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Goście dnia

Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kance-
larii Prezydenta RP

Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego

Marek Woźniak, marszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego

1 czerwca w Muzeum Naro-
dowym w Poznaniu rozpo-
częła się konferencja „Mu-
zeum XXI wieku. W 100-lecie 
I zjazdu muzeów polskich 
w Poznaniu”. Wydarzenie 
objął patronatem honorowym 
Prezydent RP Andrzej Duda.

Konferencja została zainauguro-
wana powitaniem uczestników 
przez Tomasza Łęckiego, dyrektora 
Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
Jako historyk, a przy tym gospo-
darz i główny organizator przedsię-
wzięcia bezpośrednio nawiązują-
cego do wydarzenia sprzed stu lat 
w sposób naturalny odwoływał się 
do faktów z przeszłości. Była więc 
oczywiście mowa o odzyskaniu 
niepodległości i zszywaniu jedno-
litego państwa z trzech „prowincji”, 
a następnie interesujące cytaty 
z wypowiedzi muzealników debatu-
jących w Poznaniu 100 lat temu.

Dziś muzealnikom przyszło brać 
odpowiedzialność za zgromadzone 
w muzeach dziedzictwo już w zu-
pełnie innej epoce. Mimo wielu 
jeszcze niezrealizowanych planów,  
na pewno nie stoją już przed fun-
damentalnymi problemami tak 
jak po rozbiorach. Doświadcza-
my dobrego czasu dla muzeów, 
choć nadal musimy mierzyć się 
z niewyobrażalną dla naszych po-
przedników, ogromną skalą wciąż 
poszukiwanych strat wojennych. 
Pod koniec swojego wystąpienia 
dyr. Łęcki przyznał, że ulegliśmy 
przekonaniu, iż wszystko co złe na-
leży do zamkniętej historii, jednak 
wobec wojny w Ukrainie konieczne 
jest m.in. zrewidowanie podejścia 
do bezpieczeństwa zbiorów. 

Następnie przemówili zaproszeni 
goście. Sekretarz stanu w Kancela-
rii Prezydenta RP Andrzej Dera od-
czytał list od honorowego patrona 
konferencji, prezydenta Andrzeja 

Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz Łęcki wita gości zgromadzonych na konferencji „Muzeum XXI wieku”

Prof. ASP Dorota Folga-Januszewska odczytuje referat wprowadzający prof. Krzysztofa 
Pomiana zatytułowany Kolejne spekulacje o przyszłości muzeów 

100 lat temu

Z „Pamiętnika I i II Zjazdu Dele-
gatów Związku Polskich Muze-
ów Historyczno - Artystycznych 
w Poznaniu w r. 1921 i w Kra-
kowie w r. 1922”.

W dniach 1, 2 i 3 sierpnia 1921 r. 
w Poznaniu w gmachu Muzeum 
Wielkopolskiego odbyły się 
4 posiedzenia I Zjazdu Delega-
tów Związku Polskich Muzeów 

Historyczno - Artystycznych. [...] 
W imieniu miejscowego komitetu 
organizacyjnego powitał przedsta-
wiciela rządu i uczestników Zjazdu 
Dr. M. Gumowski. 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ I-go 
ZJAZDU DELEGATÓW POLSKICH MU-
ZEÓW HISTORYCZNO-ARTYSTYCZ-
NYCH, ODBYTEGO W POZNANIU 
(fragment)

• • • 

Zarządy muzeów naszych prawie 
że pracują zupełnie odrębnie, tak, 
jakby jedno muzeum było na jednej 

półkuli, drugie na drugiej. Jest to fa-
talne. Zadaniem zjazdu jest zbliżyć 
te muzea do siebie i wprowadzić 
organizację dla celów wzajemnej 
pomocy i korzyści. Jako jeden 
z czynników w tym kierunku uwa-
żam za konieczne, aby na przeciąg 
kilku miesięcy muzea wymieniały 
między sobą urzędników tak, jak to 
poczęto czynić w uniwersytetach, 
gdzie wymienia się profesorów na 
jakiś czas. W ten sposób urzędnicy 
znać będą nie tylko swoje muzea, 
ale poznać mogą wszystkie więk-
sze muzea Polski i, pracując dla 
swej instytucji, mieć dobro innych 

muzeów na oku. Następstwem 
tego powinno być usunięcie pro-
wincjonalnej rywalizacji, a wpro-
wadzenie koleżeńskich stosun-
ków, wprowadzenie tego, co jedna 
instytucja ma dobrego, do drugiej 
i dążność do wspólnej pracy, któ-
rej ideałem niech będzie: polskie 
muzea, to jedno muzeum, roz-
mieszczone w różnych miastach 
Polski.

Prof. Dr. FELIKS KOPERA, Dyrektor 
Muzeum Narodowego w Krakowie
ORGANIZACJA KURSÓW  
MUZEALNYCH 
(fragment referatu)

Muzeum XXI wieku

Zgodnie  
z planem
Na pierwszy dzień konferencji 
zaplanowane zostały trzy sesje 
referatowe, dotyczące kształtowa-
nia się muzealnictwa polskiego do 
roku 1945. Sesja pierwsza i druga 
były poświęcone studiom różnych 
aspektów funkcjonowania muze-
ów, w tym poznańskich. Natomiast 
trzecia sesja o muzeach okresu 
międzywojennego jeszcze przed 
uczestnikami obrad. 

Wstępem do spojrzenia w prze-
szłość były jednak rozważania 
o przyszłości – tak muzeów, jak 
i całej ludzkości – nadesłane przez 
prof. Krzysztofa Pomiana (odczy-
tała je prof. ASP Dorota Folga-Ja-
nuszewska). Ich ogólny wydźwięk 
nie był zbyt optymistyczny, ale 
złagodziło go trudne do podważe-
nia stwierdzenie: „Przyszłość jest 
nieprzewidywalna”. 

Czy to muzealna atmosfera, czy 
może tajemniczy wpływ poprzed-
ników sprzed stu lat – wdzięcznych 
za uczczenie ich konferencją – spo-
wodowały, że dzisiejsi prelegenci 
wyglądali raczej niecodziennie, co 
dokumentujemy na kolejnej stronie. 
Ciekawe, czy jutro sytuacja się 
powtórzy.

Przypominamy, że wszystkim 
uczestnikom konferencji przy-
sługuje 20-procentowy rabat na 
dostępne w księgarni muzealnej 
wydawnictwa MNP.
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Dudy. Z kolei sekretarz stanu  
w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Jarosław 
Sellin odczytał list ministra MKiDN 
prof. Piotra Glińskiego, a następnie 
dodał, że w przeddzień otwarcia 
konferencji w gronie obecnych 
już w Poznaniu dyrektorów kilku 
polskich muzeów został poddany 
dyskusji projekt kolejnego wielo-
letniego projektu MKiDN – pod 
nazwą „Tożsamość” – tym razem, 
w przeciwieństwie do programu 
„Niepodległa”, przeznaczonego tyl-
ko dla przedsięwzięć muzealnych. 
Jako ostatni wystąpił marszałek 
województwa wielkopolskiego 
Marek Woźniak, który przedstawił 
działania wielkopolskiego samorzą-
du wojewódzkiego na polu kultury. 
Wszyscy przemawiający podkre-
ślali wagę bieżącej konferencji dla 
polskiego muzealnictwa i życzyli 
zebranym owocnych obrad.
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À propos dzisiejszych referatów...

Prof. dr hab. Krzysztof 
Pomian 

Dr hab. Tomasz F.  
de Rosset, prof. UMK
 

Dr hab. Michał Mencfel, 
prof. UAM
 

Prof. dr hab. Kamil Zeidler Dr hab. Joanna Minksztym Dr Kamila Kłudkiewicz 

Dr hab. Ewa Syska, 
prof. UAM 

Prof. dr hab. Jan Święch Dr hab. Hubert Kowalski, 
prof. UW 

Dr Krzysztof Mordyński Dr hab. Iwona Luba, 
prof. UW 

Dr Katarzyna Maniak
 

Tymczasem  
nasi 
poprzednicy...
...jako że było ich tylko szesnastu, 
doskonale mieścili się w muzealnej 
„kancelarji”, gdzie – jak donosiły  
ówczesne dzienniki – prowadzili 
swoje obrady. W roku 1921 najpraw-
dopodobniej znajdowała się ona 
tam, gdzie dzisiaj mają swe gabine-
ty dyrektor MNP Tomasz Łęcki oraz 
jego zastępczyni ds. naukowych 
dr Maria Gołąb.

Początek 
przed 
otwarciem
Goście, na których tak długo 
czekaliśmy, zaczęli docierać 
do Poznania już w przeddzień 
konferencji. 

Pierwszych uczestników – w liczbie 
30 – zarejestrowaliśmy we wtorek. 
Dzięki temu, że przyjechali wcze-
śniej, mogli skorzystać ze zorgani-
zowanych w poznańskich muzeach 
wizyt studyjnych – oferta była 
szeroka, więc każdy mógł znaleźć 
dla siebie coś ciekawego. Najwięcej 
chętnych odwiedziło oddziały MNP, 
czyli Muzeum Sztuk Użytkowych 
w Zamku Królewskim w Poznaniu 
oraz Galerię Malarstwa i Rzeźby 
w Gmachu Głównym. Pozostali 
udali się do oddziałów Wielkopol-
skiego Muzeum Niepodległości 
(Muzeum Powstania Wielkopol-
skiego 1918–1919, Muzeum Powsta-
nia Poznańskiego – Czerwiec 1956, 
Muzeum Martyrologii Wielkopo-
lan – Fort VII), do należącego do 
Biblioteki Raczyńskich Muzeum 
Literackiego Henryka Sienkiewicza, 
a także do Muzeum Archeologicz-
nego, Rezerwatu Archeologicznego 
Genius Loci, Muzeum Archidie-
cezjalnego oraz Muzeum Broni 
Pancernej. 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
-Sieciowe w działaniu: rejestrują, transmi-
tują i produkują 

Zaczynamy! Rejestracja uczestników konferencji „Muzeum XXI wieku”, 1 czerwca 2022 r.

W przededniu wydarzenia – konferencja prasowa, 31 maja 2022 r.

Obrady w holu starego gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu

Po pierwszej sesji – przerwa na kawę...

...i rozmowy w kuluarach

Sto lat temu o rozpoczęciu „I Powszechnego Zjazdu przedstawicieli Muzeów polskich” 
donosiły lokalne gazety, m.in. „Dziennik Poznański” nr 158 z 4 sierpnia 1921 r. 

Preludium
Już od samego rana na parterze 
nowego gmachu było gwarno 
jak w ulu. 

Punkty rejestracyjne pracowały 
na pełnych obrotach. W pierwszym 
dniu obrad zanotowano obecność 
200 uczestników konferencji: 
przedstawicieli 69 muzeów i insty-
tucji kultury oraz osób prywatnych. 
W porównaniu z pierwszym, hi-
storycznym zjazdem poznańskim, 
na którym obradowało zaledwie 
szesnastu panów z muzeów zloka-
lizowanych w siedmiu miejscowo-
ściach, jest to wzrost o ponad 1100 
procent! Nadal jednak w spotkaniu 
uczestniczy więcej mężczyzn niż 
kobiet (w stosunku 7:3).

A poza 
planem,  
czyli 
w kulisach...
...trwa rozpoczęte wczoraj nagry-
wanie materiałów do reportażu 
z konferencji. Cały dokument będzie 
gotowy dopiero w przyszłym tygo-
dniu, jednak już dziś w przerwie po 
pierwszej sesji można było zoba-
czyć jego krótki fragment dotyczący 
wczorajszego popołudnia i wieczo-
ru. Mamy nadzieję, że formuła filmu 
spodobała się jego bohaterom – 
wszystkim uczestnikom konferencji 
„Muzeum XXI wieku” – a niektórzy 
z nich w kolejnych dniach zgodzą 
się wystąpić przed kamerą i na 
gorąco skomentować przedsięwzię-
cie, w którym właśnie biorą udział. 
Sto lat temu udokumentowano tylko 
oficjalną część zjazdu muzealników 
(a i tę tylko częściowo) i bardzo 
tego teraz żałujemy...
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