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25 lat działalności Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu

(01.10.1987 – 20.10. 2008)

O potrzebie utworzenia instytucji muzealnej w Wągrowcu dyskutowali już 
w okresie międzywojennym członkowie Akademickiego Klubu Pałuczan w Pozna-
niu, zrzeszającego studentów pochodzących z Wągrowca. Po II wojnie światowej 
starania o muzeum czynili przez wiele lat działacze założonego w 1958 roku To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej. Za najbardziej odpowiednie miejsce uznano 
zabytkowy budynek z końca XVIII w., tzw. Opatówkę – dawną siedzibę opata cy-
stersów wągrowieckich. Po kasacji opactwa budynek ten przeszedł w ręce prywat-
nych właścicieli i zamieszkany był przez kilka rodzin. W konsekwencji wieloletnich 
starań władz miejskich na początku lat osiemdziesiątych budynek został wykupio-
ny, a w latach 1982-1987 przeprowadzono jego kapitalny remont i przystosowano go 
do pełnienia funkcji muzeum.

Muzeum Regionalne w Wągrowcu rozpoczęło działalność 01.10.1987 roku, jed-
nak formalne powołanie tej placówki nastąpiło uchwałą Miejskiej Rady Narodowej 
w Wągrowcu z dnia 18.12.1987 roku. Aktualnie muzeum jest jednostką organiza-
cyjną Gminy Miejskiej Wagrowiec, samorządową instytucją kultury, której podsta-
wowe cele i działania określa statut nadany przez Radę Miejską Wągrowca. Do naj-
ważniejszych zadań realizowanych przez muzeum należy gromadzenie, ochrona 
i opracowywanie zbiorów dotyczących historii, archeologii oraz etnografii Wągrow-
ca i powiatu wągrowieckiego, a także prowadzenie działalności wystawienniczej 
i edukacyjnej.

Kadra merytoryczna
Na stanowisko pierwszego dyrektora muzeum powołany został Waldemar Bal-

cerowicz, geograf, nauczyciel geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, 
regionalista, działacz harcerski, fotograf, wielki miłośnik turystyki. Nie dane mu 
było jednak rozwinąć działalność tej instytucji. Był dyrektorem niespełna rok. Mając 
zaledwie 32 lata, zginął rażony piorunem w Bieszczadach w czerwcu 1988 roku. 
Od 01.10.1988 roku do 30.04.2008 roku placówką kierowała Zofia Zawol, pedagog 
w zakresie pracy kulturalno-oświatowej oraz absolwentka podyplomowego stu-
dium muzealniczego, regionalista, wcześniej wieloletni pracownik merytoryczny 
Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. Od 01.05.2008 roku dyrektorem jest Mał-
gorzata Kranc, absolwentka archeologii i podyplomowego studium muzealniczego.

Zadania merytoryczne w minionych latach realizowali muzealnicy, specjali-
ści z wyznaczonych statutowo dziedzin. Działalność z zakresu historii prowadzi-
li kolejno: Leokadia Grajkowska, bibliotekoznawca i teolog (01.10.88 – 31.12.2005) 
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i Marcin Moeglich, historyk (od 01.01.2006). Nad działalnością w zakresie etno-
grafii regionu czuwała najpierw Gabriela Bartkowiak, pedagog w zakresie pra-
cy kulturalno-oświatowej (01.10.1989 - 12.09.2009), następnie Przemysław Zawol 
(16.11.2009 – 23.02.2011). Obecnie obowiązki te realizuje Wiesława Gruchała, zatrud-
niona 16.06.2008 r., początkowo wspierająca działalność archeologiczną muzeum. 
Na utworzonym od 01.02.2004 roku stanowisku archeologa do 30.04.2008 roku za-
trudniona była Małgorzata Kranc. Od 16.11.2009 r. z muzeum stale współpracował 
Tomasz Podzerek, pełniący od 18.05.2011 r. funkcję archeologa muzealnego.

Zbiory
Przed otwarciem wągrowieckiego muzeum Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pa-

łuckiej oraz oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wystoso-
wały do mieszkańców Wągrowca i okolic apel o zbieranie dokumentów i pamiątek 
regionalnych. Wezwanie to nie przyniosło jednak oczekiwanych efektów. W rezul-
tacie pierwsza ekspozycja Muzeum Regionalnego w Wągrowcu została przygoto-
wana przez Muzeum Okręgowe w Pile, głównie ze zbiorów tej placówki. Dopiero 
po rozpoczęciu działalności muzeum zaczęły tu wpływać – i nadal wpływają – dary 
z zakresu regionaliów, a także nie związane z regionem, przekazywane przez ak-
tualnych i byłych mieszkańców Wągrowca oraz okolicznych gmin. Po dwudziestu 
pięciu latach działalności Muzeum Regionalne w Wągrowcu może poszczycić się 
obszernym zbiorem, liczącym około 20.000 obiektów, w tym ponad 3600 muzealiów 
posiada szczególną wartość dla historii, etnografii oraz kultury regionu i ogólno-
polskiej. Są to obiekty pozyskane głównie z darów, przekazanych przez ponad 400 
ofiarodawców indywidualnych oraz 39 instytucji, stowarzyszeń i organizacji spo-
łeczno-politycznych. Część eksponatów pochodzi także z zakupów, ograniczonych 
środkami finansowymi jakimi dysponowało muzeum.

Wśród darów, oprócz pojedynczych obiektów, przekazano dwie kolekcje nu-
mizmatyczne. Bardzo cenny zbiór ponad 200. monet polskich od 1496 roku do II 
wojny światowej oraz ponad 120 medali i monet z wizerunkiem Jana Pawła II 
przekazał mieszkający w Amsterdamie były mieszkaniec Wągrowca, Zbigniew 
Kuźma. Zbiór monet uzupełnił dar Witolda Bendkowskiego z Gliwic, składający 
się z ponad 1. tysiąca monet polskich z 175 wydań w latach 1945-1990.

Zebrane obiekty historyczne wzbogacił cenny dar od Cechu Rzemiosł Różnych 
w Wągrowcu, składający się z dokumentów i realiów dotyczących wągrowieckie-
go rzemiosła z okresu od XVII do XX wieku. Niezwykle wartościowy zbiór nagrań 
etnograficznych, zrealizowanych w latach 60. XX wieku na Pałukach, trafił do mu-
zeum od etnomuzykologa Barbary Krzyżaniak z Poznania. Muzeum przyjęło też 
dwie kolekcje nie związane z regionem. Liczący ponad 4 tysięcy sztuk zbiór ety-
kietek zapałczanych z całego świata ofiarowała Łucja Żolińska, mieszkanka Gdyni, 
pochodząca z Wągrowca. Około 600 muszli z różnych mórz i oceanów podarowała 
wągrowiecka podróżniczka Sylweria Szyfter.

Niewątpliwym sukcesem wągrowieckich muzealników jest zebranie liczącej 
około 300 prac kolekcji sztuki ludowej i amatorskiej o tematyce biblijnej, obejmującej 
prace artystów niemal z wszystkich regionów Polski, z zakresu malarstwa sztalu-
gowego, malarstwa na szkle, rzeźby i grafiki. Są to nagrodzone i wyróżnione prace 
nadesłane na 5 edycji ogólnopolskiego konkursu im. ks. Jakuba Wujka na sztukę 
ludową i amatorską o tematyce biblijnej, organizowanego w Wągrowcu w latach 
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dziewięćdziesiątych XX wieku przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu, Muzeum 
Okręgowe w Pile oraz parafię pw. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. Wągrowiecka 
kolekcja biblijna uznana jest za jedną z najciekawszych w polskich współczesnych 
zbiorach etnograficznych. Była prezentowana m.in. w wielu muzeach wielkopol-
skich, w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a także na wystawie „Wieś w zbio-
rach muzeów Wielkopolski” podczas Tour Salon 2002, na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich.

Działalność wystawiennicza i edukacyjna
Obok gromadzenia zbiorów, muzeum organizuje wystawy stałe i czasowe oraz 

różne formy działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, z których korzystają 
mieszkańcy miasta i powiatu, od przedszkolaków do seniorów. Muzeum odwiedza-
ją również turyści indywidualni i grupy zorganizowane spoza naszego powiatu, a 
także z zagranicy.

Trudno wymieniać tu wszystkie działania zrealizowane w okresie minionych 25. 
lat, dlatego wspomniane zostaną tylko najistotniejsze przedsięwzięcia. W okresie 
od początku działalności muzeum do 20.10.2012 zorganizowano 262 wystaw czaso-
wych, w tym 232 w siedzibie muzeum, 16 poza siedzibą w kraju i zagranicą, 9 po-
kazów jednodniowych oraz 5 prezentacji plenerowych. Były to ekspozycje ze zbio-
rów własnych oraz wypożyczone z innych muzeów i instytucji wystawienniczych, 
a także od osób prywatnych. Prezentowano m.in. zbiory muzeów etnograficznych 
w Poznaniu, Toruniu i Warszawie, muzeów okręgowych w Lesznie, Pile i Płocku, 
Muzeum Ziemi w Warszawie, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, 
Muzeum Tkactwa w Turku, Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu, Muzeum 
Okręgowego i Instytutu Fizyki UMK w Toruniu oraz biur wystaw artystycznych w 
Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp. i Pile. W „Opatówce” można było obejrzeć ekspozycje 
z zakresu historii Wągrowca, archeologii i etnografii polskiej i innych narodowości 
oraz sztuki, w tym m.in. prace Nikifora, Władysława Hasiora, Leona Wyczółkow-
skiego, Jana Spychalskiego, Ildefonsa Houwalta. Prezentowano wystawy zbiorowe 
i indywidualne współczesnych polskich artystów profesjonalnych, plastyków ama-
torów oraz twórców ludowych. Eksponowano prace artystów z innych krajów, m.in. 
z Danii, Niemiec, Słowacji, Gruzji, Japonii i Chin. Wągrowieckie muzeum przygo-
towało również 2. wystawy twórczości artystów wągrowieckich, które pokazano 
w Niemczech, w Muzeum Księstwa Lüneburg w 1987 roku oraz w 2006 roku, a także 
wystawę historyczną „Pozbawieni praw – wywłaszczeni – zamordowani: Wągrowiec pod 
niemiecką okupacją 1939-1945”, prezentowaną w Glockenhaus Lüneburg w 2009 roku.

Wystawy muzealne zwiedzane były przez grupy szkolne, zorganizowane grupy 
dorosłych, a także osoby indywidualne. Od początku działalności do końca paź-
dziernika 2012 r. muzeum zwiedziło ponad 158 tysięcy osób. Ponad 150 tysięcy dzie-
ci, młodzieży i dorosłych uczestniczyło w ponad 3700 różnych formach edukacyj-
nych przygotowanych przez muzealników: spotkaniach, odczytach i pogadankach, 
lekcjach muzealnych, pokazach dawnych rzemiosł, konkursach i imprezach muze-
alnych oraz wycieczkach po zabytkach miasta i okolic.

Muzealnicy byli pomysłodawcami i realizatorami dorocznych sesji naukowych 
i popularnonaukowych, poświęconych dziejom cystersów, ks. Jakubowi Wujkowi 
oraz wybranym zagadnieniom z historii miasta Wągrowca i ochronie zabytków. 
Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pałuckiej przygotowali dla nauczycieli 
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szkół powiatu wągrowieckiego w 2002 roku Warsztaty Twórczości Ludowej Regionu 
Pałuckiego, a na przełomie 2004/2005 roku Studium Wiedzy o Regionie. Obydwie 
muzealne inicjatywy edukacyjne spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem 
nauczycieli. W każdej z nich uczestniczyło około 150 osób.

Pracownicy muzeum przygotowywali co roku oferty edukacyjne dla szkół. 
W kolejnych latach lekcje muzealne zostały wzbogacane o pokazy multimedialne 
oraz zajęcia warsztatowe z zakresu tkactwa, garncarstwa, wykonywania elemen-
tów pałuckiej sztuki ludowej, pracy na dawnym sprzęcie domowym oraz prezenta-
cje warsztatu pracy archeologa. W okresie poprzedzającym imieniny św. Andrzeja 
organizowano dla młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych zabawy i konkursy regionalne pod hasłem „Andrzejki 
w Rybakówce”. Realizowano również doroczne konkursy dla dzieci i młodzieży. 
Odbyło się m.in. 10 edycji konkursu regionalnego „Sztuka pałucka w twórczości 
dzieci i młodzieży”, 5 edycji międzywojewódzkiego konkursu „Sztuka ludowa pół-
nocnej Wielkopolski – Krajna i Pałuki – w twórczości dzieci, młodzieży i ich opie-
kunów” oraz 7 edycji konkursu powiatowego na szopkę bożonarodzeniową i prace 
plastyczne związane z Bożym Narodzeniem. Ponadto co roku organizowano po-
zaszkolne działania dla dzieci z okazji ferii zimowych pod nazwą „Ferie w mu-
zeum” oraz imprezy „Muzeum Dzieciom” z okazji Dnia Dziecka. Przygotowywane 
programy nawiązywały zawsze do wystaw i zbiorów muzealnych, a ich celem była 
nauka przez zabawę.

Muzeum przygotowywało również działania imprezowo-edukacyjne dla doro-
słych oraz dla rodziców z dziećmi. Od 2001 r. przy muzeum działa Wągrowiecki 
Klub Podróżnika, którego członkowie spotykają się raz w miesiącu, aby wysłuchać 
wrażeń z podróży po świecie, obejrzeć filmy i zdjęcia, a także posmakować potraw 
charakterystycznych dla regionu, któremu poświęcone było spotkanie. Tradycją 
stały się wernisaże i spotkania towarzyszące otwarciom wystaw czasowych. W la-
tach ubiegłych muzealnicy przygotowywali też kilkakrotnie w ciągu roku imprezy 
z cyklu „Niedzielne popołudnie w muzeum”, podczas których odbywały się m.in. 
pogadanki, pokazy dawnych rzemiosł, pokazy multimedialne oraz konkursy dla 
dorosłych i dzieci, a od 2009 r. organizują Noc w Muzeum. Od 2007 r., z okazji an-
drzejek odbywa się wieczorno-nocna impreza z wróżbami „Noc w muzeum”, która 
spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i zapewne będzie kontynuowana. 
Imprezy muzealne w siedzibie muzeum łączono m.in. z koncertami zespołów folko-
wych i regionalnych lub muzyki klasycznej, a także z projekcjami filmów i pokaza-
mi multimedialnymi.

Niewątpliwie najważniejszą imprezą przygotowywaną przez muzeum były or-
ganizowane od 1998 r. Wągrowieckie Festyny Cysterskie. Ta zainicjowana i organi-
zowana przez pracowników muzeum coroczna impreza, realizowana przy współ-
pracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pałuckiej, a od 2004 r. również z parafią 
pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, zyskała duże uznanie mieszkańców miasta, 
a także odwiedzających Wągrowiec wczasowiczów oraz gości z kraju i zagranicy. 
Festyny realizowano były w latach 1998-2003 w malowniczym miejscu w centrum 
miasta, przy rzece Wełnie i „Księżym Kacerku”, a od 2004 roku przy klasztorze po-
cysterskim. Głównym celem Wągrowieckich Festynów Cysterskich było przekazy-
wanie wiedzy o historii miasta poprzez różne przedsięwzięcia artystyczne, m.in. 
spektakle, pokazy i warsztaty. Programy festynowe nawiązywały do najważniej-
szych wydarzeń z dziejów Wągrowca, z okresu kiedy jego właścicielami byli cyster-
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si. Rozpoczynał je korowód historyczny, prowadzony przez symbolicznego opata 
cystersów ulicami miasta sprzed ratusza na teren festynu. W pierwszym dniu od-
bywały się scenki historyczne, koncerty zespołów folkowych i muzyki dawnej, po-
kazy i walki grup wojów lub rycerzy oraz pokazy dawnych rzemiosł. Drugi dzień 
festynowy nawiązywał do tradycji regionalnych i kończył się biesiadą z tańcami. 
Imprezie towarzyszyła „Loteria cysterska”, w której każdy los wygrywał, a ponadto 
można było wygrać jedną z kilkunastu cennych nagród głównych. Dużym powo-
dzeniem cieszyła się zawsze regionalna gastronomia w przygotowanych na czas 
festynu karczmach „pałuckiej” i „cysterskiej”, których główną pozycjami w menu 
były kluski z kapustą oraz chleb ze smalcem i ogórkiem kwaszonym. W programie 
festynowym zawarte były wykłady i prezentacje multimedialne na temat historii, 
kultury i filozofii cystersów oraz historii i kultury regionu.

Wągrowieckie Festyny Cysterskie spopularyzowały wśród mieszkańców mia-
sta wiedzę o zakonnikach, których już od połowy XIX wieku nie ma w Wągrowcu, 
a także wiele ważnych faktów historycznych z dziejów miasta. W pamięci miesz-
kańców zostaną też zapewne wykonawcy dwóch postaci festynowych, którzy wcie-
lali się w swoje role przez minionych dziesięć lat: symboliczny opat cystersów oraz 
„Czarownica zwana Ciotą z Kutonowa, co wszystko zło w mieście naszym czyni”.

Działalność naukowo-badawcza
Muzealnicy opracowywali naukowe katalogi zbiorów, przygotowywali opraco-

wania dotyczące zbiorów oraz historii i tradycji regionalnych Wągrowca i okolic. 
Są autorami artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym zamiesz-
czonych m.in. w „Studiach i materiałach do dziejów Pałuk”, „Przeglądzie Wielko-
polski”, „Kronice Wielkopolski”, „Roczniku Nadnoteckim”, „Ziemi Wągrowieckiej”. 
Pracownicy Muzeum brali udział w konferencjach ogólnopolskich, prezentując wy-
niki prowadzonych badań archeologicznych i historycznych.

Badania archeologiczne
Muzeum Regionalne w Wągrowcu pierwsze czynności w zakresie działalności 

związanej z obsługą archeologiczną inwestycji podjęło dzięki nieocenionej pomo-
cy doświadczonego poznańskiego archeologa Piotra Wawrzyniaka w 2004 r. Przed 
wprowadzeniem w 2006 r. strefy ochrony zabytkowego urbanistycznego układu 
miasta Wągrowca zdecydowana większość prac ziemnych, prowadzonych w związ-
ku z realizacją nawet dużych inwestycji, m.in. budowy marketów, sklepów czy 
wykopów liniowych, odbywała się na terenie miasta bez kontroli archeologicznej. 
Sytuacja zmieniła się pozytywnie po otoczeniu znacznej części Wągrowca ochroną 
konserwatorską

Miasta, w tym i Wągrowiec, stanowią trudny teren badawczy ze względu na 
skomplikowane nawarstwienia występujące w wykopach budowlanych oraz pew-
ne ograniczenia techniczne narzucone odgórnie realizowaną inwestycją. Często ze 
względu na istniejącą już zabudowę czy prowadzone roboty ziemne nawarstwienia i 
obiekty kulturowe są w dużej mierze uszkodzone i - niestety - bardzo rzadko istnie-
je możliwość dalszego ich odsłonięcia czy rekonstrukcji. W związku z powyższym 
znaczenie badań archeologicznych związanych z realizacją inwestycji jest ogrom-
ne. Informacje pozyskane w ich wyniku wydają się być szczątkowe, niekompletne i 
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bardzo rzadko noszą znamiona spektakularnych odkryć, a często dopiero po wielu 
latach udaje się je zinterpretować i „złożyć” w spójną całość. Pamiętać należy, że 
badania tego typu dają praktyczne jedyną możliwość weryfikacji istniejących już 
informacji o danej miejscowości, często błędnych, a jednak powszechnie funkcjonu-
jących w literaturze.

Do najbardziej znaczących odkryć wągrowieckich muzealników należało od-
krycie pozostałości ludwisarni, średniowiecznej pracowni odlewniczej, datowanej 
wstępnie na przełom XIV i XV, bądź 1. połowę XV wieku. Interesujących odkryć 
dokonano m.in. w Popowie Kościelnym, gdzie zarejestrowano pozostałości osady 
ludności kultury wielbarskiej oraz w Kakulinie, gdzie odsłonięto relikty starożyt-
nej pracowni hutniczej z okresu wpływów rzymskich, m.in. piece dymarskie typu 
kotlinkowego, mielerz, paleniska kowalskie, paleniska i inne obiekty towarzyszące 
oraz zabytki ruchome w postaci żużli i fragmentów ceramiki.

Działalność promocyjna i wydawnicza
Muzeum wydało wiele informatorów wystaw, pierwszych folderów o zabytkach 

pocysterskich miasta oraz pamiątek i wydawnictw z okazji 625–lecia Wągrowca, 
m.in. „Przewodnik po mieście”, album „Wągrowiec wczoraj i dziś” oraz będącą 
światową premierą fonograficzną płytę CD z utworami Adama z Wągrowca. Mu-
zeum wydało też kilka publikacji książkowych m.in. „Swastyka nad miastem. Oku-
pacyjne dzieje Wągrowca 1939-1945” oraz „Społeczeństwo ziemi wągrowieckiej w 
dobie powstania wielkopolskiego i w walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej 
w latach 1918-1920”. Pracownicy muzeum przygotowali teksty do publikacji „Pałuki 
– małe kompendium wiedzy o regionie” w ramach projektu „Pałuki – nowoczesna 
formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kul-
turalnych promujących miasto Wągrowiec”. Od 2000 roku muzeum posiada własną 
stronę internetową, na której zamieszczane są nie tylko informacje o działalności 
muzealnej, ale również materiały dotyczące historii, etnografii i archeologii miasta 
i okolic.

Zakończenie
25 lat działalności Muzeum Regionalnego w Wągrowcu potwierdziło, że insty-

tucja ta była i jest potrzebna. Świadczą o tym zgromadzone zbiory, a także szerokie 
grono osób zainteresowanych działalnością i popierających poczynania muzealni-
ków. W kolejnych latach znacznie wzbogaciły się zbiory, a także zmieniła się nieco 
ich specyfika. Gdy otwierano tę instytucję, trudno było przewidzieć, że trafią tu 
kolekcje nie związane bezpośrednio z regionem, przekazane przez osoby, dla któ-
rych Wągrowiec jest lub był miejscem szczególnym. Kolekcje te bardzo wzbogacają 
i urozmaicają zbiory, a jednocześnie są dowodem sympatii nie tylko dla miasta, ale 
również dla działalności muzeum.

Kolejne lata przynosiły nowe doświadczenia i owocowały nowymi pomysłami 
na podniesienie atrakcyjności propozycji działań skierowanych do szerszego kręgu 
odbiorców. Przykładem mogą być Festyny Cysterskie, tematyczne „Niedzielne po-
południa w muzeum”, „Noce w Muzeum” czy zajęcia warsztatowe z zakresu daw-
nych rzemiosł.
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Po dwudziestu pięciu latach działalności największym mankamentem, ograni-
czającym możliwości rozwoju instytucji, są warunki lokalowe. Liczące niecałe 200 
metrów pomieszczenia wystawiennicze nie pozwalają na stałą prezentację wszyst-
kich zebranych własnych kolekcji muzealnych, a jednocześnie ograniczają możliwo-
ści organizacji wystaw czasowych, wymagających dużej powierzchni ekspozycyj-
nej. W muzeum brakuje także wystarczającej powierzchni magazynowej i nowo-
czesnego sprzętu wystawienniczego. Należy mieć nadzieję, że podjęte już starania 
władz miejskich, mające na celu remont, modernizację oraz rozbudowę muzeum, 
zakończą się sukcesem.

Opracowano na podstawie dokumentacji Muzeum Regionalnego w Wągrowcu z lat 1987-2012 .


