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bach jej organizatorów. Pogoda 
była wręcz idealna, mimo że jesz-
cze kilka dni temu na czwartek 
i piątek zapowiadano obfite opady. 
Na pierwszy ogień poszło Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 
które dzięki regularnie organizo-
wanym pokazom jest bardzo popu-
larnym wśród poznaniaków celem 
weekendowych wypadów. Także 
naszym gościom, oprócz zwiedza-
nia wystaw stałych i czasowych, 
zaproponowano uczestnictwo 
w pokazie „żywego muzeum”. 

Z kolei dzisiejszego ranka prom 
Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy – najskuteczniejszy 
w Wielkopolsce wehikuł czasu – 
przeniósł uczestników konferencji 

W rozjazdach
Wieczór drugiego dnia konferencji i cały dzień trzeci poświęcone 
były na wizyty w pozapoznańskich siedzibach organizatorów.

Gmach Główny Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, miejsce obrad konferencji

W czwartek po południu zakoń-
czyła się część sesyjna konferencji. 
Ostatnia, szósta sesja, choć naj-
mniej ze wszystkich nawiązywała 
do zjazdu z 1921 r., jednocześnie 
była do niego najbardziej podob-
na, skupiając się na wyzwaniach 
teraźniejszości i możliwych odpo-
wiedziach na pytanie „Co dalej?”. 
Po dyskusji dyrektor Tomasz Łęcki 
krótko podsumował dwudniowe 
obrady i zaprosił uczestników 
konferencji na część wyjazdową. 
Do udziału w wyjazdach zachęcała 
również... animowana Dziewica 
Orleańska, mieszkanka galerii ob-
razów w Rogalinie.

Wieczór dnia drugiego i cały 
dzień trzeci konferencji to zatem 
wizyty w pozapoznańskich siedzi-

Szreniawskie muzeum to jedno z naj-
bardziej rozpoznawalnych wielkopol-
skich muzeów. Do wybuchu pandemii 
tę placówkę kultury odwiedzało 
rocznie kilkadziesiąt tysięcy widzów 
muzealnych. Drugie tyle pojawiało się 
w podległych Szreniawie oddziałach 
zamiejscowych. 

Samo muzeum istnieje już blisko 
60 lat. Swe bramy dla zwiedzających 
otworzyło, jako Muzeum Rolnictwa 
w Szreniawie, 29 sierpnia 1964 r. Warto 
w tym miejscu nadmienić, że Komitet 
Organizacyjny Muzeum rozpoczął 
funkcjonowanie rok wcześniej. Sześć 
dekad może jawić się jako niezbyt 
długi odcinek czasu, lecz od samego 
początku funkcjonowania instytucji 
wskazywano, że jej zadaniem jest 
kultywowanie tradycji warszawskiego 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które 
zostało założone w 1875 r.

Muzeum od samego początku było 
placówką o charakterze naukowo-ba-

dawczym, a jednocześnie swoją ofer-
tę kierowało także do rolników. Z cza-
sem instytucja stała się wsparciem 
dla średnich i wyższych szkół rolni-
czych. Profil działalności muzeum 
stale się jednak zmienia. Dziś bardzo 
ważną grupą zwiedzających są dzieci 
z przedszkoli i niższych klas szkół 
podstawowych. W Szreniawie otrzy-
mują one odpowiedź na pytanie, skąd 
bierze się żywność.

Program wizyty (2 czerwca 2022)
• zwiedzanie wystaw czasowych 
„Narzędzia z kolekcji prof. Stefana 
Biedrzyckiego w zbiorach MNR 
w Szreniawie” oraz „Historia polskich 
muzeów techniki” 
• zwiedzanie ekspozycji stałych 
• pokazy w ramach „żywego mu-
zeum”: ciągniki i maszyny rolnicze, 
silniki stacjonarne, krosno, praca 
kowala, stelmacha, piekarza, przejazdy 
wagonettą

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum zostało powołane do życia 
w 1969 r. (do 1975 r. funkcjonowało 
pod nazwą Muzeum Początków Pań-
stwa Polskiego) i należy do grupy 
muzeów na wolnym powietrzu.  
Chroni dziedzictwo archeologiczne 
z początków państwa polskiego, 
zachowane na Ostrowie Lednickim 
i w jego otoczeniu, oraz dziedzictwo 
związane z kulturą wsi wielkopolskiej  

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
(od XVI po XX w.), zgromadzone 
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym. 
Z czasem w strukturę muzeum włączo-
no kolejne wczesnopiastowskie grody: 
w Gieczu (1984) oraz w Grzybowie 
(1997), gdzie działają muzealne od-
działy. Chociaż początkowo (w XIX w.) 
zainteresowanie śladami przeszłości 
skupiało się na wyspie lednickiej i na 
badaniach pałacu Mieszka I, to z cza-

sem równie intensywne rozpoznanie 
objęło grody w Gieczu i Grzybowie. 
Prowadzono także inwentaryzację 
budownictwa wiejskiego, które stop-
niowo trafiło do wsi, folwarku i dworu, 
odtwarzanych w muzealnym parku 
etnograficznym.

Program wizyty (3 czerwca 2022)
• zwiedzanie Ostrowa Lednickiego
• zwiedzanie zmodernizowanego 
obiektu, tzw. stodoły Ottona Wizyta w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,

2 czerwca 2022 r.
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Wizyta w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 3 czerwca 2022 r.
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w epokę kształtowania się państwa 
Polan. Duch przeszłości to dla mu-
zealnika codzienny kompan, jednak 
wizyta na Ostrowie Lednickim na 
każdym robi wrażenie. Muzeum 
Pierwszych Piastów, strażnik i po-
pularyzator tego co najstarsze, 
pokazał też to, co najmłodsze, czyli 
imponujący, pachnący świeżością 
i jeszcze nieoddany do użytku wie-
lofunkcyjny pawilon, poszerzający 
i unowocześniający naukowe, ma-
gazynowe, edukacyjne, konferen-
cyjne i socjalne zaplecze muzeum. 
Zwieńczeniem konferencyjnego 
objazdu – po odwiedzinach na wsi 
i w średniowiecznym grodzie – był 
pobyt w rodowej rezydencji Ra-
czyńskich, czyli Muzeum Pałacu 
w Rogalinie. Można było przejść 
się przez park, zwiedzić pałac 
i przytuloną do niego słynną galerię 
obrazów. Muzealne tutti frutti nie 
pozwalało się nudzić! 
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Zrządzeniem losu odbyła się ona 
nie 100, ale prawie 101 lat po tam-
tym pamiętnym wydarzeniu. Niko-
mu to jednak nie przeszkadzało, bo 
to współczesne, ważne dla naszego 
środowiska spotkanie, udało się 
chyba na 102. To była nie tylko ple-
narna teoria i wyjazdowy rzut oka 
na muzealną praktykę. Po dwulet-
nich ograniczeniach pandemicz-
nych równie istotne było to, co jest 
podstawą w scalaniu grupowych 
więzi – możliwość prowadzenia 
realnych, nieformalnych rozmów. 
To, co zaczyna się niezobowiązu-
jącym napomknięciem podczas 

Muzeum Narodowe w Poznaniu 
to jedno z najstarszych i największych 
muzeów w Polsce. U swych ideowych 
początków ma powstałe w 1857 r. – 
z inicjatywy Poznańskiego Towarzystwa  
Przyjaciół Nauk (PTPN) – Muzeum  
Starożytności Polskich i Słowiańskich, 
instytucjonalnie zaś jest spadkobiercą 
powołanego w 1919 r. Muzeum Wielko-
polskiego. Do historii muzeum zaliczyć 
także trzeba pruskie Provinzial-Mu-
seum (od 1902 r. Kaiser-Friedrich-Mu-
seum), którego okazały gmach (wybu-
dowany w 1904 r.) do dziś jest siedzibą 
Galerii Malarstwa i Rzeźby MNP. 

Muzeum Pałac w Rogalinie  
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Tomasz Łęcki, dyrektor MNP

Fotoreportaż

Wielooddziałowy charakter poznań-
skiego muzeum, złożonego z sześciu 
oddziałów miejskich (z centralną Galerią 
Malarstwa i Rzeźby w gmachu głów-
nym) oraz z trzech oddziałów rezyden-
cjonalnych, zakorzeniony jest w struk-
turze poprzedzających ją instytucji, ale 
wynika także z powojennego scalania 
poznańskich kolekcji muzealnych.

Pod opieką MNP od 1949 r. jest Mu-
zeum Pałac w Rogalinie, dawna siedziba 
rodu Raczyńskich – obiekt o statusie 
Pomnika Historii i jedna z najsłyn-
niejszych XVIII-wiecznych rezydencji 
w Polsce. W 1910 r. Edward Aleksander 

Raczyński stworzył w posiadłości 
publicznie dostępną galerię sztuki. 
Dziś prezentowanych jest w niej 250 
prac z jego kolekcji, m.in. Dziewica 
Orleańska Jana Matejki, obrazy Jacka 
Malczewskiego, Aleksandra Gierym-
skiego, Leona Wyczółkowskiego czy 
Olgi Boznańskiej. Zwiedzając wnętrza 
pałacu, można również obejrzeć od-
tworzony gabinet londyński Edwarda 
Bernarda Raczyńskiego, a spacerując 
po otaczającym pałac imponującym 
założeniu ogrodowo-parkowym, po-
dziwiać słynne kilkusetletnie dęby 
rogalińskie.

Program wizyty (3 czerwca 2022)
• zwiedzanie pałacu, galerii oraz parku 
• uroczyste zamknięcie konferencji

Tymczasem  
nasi 
poprzednicy...
...nie mieli w programie żadnych 
wyjazdów. I bardzo dobrze, bo 
przynajmniej na terenie miasta nie 
sposób byłoby skorzystać z trans-
portu publicznego – w pierwszych 
dniach sierpnia 1921 r. strajkowali 
tramwajarze, żądając podwyżki 
oraz „nowego umundurowania 
i oszklenia peronów u wszystkich 
wozów tramwajowych ze względu 
na ubezpieczenie wozowych przed 
wpływami powietrza”.

Uroczyste 
zamknięcie
Ostatnim oficjalnym punktem pro-
gramu konferencji będzie jej uro-
czyste zamknięcie, zorganizowane 
w namiocie rozstawionym przed 
rogalińskim pałacem. Intensywne 
trzy dni w kilku słowach podsumuje 
dyrektor MNP Tomasz Łęcki. 

I tak się trudno rozstać...
Trzy dni przeleciały szybko i to już koniec konferencji na 100-lecie 
pierwszego zjazdu polskich muzealników. 

kuluarowej pogaduszki, może 
skończyć się międzynarodowym 
wydarzeniem godnym co najmniej 
sybillowego Grand Prix. Tego 
właśnie na pożegnanie życzymy 
wszystkim uczestnikom kończącej 
się konferencji: wywieźcie Państwo 
z Poznania nie tylko satysfakcję 
z udanych wystąpień, nową lub 
odświeżoną wiedzę, ale także nie-
uświadamianą jeszcze do końca 
inspirację. Ziarno, które wyda boga-
ty plon. Dziękujemy za Waszą obec-
ność i do zobaczenia w tworzonych 
przez Was bogatych przestrzeniach 
wystawienniczych całego kraju!

Wizyta w Muzeum Pałacu w Rogalinie Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
3 czerwca 2022 r.
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Wiejskie jadło – miłe zakończenie dnia w Szreniawie

Pokaz szreniawskiego „żywego muzeum”

FO
T. 

KA
TA

RZ
YN

A 
TR

AW
IŃ

SK
A

FO
T. 

AN
N

A 
CI

EŚ
LI

K
FO

T. 
KA

TA
RZ

YN
A 

TR
AW

IŃ
SK

A
FO

T. 
W

OJ
CI

EC
H

 S
M

OK
OW

SK
I

FO
T. 

SO
N

IA
 B

OB
ER

FO
T. 

AN
N

A 
OB

ŁÓ
J

FO
T. 

KA
TA

RZ
YN

A 
TR

AW
IŃ

SK
A

Zwiedzanie reliktów palatium na Ostrowie Lednickim

Rogalin – przygotowania do uroczystego zamknięcia konferencji

Przeprawa promem przez lednickie jezioro

Zaczynamy trzeci dzień konferencji – wyjazd sprzed MNP
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