Szymon Bijak

W Lublinie debatowano o roli kolekcjonerstwa krajoznawczego
Zbieranie i gromadzenie różności tkwi głęboko w naturze krajoznawców i turystów. O istotnej
roli zbieractwa, nie tylko turystycznego, przekonani byli twórcy Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, którzy wpisali w statut organizacji gromadzenie zbiorów naukowych
dotyczących ziem polskich oraz ich popularyzację w zakładanych w tym celu muzeach
krajoznawczych. Program kolekcjonerstwa krajoznawczego jest obecny także w Polskim
Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Realizuje go przede wszystkim Podkomisja
Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, która w osobie przewodniczącego, Wojciecha Kowalskiego,
była odpowiedzialna za organizację sesji Miejsce i rola kolekcjonerstwa krajoznawczego
w kulturze polskiej. To ważne spotkanie odbyło się 15 października w Lublinie, w gościnnych
murach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.
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Sesję otworzył Wojciech Kowalski, jej inicjator i główny organizator, który przywitał
przybyłych na spotkanie kolekcjonerów, krajoznawców i gości, w tym Andrzeja Gordona,
wiceprezesa PTTK, członków Komisji Krajoznawczej ZG PTTK oraz licznych członków
honorowych Towarzystwa. W imieniu gospodarza obiektu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Lublinie, głos zabrała Ewa Hadrian, która również przywitała przybyłych na spotkanie. Na
zakończenie części oficjalnej uroczyście wręczono Mieczysławowi Kseniakowi uprawnienia

Jurora zbiorów krajoznawczych, a Andrzejowi Danowskiemu, Andrzejowi Wasilewskiemu,
Franciszkowi Midurze, Tadeuszowi Sobieszkowi, Zygmuntowi Nasalskiemu, oraz Zbigniewowi
Nestorowiczowi – honorowo przyznaną odznakę „Miejsca kultu św. Jana Pawła II”.

Wręczenie honorowych Odznak „Miejsca kultu św. Jana Pawła II” (fot. Dorota Jolianna Mościbrodzka)

Część referatową sesji poprowadził Tadeusz Sobieszek, Członek Honorowy PTTK, który
na wstępie odwołał się do poprzedniego spotkania kolekcjonerów, jakie miało miejsce
w Lublinie w 1978 r., zwracając uwagę na to, że choć uwarunkowania zewnętrzne się zmieniły,
to omawiane wówczas idee wciąż są aktualne.
Pierwszym prelegentem był prof. Franciszek Midura, który opowiadał o społecznych
aspektach ochrony dziedzictwa narodowego. Podkreślił, że początkowo była to prywatna
inicjatywa, która dopiero po latach, gdy Polska odzyskała niepodległość, przekształciła się
w formy zinstytucjonalizowane i państwowe. Zwrócił też uwagę na to, że potrzebę opieki nad
zabytkami dostrzegali wielcy krajoznawcy, założyciele PTK – Zygmunt Gloger czy Wincenty
Pol. Kolejnym mówcą był Tadeusz Sobieszek, który przedstawił rolę i dorobek
kolekcjonerstwa w działalności PTT, PTK i PTTK. Podkreślił wspólnotę i kontynuację celów
programowych tych towarzystw, która przejawia się chociażby w utrzymywaniu działalności
muzeów, które zakładało PTK, a które funkcjonują do dziś. Z kolei Andrzej Danowski, mówiąc
o prywatnych początkach zbiorów wielu bibliotek i muzeów, wzmacniał przekaz
prezentowany przez prof. Midurę. Podkreślał, że za każdą inicjatywą troski o zabytki czy
zbiory najczęściej stoją indywidualni ludzie tacy jak Władysław Kowalski z Dobczyc, Zygmunt
Kwiatkowski z Golubia-Dobrzynia czy Eugenia Kalniewicz z Warty.
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z mitem/legendą pierwszej pocztówki PTK i na jej kanwie omówił pierwszy pełny rok
działalności Towarzystwa (1907). Na zakończenie części referatowej wystąpił Andrzej
Gordon, który najpierw przekazał organizatorom adres od prezesa PTTK Romana Bargieła.
W odczytanym liście prezes podziękował zaangażowanym w spotkanie za twórczą realizację
do obchodów przypadającej w tym roku 110. rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego. Następnie Andrzej Gordon ze znawstwem i swadą przybliżył i objaśnił
zagmatwaną materię spraw prawnych związanych ze zbieractwem i kolekcjonerstwem.
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Po krótkiej przerwie odbyła się dyskusja panelowa pod tytułem Stosowane praktyki
przy przekazywaniu prywatnych zbiorów krajoznawczych do wyspecjalizowanych instytucji
państwowych, samorządowych oraz innych organów. Wprowadzenia dokonał Zygmunt
Nasalski, który zaakcentował podstawowe kwestie związane z przekazywaniem zbiorów
kolekcjonerskich, czyli przede wszystkim wybór instytucji trwałych, gwarantujących
zachowanie ciągłości i udostępniania zbiorów. Zwrócił uwagę na fakt, że instytucje, do których
byśmy mogli przekazywać nasze zbiory, same borykają się z problemami lokalowymi
i finansowymi. Maria Janowicz, dyrektor Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie,
przedstawiła swoją książnicę jako przykład jednostki, która również przejmuje zbiory po
odchodzących krajoznawcach. Mieczysław Kseniak zwrócił uwagę na fakt, że często
przekazywane zbiory są przypadkowe i nie zawsze związane z profilem jednostki
przejmującej, a darowizna odbywa się na zasadzie „najbliższego sąsiedztwa”. Elżbieta Hadrian
z WBP wspomniała o tym, że biblioteka honoruje swoich darczyńców. Wskazała także na
dygitalizację i udostępnianie w Internecie jako jedno z rozwiązań problemu z brakiem miejsca
do prezentowania zbiorów. Wojciech Kowalski zauważył, że dygitalizacja jest przyszłościową
formą prezentacji odznak i znaczków turystycznych. Zygmunt Nasalski podkreślił, że
przekazywaniu kolekcji powinna towarzyszyć rzetelna inwentaryzacja muzealnicza,
przeprowadzona zgodnie z odpowiednią metodologią.
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Sesję podsumował Tadeusz Sobieszek, wskazując że kolekcje muszą być świadectwem
czasów, ale także i samych kolekcjonerów. Na zakończenie Wojciech Kowalski podziękował
prelegentom, dyskutantom i prowadzącemu za udział w sesji, a także Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej za gościnę.
Referatom towarzyszyły wystawy zbiorów lubelskich i warszawskich kolekcjonerów.
Miłośnicy starych książek mogli podziwiać przewodniki turystyczne gromadzone przez
Mieczysława Kseniaka. Ciekawą, nie tylko dla filatelistów, prezentację miast partnerskich
Lublina w postaci kopert i znaczków pocztowych przedstawił Janusz Wach. Z kolei Zbigniew
Nestorowicz pokazał swoje zbiory medalierskie dotyczące papieża Jana Pawła II, a Zbigniew
Gawski wystawił medale pokazujące Lublin. Dłuższą chwilę wszyscy spędzali przy niezwykle
kolorowych, ale przede wszystkim już niekiedy unikatowych, pocztówkach Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, które zaprezentował Wojciech Kowalski. Wystawił on też zbiór
ekslibrisów turystyczno-krajoznawczych. Duże zainteresowanie wzbudziła także wystawa
zdjęć autorstwa nieżyjącego już Adama Czarnowskiego, którą przygotowały Komisja Historii
i Tradycji ZG PTTK wraz z Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi. Niektórzy z obecnych na
sesji mogli odnaleźć siebie na zdjęciach sprzed ponad 50 lat. Kilka gablot zajmowały, pilnie
studiowane przez odwiedzających, odznaki turystyczno-krajoznawcze ze zbiorów Zbigniewa
Lewandowskiego. A nie zaprezentował on całości swojej kolekcji.
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Myślę, że licznie przybyli na spotkanie uczestnicy-miłośnicy kolekcjonerstwa nie
wychodzili zawiedzeni. Ciekawe referaty i imponujące wystawy sprawiły, że warto było
pojawić się w tą październikową sobotę w bibliotece im. Łopacińskiego. Miejmy nadzieję, że
na kolejne spotkanie kolekcjonerskie nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

