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I LOKAL I WYPOSAŻENIE:

    

W  dniu  7  listopada  2006  roku,  Gmina  Miejska  Koło  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami, nieodpłatnie przekazała budynek na własność Muzeum Technik Ceramicznych, 

co zostało ujawnione w księdze wieczystej nr 52445.  Podział funkcjonalny obiektu nie uległ 

zmianie. W budynku znajdują się cztery sale wystawiennicze (jedna na pierwszym piętrze 

i  trzy na parterze),  pomieszczenie socjalne, dwa biura, toaleta, poddasze (pełniące funkcję 

magazynu) oraz piwnica.

II OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY

Zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  wykonano wszystkie  przeglądy i  aktualizacje 

znajdujących się sprzętów i działających urządzeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych 

(kwartalne  przeglądy  systemu  sygnalizacji  pożaru).  Dokonano  przeglądu,  i  konserwacji 

sprzętu  przeciwpożarowego.  Wykonano,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  pomiary 

instalacji  elektrycznej  i  dokonano niezbędnego przeglądu instalacji  gazowej  i  kominowej. 

Dokonano również rocznego przeglądu budowlanego.

III ZASOBY KADROWE

Muzeum zatrudniało w 2008 roku 5 osób. Liczba etatów na dzień 31 grudnia 2008 r. 

wynosi 3 ¾. Z tego trzy osoby zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy (½, ¾, ½). 

IV WYSTAWIENNICTWO I FREKWENCJA

Muzeum czynne było od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, 

a w sobotę od 10.00 do 16.00 (sobota jest  dniem bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych 

– zgodnie z przepisami ustawy o muzeach).

Informacje  o  nowych  wystawach  czasowych  przekazywane  były  do  placówek 

oświatowych  z  terenu  powiatu  kolskiego.  Ogłoszenia  o  aktualnie  czynnych  ekspozycjach 

ukazywały się również w “Przeglądzie Kolskim” i “Przeglądzie Konińskim,” jak również na 

stronie internetowej miasta Koła.
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W 2008 r. muzeum zorganizowało następujące ekspozycje czasowe:

1. „Sztuka  czarnej  Afryki”-  (luty-kwiecień)  ze  zbiorów  Muzeum 

Archeologicznego  i  Etnograficznego  w  Łodzi.  Autorką  scenariusza  wystawy  była 

Barbara Chlebowska. Wystawie towarzyszył folder oraz plakat.

2. „Epoka snów i inne czasy – życie i sztuka Aborygenów” – (maj 

-  lipiec)  -  wystawa  ze  zbiorów  Muzeum  Archeologicznego  i  Etnograficznego 

w  Łodzi.  Autorką  scenariusza  wystawy  była  Barbara  Chlebowska.  Wystawie 

towarzyszyły folder oraz plakat.

3. „Wystawa rzeźb Kazimierza Wysockiego – in memoriam”- 
(sierpień). Wystawa została zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Miasta  Koła  nad  Wartą.  Wystawie  towarzyszyły  katalog  i  plakat  wydane  przez 

stowarzyszenie.

4. „Owady-bogactwo życia”-  (wrzesień) wystawa ze zbiorów Biura Wystaw 

Przyrodniczych w Łodzi. Wystawie towarzyszyły folder oraz plakat.

5. „Janusz Kapusta w Kole”- (październik) wystawa retrospektywna znanego 

rysownika, prezentująca wszystkie sfery jego artystycznej aktywności. Na organizację 

przedsięwzięcia muzeum otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 

Starostwa  Powiatowego  w  Kole  oraz  Centrum  Kultury  i  Sztuki  w  Koninie. 

W organizację włączyli się również sponsorzy: SANITEC sp. z o.o., Andre Abrasive 

Articles,  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo-Mostowych  S.A.  oraz  Wood-Mizer. 

Wystawie towarzyszyły katalog oraz plakat.

6.  “Koło na dawnej pocztówce” -  (poł. listopada- poł.  grudnia) wystawa 

prezentująca  widokówki  Koła  do  roku  1945.  Wystawa  głównie  ze  zbiorów  pana 

Roberta Krysztofowicza uzupełniona własnymi eksponatami. Wystawie towarzyszyły 

katalog oraz plakat.

7.  “Cudze  wiedzieć  pożyteczne,  swoje  –  obowiązek” 
(od poł. grudnia) – wystawa przedstawiająca tradycje bożonarodzeniowe.

               

Stałe ekspozycje

1. „Ziemia Kolska w akwarelach Tadeusza Osińskiego”. 
Artysta malarz [ur.1933 r. zm. 2002 r.] wybitny akwarelista, autor licznych 

artystycznych  rysunków i  akwareli,  utrwalił  na  naszą  prośbę  siedemnaście 
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zabytkowych budowli stanowiących dziedzictwo narodowe Ziemi Kolskiej, 

w tym trzy dotyczące miasta. 

2. Fajans Kolski formy, dekoracje i techniki zdobnicze – 
ekspozycja przedstawia fragment kolskiego zbioru fajansów. Jest retrospekcją 

wyrobów od roku 1843 do roku 1996, W lipcu 2007 r.  ekspozycja została 

wzbogacona pracami  wykonanymi  podczas  warsztatów  „Letnia  Akademia 

Ceramiki”  prezentującymi techniki stosowane przy tworzeniu i dekorowaniu 

wyrobów ceramicznych.

Frekwencja:

Wyszczególnienie Ogółem
ogółem 4 038
W tym w zorganizowanych grupach razem 3 540

w tym młodzież szkolna 3 451
Zwiedzający muzeum bezpłatnie    590
Wpływy za bilety wstępu 2 815 zł.

V ZBIORY MUZEALNE 

Ogółem : 3 183 szt. eksponatów,

w tym zbiory:

historyczno-artystyczne  -    1735  szt. 

archeologiczne   433  szt. 

etnograficzne    107  szt. 

historyczne   908  szt.

W 2008 roku muzeum zakupiło i pozyskało w formie darów następujące  eksponaty:

Dział artystyczny:

1. Półmisek      XIX/XX w.  A. Freudenreich, Koło – 2  szt.

2. Talerz patera      l. 20-30 XX w. Cz. Freudenreich  Koło – 1  szt.
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3. Półmisek serwisowy     l. 30-te XX w. Cz. Freudenreich     Koło – 1 szt.

4. Okaryna ceramiczna     XX w.              Polska  – 1  szt. 

5. Półmisek    XIX w. J. Freudenreich Koło Koło – 1 szt.

6. Talerz głęboki             pocz. XX w. A. Freudenreich Koło – 2 szt.

7. Wazon      l. 20-te XX w.  Cz. Freudenreich      Koło – 1 szt.

8. Wazon     l. 20-te XX w.  Cz. Freudenreich      Koło – 1 szt.

9. Talerz płytki ok. 1918 r.,  Cz. Freudenreich       Koło – 1 szt.

10. Talerze serwisowe    pocz. XX w. A. Freudenreich Koło– 3 szt.

11. Talerz deserowy            pocz. XX w. A. FreudenreichKoło – 2 szt.

12. Talerz deserowy            pocz. XX w. A. Freudenreich Koło – 2 szt.

13. Talerz deserowy przed 1904 R. w. A. Freudenreich Koło – 1 szt.

14. Kubek l. 20-te XX w.  Cz. Freudenreich      Koło – 1 szt.

Dział historyczny:

• „Zarys historyczny bitwy pod Brdowem”  – 1958 r.

• „Katalog zabytków sztuki w Polsce”         – 1960 r.

• „Księga pamiątkowa Powiatu Kolskiego” – 1928 r.  

Razem pozyskano 23 eksponaty.

Księgozbiór

  W księdze inwentarzowej księgozbioru muzealnego w 2008 r. wpisano 119 pozycji.

VI DZIAŁALNOŚC EDUKACYJNA

1. Lekcje muzealne

 W 2008 roku przeprowadzono lekcje muzealne: 

• „Droga do wyzwolenia miasta Koła” 

• „Jak to z Kołem było”
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• „Malowane na fajansie”

• „90–ta  rocznica odzyskania niepodległości” 

• „90–ta  rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

• „Cudze wiedzieć pożyteczne, swoje obowiązek”.

Z lekcji  skorzystało ogółem 678 uczniów.

2. Oprowadzanie po zabytkach miasta Koła

W 2008 roku pracownicy muzeum oprowadzili po zabytkach miasta Koła, łącznie 

366 osób.

3.  IV Warsztaty zdobienia ceramiki

W czerwcu 2008 roku,  podczas  trwania  wydarzenia  kulturalnego pn.  „Na  jarmarku 

królewskim  i  zjeździe  rycerskim”  zorganizowano  IV  Warsztaty  zdobienia  ceramiki 

nawiązujące  do  tradycji  ręcznego  malowania  wyrobów pochodzących  z  kolskiej  Fabryki 

Freudenreichów. Udział wzięła młodzież ze szkół miejskich.

4. Konkurs wiedzy historycznej

W 2008  roku  zorganizowano  (wspólnie  z  Urzędem Miejskim w Kole)  IV konkurs 

wiedzy historycznej o mieście Kole  w kategorii gimnazjów i  szkół podstawowych, który 

został przeprowadzony dn. 12 grudnia 2008 r., w Szkole Podstawowej nr 3 w Kole. Prawo 

startu  w  konkursie  mają  uczniowie  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  dla  których 

organizatorem jest Gmina Miejska Koło oraz uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

Do  konkursu  przystąpiło  15  uczniów  ze  szkół  podstawowych  (po  3  z  każdej  szkoły) 

i 11 uczniów z gimnazjów.  Uczniowie,  którzy w swoich kategoriach zajęli  trzy pierwsze 

miejsca  otrzymali  nagrody  rzeczowe. Zwycięskie  szkoły  w  każdej  kategorii,  otrzymały 

Puchar Burmistrza Miasta Koła. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe dyplomy.

5.      Działalność Kółka muzealnego

W ofercie edukacyjnej Muzeum Technik Ceramicznych stałe miejsce zajmuje Kółko 

muzealne. Wśród zajęć przeprowadzonych w 2008 roku znalazły się między innymi:
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• Realizacja  projektu  „Przewodnik  muzealny. Uczestniczki  kółka 

zapraszały wychowawców i uczniów ze swoich szkół do bezpłatnego 

zwiedzania ekspozycji i pełniły rolę przewodników muzealnych. 

• Noc  Muzeów  i  Ceramiczna  Noc  Sokoła  –  pobyt  w  Warszawie 

i  uczestnictwo  w  wydarzeniach  artystycznych  organizowanych 

w ramach „Nocy Muzeów”.

• Wystawa  „Ceramika  w  muzeach  polskich”  –  zorganizowanie 

wystawy  na  terenie  Muzeum  Techniki  -  d.  Fabryka  Norblina 

w Warszawie.  Na wystawie zaprezentowano plansze przedstawiające 

zbiory ceramiki 52 polskich muzeów. 

• IV Warsztaty Zdobienia Ceramiki – młodzież z Kółka wspomagała 

organizację warsztatów.  

• „Na  jarmarku  królewskim  i  zjeździe  rycerskim”  –  udział 

w  plenerowym  spektaklu  nawiązującym  do  tradycji  nocy 

świętojańskiej.  Prowadzenie  interaktywnych  pokazów  warsztatów 

rzemieślniczych. Budowa papierowych pieców do wypału ceramiki. 

• „Letnie muzealne spotkania z historią” –  Program przygotowany dla 

uczestników  półkolonii  integracyjnych  prowadzonych  przez  kolskie 

koło  terenowe  Polskiego  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym. 

• Cudze  wiedzieć  pożytecznie  swoje  obowiązek  –  przygotowanie 

inscenizacji  uzupełniającej  lekcję  muzealną  nawiązującej  do tradycji 

bożonarodzeniowych.

VII DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, NAGRODY,

         WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

 Muzeum  było  współwydawcą  pierwszego  numeru  czasopisma  regionalnego  “Rocznik 

Kolski”.  W  numerze  znalazło  się  13  artykułów  dotyczących  historii  miasta,  literatury, 

działalności twórczej itd. Wydawnictwo zawierało kolorowe fotografie. Objętość: 144 strony. 

Wydanie  periodyku  wsparli  liczni  sponsorzy  prywatni  oraz  instytucjonalni.  Zgodnie 

z wymogami ustawy, bezpłatne egzemplarze przekazane zostały do odpowiednich bibliotek.
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Muzeum wydało również katalogi wystaw:  “Janusz Kapusta w Kole” oraz  “Koło na 

dawnej pocztówce” .

• Aktualizacja i opracowanie materiałów do strony internetowej Muzeum 

Technik  Ceramicznych                   w  Kole 

(www.kolo.pl/mtc).

• Aktualizacja  danych  dotyczących  działalności  Muzeum  Technik 

Ceramicznych  w  Kole  oraz  przekazywanie 

informacji  o  bieżących  wydarzeniach  do 

„aktualności” na stronie internetowej Urzędu Miasta 

w Kole.

Muzeum  zdobyło  III  nagrodę  w  konkursie  na  wydarzenie  muzealne  roku 

w Wielkopolsce IZABELLA 2007. Konkurs organizowany jest  przez oddział  wielkopolski 

stowarzyszenia  “Związek  Muzeów  Polskich”  pod  patronatem  Marszałka  Województwa 

Wielkopolskiego.

Uznanie  zespołu  oceniającego  w  skład  którego  wchodzą  m.  in.  doświadczeni 

muzealnicy,  zyskała  wydana  przez  muzeum monografia  pt.:  “Najdawniejsze  dzieje  Koła” 

autorstwa Krzysztofa Gorczycy i Krzysztofa Witkowskiego – dyrektora muzeum.

Współpraca muzeum z mediami układała się wzorowo. Oferta i działalność placówki 

spotkała  się  z  zainteresowaniem  przedstawicieli  mediów,  czego  efektem  były  artykuły 

o  placówce  ukazujące  się  w  “Przeglądzie  Kolskim”,  “Polska-Głosie  Wielkopolskim”, 

“Panoramie Wielkopolskiej Kultury” oraz oficjalnym portalu internetowym miasta Koła.

Działania  muzeum  były  również  tematem  audycji  telewizyjnych.  Wystawa 

“Janusz  Kapusta  w  Kole”  gościła  na  antenie  Telewizji  Poznań:  w  Teleskopie  oraz 

w programie  Wielkopolski  Informator  Kulturalny,  jak  również  w telewizji  ogólnopolskiej 

co  z  pewnością  przyczyniło  się  do  promocji  placówki.  W WIK-u  obecna  była  również 

wystawa  “Sztuka  czarnej  Afryki”.  Audycje  dotyczące  muzeum  ukazały  się  również 

w Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole. 

VIII KONSULTACJE

9

http://www.kolo.pl/mtc


Wiele  osób  poszukując  materiałów  do  prowadzonych  prac 

naukowych i badawczych korzysta z zasobów muzealnych. W 2008 

roku  muzeum  przygotowało  materiały  z  zakresu  następującej 

tematyki:

• Historia powiatu kolskiego,

• Dzieje Koła w średniowieczu,

• Zasady działania instytucji kultury. Działalność MTC w Kole,

• Kolskie zabytki jako walory turystyczne Ziemi Kolskiej Koła (ratusz, 

kościół farny, kościół                     i  klasztor 

OO Bernardynów),

• Historia klasztoru oo. Bernardynów w Kole.

IX DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ

         BIEŻĄCA

• Przygotowywano  nadal,  materiały  do  monografii  przedrozbiorowych 

dziejów  kolskiego  klasztoru               oo. 

Bernardynów.

• Dyrektor muzeum uczestniczył w dniu                            3 października 

2008  roku  we  Wschowie  w  sesji  naukowej  pt.: 

“Ziemia  wschowska w czasach starosty Hieronima 

Radomickiego”  podczas  której  wygłosił  referat 

zatytułowany:  “Nekrologi  wschowskich 

bernardynów  jako  źródło  do  poznania 

przedrozbiorowych dziejów  klasztoru”.

• Napisano  artykuł  do  “Rocznika  Kolskiego”  zatytułowany:  “Dawne 

napisy  epigraficzne  na  murach  kościoła 

Podwyższenia św. Krzyża w Kole”.

• Opracowano  historię  6  zabytków  do  tablic  pieszego  szlaku 

historycznego w Kole.

Pozostała działalność
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• Ewidencjonowano  i  katalogowano  eksponaty  wpływające  do 

muzealnego zbioru.

• Prowadzono nadal inwentaryzację oraz konserwację zabytków w dziale 

archeologicznym,  które  to  działania  prowadzą  do 

uporządkowania tego działu muzeum.

X FINANSE

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w roku 2008 uzyskało dochody z następujących 
źródeł:

L.p. RODZAJ DOCHODÓW Kwota
dochodów

Udział 
procentowy

1. Dotacja Urzędu Miejskiego w Kole 170.000,00 92,99 %
2. Pozostałe dotacje

w tym:
5.000,00 2,73 %

1. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 2.500,00
2. Dotacja Starostwa Powiatowego w Kole 1.000,00
3. Dotacja Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 1.500,00

3. Przychody ze sprzedaży usług – zwiedzanie 2.794,50 1,53 %
4. Pozostałe dochody

w tym:
5.031,00 2,75 %

1. darowizny 800,00
2. sponsoring 2.000,00
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3. wpływy za książki 2.075,00
4. pozostałe dochody, wyżej niesklasyfikowane 156,00

RAZEM DOCHODY:       182.825,50 100%

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2008r. wynosił: 701,71
( słownie: siedemset jeden złotych 71/100 ).

Wielkość pozyskanych środków pozabudżetowych  to wartość: 12.825,50
( słownie: dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 50/100 ).

Sponsorzy i darczyńcy działalności Muzeum w roku 2008:     

• Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles 

Robert Andre, 

• Wood-Mizer Industries sp. z o. o., 

• Sanitec Koło sp. z o.o., 

• Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S. A. 

• osoby prywatne.

Wydatki Muzeum Technik Ceramicznych w roku 2008 kształtowały się 

następująco:

L.p. RODZAJ WYDATKÓW Kwota 
wydatku

Udział 
procentowy

1. WYNAGRODZENIA  
w tym:

109.567,19 59,76%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 104.614,19
2. Wynagrodzenia bezosobowe 4.953,00

2. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA 
PRACOWNIKÓW
w tym:

23.571,49 12,86%

1. Składki na ubezpieczenie społeczne 16.292,01
2. Składki na Fundusz Pracy 2.322,74
3. Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń 607,95
4. Odpis na ZFŚS 3.399,79
5. Szkolenie pracowników 949,00

3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
w tym:

23.555,84 12,84%
1. Zakup materiałów 5.347,13
2. Zakup wyposażenia 5.465,78
3. Zakup akcesoriów komputerowych 2.053,70
4. Zakup książek 165,00
5. Zakup muzealiów 2.170,00
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6. Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 8.354,23
4. USŁUGI OBCE

w tym:
21.597,70 11,78%

1. Zakup usług remontowych 0,00
2. Zakup usług konserwatorskich, przeglądy
     i naprawy bieżące

2.785,74

3. Zakup usług pozostałych 18.811,96
5. PODATKI I OPŁATY

w tym:
1.137,00 0,62%

1. Podatek od nieruchomości 1.137,00
6. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

w tym:
3.150,90 1,72%

1. Różne opłaty i składki 540,00
2. Podróże służbowe krajowe 990,80
3. Koszty związane z wenisażami wystaw 1.263,10
4. Koszty związane z okazji różnych okoliczności 357,00

7. INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU
w tym:

778,20 0,42%
1. Nagrody dla uczestników konkursów 778,20

RAZEM WYDATKI: 183.358,32 100%

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2008r. wynosi 168,89
( słownie: sto sześćdziesiąt osiem złotych 89/100  ).
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