
Dyrektorzy Muzeów w Poznaniu.

– Oferta muzeów przygotowana z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości jest

imponująca – podkreślił we wtorek 4 grudnia w Poznaniu minister kultury i dziedzictwa

narodowego Piotr Gliński. Wicepremier oraz wiceminister Jarosław Sellin byli gośćmi

spotkania dyrektorów muzeów z całego kraju. Do Poznania na trzydniowe, cykliczne

spotkanie, przyjechali przedstawiciele instytucji prowadzonych lub współprowadzonych

przez MKiDN. W trakcie spotkania prof. Gliński wręczył dotychczasowemu dyrektorowi

Muzeum Narodowego w Poznaniu prof. Wojciechowi Suchockiemu przyznany przez

prezydenta RP Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

– Chciałem przede wszystkim państwu podziękować za to, co robicie, jak polskie muzea

wyglądają, jak te instytucje są prowadzone. Możemy chyba z dumą powiedzieć, że polska kultura

doskonale się rozwija między innymi także dzięki funkcjonowaniu instytucji, które państwo



prowadzicie. Ten szczególny rok był tego też szczególnym dowodem – powiedział minister

kultury i dziedzictwa narodowego.

Jak podkreślił, w ciągu ostatnich miesięcy muzea były gospodarzami „wielu wspaniałych

inicjatyw związanych z rocznicą niepodległości”.

– Bardzo za to dziękuję, bo ta oferta po prostu jest imponująca. Gdy mnie często próbowano

podpytywać, był taki moment, kiedy w ogóle kwestionowano to, czy Polska obchodzi w sposób

godny tę rocznicę i co po niej zostanie, to między innymi właśnie mówiliśmy, że zostanie to

wszystko, co jest stworzone przez nasze instytucje – powiedział.

– Te wspaniałe wystawy to nie tylko zmiana społeczna polegająca na kontakcie z tą wspaniałą

sztuką, ale to także dorobek w postaci chociażby katalogów, filmów dokumentalnych i wielu

innych rzeczy, które są takim dodatkowym impulsem dla państwa codziennej pracy – dodał.

Dotychczasowy dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu odznaczony

W trakcie spotkania minister Piotr Gliński wręczył dotychczasowemu dyrektorowi Muzeum

Narodowego w Poznaniu prof. Wojciechowi Suchockiemu przyznany przez prezydenta RP Krzyż

Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W ostatnich dniach prof. Suchocki przeszedł po 18 latach

pracy na stanowisku dyrektora na emeryturę. Zastąpił go dotychczasowy zastępca ds.

naukowych Adam Soćko.

W spotkaniu uczestniczył Albert Stankowski dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, które

zostało powołane w marcu 2018 roku.
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