50 lat Muzeum Okręgowego w Koninie * 9 września 2016
Podczas uroczystości 50-lecia Muzeum Okręgowego w Koninie prezesi Andrzej Łącki i Piotr Pęcherski złożyli
gratulacje i życzenia Jubilatowi w imieniu konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Za prezesury Zygmunta Pęcherskiego (dziadka Piotra) w 1955 roku członkowie PTTK założyli w
Koninie izbę regionalną, która po przeniesieniu zbiorów do budynku przy ulicy Słowackiego została przekształcona w
Muzeum Regionalne PTTK. Te zbiory stały się zaczątkiem kolekcji nowo powstającego Muzeum Okręgowego w
Marantowie. W 1986 roku Muzeum zaprosiło zwiedzających do przebudowanego zamku Andrzeja Łaskarzyca, a w
1990 roku do zrekonstruowanego dworku z Ruszkowa koło Koła. W 2009 roku spichlerz Kwileckich otworzył swoje
podwoje prezentując m. in. słonia leśnego. .
Tak uroczystość została opisana na stronie www.muzeum.com.pl:
W dniu 9 września Muzeum Okręgowe świętowało 50 urodziny. Z tej wyjątkowej okazji przyjaciele, współpracownicy
i dobroczyńcy Muzeum spotkali się na uroczystych obchodach. W ramach uroczystości otwarto aż cztery nowe
wystawy, odsłonięto tablicę upamiętniającą biskupa Andrzeja Łaskarzyca, a także nadano nowe imię sali oświetlenia.
Pierwsze postulaty utworzenia placówki muzealnej w Koninie pojawiały się już w latach 30. Ta idea doczekała się
realizacji dopiero dwadzieścia lat później, kiedy w 1956 roku przy oddziale Państwowego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego w Koninie powstało społeczne muzeum regionalne. To na jego bazie w 1966 roku, na mocy uchwały
Powiatowej Rady Narodowej w Koninie, powołano do życia Muzeum Zagłębia Konińskiego, które następnie, w wyniku
reformy administracyjnej, przekształcone zostało w Muzeum Okręgowe.
W delegacji PTTK byli jeszcze Wanda i Michał Gruszczyńscy. Przeprowadzili interesujące rozmowy z pracownikami
Muzeum, z którymi współpraca trwa niemal cały rok. Na wystawie malarstwa związanych z Koninem WieruszówKowalskich: Alfreda (1849-1915), Karola (1869-1953), Czesława
(1882-1984), Joanny (1930-2005) spotkali się z państwem Grażyną
i Adamem Płucińskimi z Posady, kolekcjonerami malarstwa
Wieruszów.
W specjalnie wydanych na jubileusz „Konińskich Zeszytach
Muzealnych” nr 11 został zamieszczony artykuł „Zaczęło się ponad
100 lat temu” autorstwa Wandy Gruszczyńskiej. Do jego napisania
autorka wykorzystała dokumenty PTK i PTTK, regionalne
czasopisma, monografię Andrzeja Józefa Millera „100-lecie
krajoznawstwa konińskiego” i wspomnienia nestorów PTTK,
zapisane podczas dorocznych spotkań noworocznych.
A więc wszystkiego najlepszego przez 100 lat!
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