
FORMULARZ KWERENDY INSTYTUCJI MUZEALNYCH

Projekt „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec

muzeologii cyfrowej”

finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015.

INFORMACJE OGÓLNE:

Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj

Lwów/ Galicja Wschodnia / Austro-Węgry

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Polskie Muzeum Szkolne

Typ instytucji: muzeum publiczne, zbiory muzealne instytucji lub organizacji (biblioteka,

towarzystwo naukowe), kolekcja prywatna

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):

Polskie Muzeum Szkolne we Lwowie zostało założone w 1903 r. z inicjatywy Ludomiła
Germana i lwowskiego środowiska nauczycielskiego. W jego zbiorach znajdowały się
pomoce naukowe, modele, mapy, medale, obrazy, fotografie, dokumenty, obiekty

związane z higieną, bogate zbiory biblioteczne, służące podniesieniu jakości szkolnictwa.

Muzeum istniało do 1939 r.

Daty działalności / zakres czasowy:

1891-12-08 propozycja urządzenia w Krakowie wystawy z okazji 25. rocznicy

wprowadzenia języka polskiego jako wykładowego w szkołach galicyjskich. Zgromadzone

eksponaty przeznaczone miały być na rzecz planowanego muzeum

1903-01 uchwała o utworzeniu Muzeum Szkolnego we Lwowie

1903-11-01 uchwała delegatów Towarzystwa Pedagogicznego o przystąpieniu do

organizacji muzeum

1906-04-01 przeniesienie zbiorów do siedziby przy ul. św. Mikołaja

1907-05-03 uroczyste otwarcie instytucji

1910-12-08 8-9 grudnia - zjazd kierowników warsztatów pracy ręcznej

1911 otwarcie Czytelni Pedagogicznej



1914 przeniesienie zbiorów na ul. Gosiewskiego

Dostępność

Typ  relacji instytucji wobec pamięci

Rodzaj pamięci

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA

DANE ADMINISTRACYJNE –

województwo/powiat/gmina/ulica/

nr działki, zmiany siedzib (daty);

REGION HISTORYCZNY

1906: lokal przy ul. Św.

Mikołaja 21 (4 pokoje)

1914: ul. Gosiewskiego 4

1918: ul. Zimorowicza

17; gmach Polskiego

Towarzystwa

Pedagogicznego

DANE KONTAKTOWE

TELEFON / EMAIL/ WWW

GODZINY OTWARCIA

DYREKTORZY

ZARZĄDCA

Budynek muzealny

(przekształcenia/nowo

wybudowany/zaadoptowany)



INFORMACJE HISTORYCZNE:

Zmiany w nazwach:

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

“1. gromadzenie dokumentów i materiałów źródłowych dotyczących dziejów szkół na

ziemiach polskich oraz szkół polskich działających w ośrodkach polonijnych za granicą; 2.

podnoszenie poziomu nauczania w szkołach polskich przy pomocy a) udostępniania

nauczycielstwu polskiemu książek fachowych i podręczni ków, b) propagowania

ulepszonych urządzeń szkolnych i po mocy dydaktycznych, c) informowania o pracy szkół
przodu jących w osiąganiu coraz wyższego poziomu” (Głowacka: 10-11)

“Polskie Muzeum szkolne uznaje jako jeden z najważniejszych swych celów szerzenie

wiadomości o środkach naukowych, produkowanych w naszym kraju” German, 1904: 106

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane biograficzne lub krótka

charakterystyka)

dr Ludomił German

1851-09-16 1920-01-21

krajowy inspektor szkół we Lwowie

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe dane

biograficzne, ważniejsze osiągnięcia)

Henryk Kopia 1866-02-08 1933-11-22

kustosz w latach 1904-1905

dr Sta nisław Kossowski - kustosz w latach 1905-1909

dr Benedykt Fuliński

1881-09-21 1942-03-02

kustosz w latach 1909-1911



Franciszek Faczosa

kustosz w latach 1911-1915

Antoni Łukasiewicz - od 1912 roku dyrektor Muzeum Szkolnego; profesor IV gimnazjum

we Lwowie

Organizacje związane z muzeum oraz działające przy muzeum (krótka charakterystyka,

najważniejsze postaci, historia, datowanie)

Krajowy Związek Kierowników Warsztatów Studenckich - organizacja działająca pod

patronatem Muzeum Szkolnego, propagująca tworzenie warsztatów uczniowskich przy

szkołach, których celem było propagowanie pracy ręcznych (ogrodniczych,

rzemieślniczych, technicznych). W ramach szkoleń nauczyciele tworzący warsztaty mieli

możliwość brania udziału w kursach pracy ręcznej organizowanych w Bernie i Bazylei.

Związek organizował wystawy prac uczniowskich, brał udział również w ekspozycjach

zagranicznych m.in. w Wystawie higieny szkolnej w Paryżu (1910).

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych

Towarzystwo Pedagogiczne

Towarzystwo Pomocy Naukowych “Urania”

Szczegółowa historia instytucji

Projekty utworzenia muzeum pedagogicznego w Galicji sięgają końca XIX wieku. Jako

pierwszy o muzeum dopominał się Mieczysław Baranowski [brak źródła], później Antoni

Karbowiak. Z jego inicjatywy w 1891 r. rozpoczęto dyskusję nad organizacją w Krakowie

wystawy szkolnej, a następnie dyskutowano utworzenie muzeum szkolnego. W 1894 r. z

inicjatywy Karbowiaka na IV Kongresie Pedagogicznym podjęto uchwałę o konieczności

utworzenia muzeum pedagogicznego w Krakowie. Plany te nie doczekały realizacji.

Projekt Karbowiaka stał się jednak podstawą dla utworzonej w 1903 r. stałej komisji

Polskiego Muzeum Szkolnego, której inicjatorem był Ludomił German.

Na potrzeby muzeum rozpoczęto gromadzenie okazów do dwóch działów: historycznego i

współczesnego, nawiązano również współpracę z muzeami zagranicznymi w Amsterdamie,

Zurychu i we Wrocławiu, opierając się na doświadczeniu tych instytucji przy tworzeniu

zbiorów muzealnych.

W 1906 r. wynajęto 4-pokojowy lokal w budynku przy ul. Św. Mikołaja 21, uroczyste

otwarcie muzeum nastąpiło 3 maja 1907 r. Muzeum gromadziło zbiory ilustrujące dzieje

szkolnictwa polskiego, pomoce naukowe, ale także wzory najnowocześniejszych rozwiązań
technicznych sprzętu szkolnego (głównie francuskich i angielskich), które miały służyć
rozwijaniu rodzimej produkcji. Propagowano także organizację parków szkolnych w typie

ogrodów jordanowskich.



Zbiory tworzono w oparciu o subwencje Ministerstwa Oświaty oraz Sejmu, a także środki

pozyskane od Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Towarzystwa Pedagogicznego,

księgarni, od osób prywatnych i ze środków własnych. W związku z szybkim wzrostem

zbiorów od 1909 r. prowadzono katalog księgozbioru. W 1911 r. w siedzibie otwarto

dostępną dla nauczycieli Czytelnię Pedagogiczną, rok później utworzono stanowisko

dyrektora Muzeum Szkolnego którym został Antoni Łukasiewicz.

W czasie I wojny światowej muzeum ograniczyło swoja działalność.

W 1918 r. muzeum przeniesiono do większego lokalu przy ul. Zimorowicza 17.

ZBIORY

Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

1903: 1 074 szt.

1904: przybyło 2 566 szt.

1905: przybyło 1 965 szt.

1906: przybyło 801 szt.

1907: przybyło 567 szt.

1908: przybyło 683 szt.

1909: 7 656 szt.

1927:  2000 okazów

1918: 16 000 tomów

1927: 24 000 tomów

Biblioteka: książki i czasopisma polski i zagraniczne; materiały statystyczne dot. polskiego

szkolnictwa i polonijnych organizacji społecznych; materiały źródłowe: podręczniki

pijarskie i jezuickie, korpusu kadetów w Warszawie; publikowane przez KEN i MInisterstwo

Oświecenia Królestwa Kongresowego;(Głowacka: 15).

Zbiory podzielono wg działów:

A. Biblioteka

B. Modele służące do uzmysłowienia nauki: 1908: zbiór okazów dla nauki geografii;

tablice technologiczne Tow. Uranii w Warszawie; preparaty zoologiczne od prof. Dra

Juliana Tokarskiego ze Lwowa jego, ze współudziałem uczniów sporządzone

C. Mapy, atlasy i globusy: 1906: zawiera cenne okazy dawne, take duży zbiór map

Polskich

D. Medale i pieczęcie: 1906: nieliczny zbiór odnoszący się do historii szkolnictwa

polskiego

E. Obrazy, fotografie: 1906: widoki szkół, ich wnętrza i ważniejsze części, dalej

fotografie obchodów szkolnych, obrazy i sceny z zabaw młodzieży, kolonii

wakacyjnych, warsztatów szkolnych,posiada wielkie i piękne plany parków dla.

młodzieży (Dra J ordana w Krakowie i radcy Skupniewicza w Kołomyi); 1908:



“Fotografie przedstawiają ogólne widoki szkół, ich wnętrza, obchody szkolne,

przedstawienia, obrazy i sceny z zabaw i wycieczek młodzieży, kolonii wakacyjnych,

warsztatów szkolnych, kilka planów parków dla młodzieży, liczne tabele

statystyczne, szczególnie Dr. Piaseckiego, Petzolda; Dra Winogrodzkiego, plany nauk

tabelarycznie zestawione u nas i u obcych. Wspomniany dział najlepiej ilustruje

stan i postęp naszego szkolnictwa, dlatego Zarząd uprasza i instytucye

wychowawcze i prywatne osoby o jak najliczniejsze nadsyłanie dla Muzeum

wszelkich zestawień statystycznych, tak liczbowo jak i plastycznie przedstawionych”

(Sprawozdanie 1909: 7).

F. Rękopisy i dokumenty: 1906: akta odnoszące się do historyi szkolnictwa w Polsce,

niepublikowane dotąd wykłady szkolne i uniwersyteckie i t. d. ; 1908: Liczne akta,

poprzednio zgromadzone, porządkuje się. Wiele foliałów, chaotycznie zebranych,

należy dopiero przejrzeć.

G. Higiena szkolna: 1906: wizerunki i modele postępowych urządzeń szkolnych; 1908:

kilka tablic ilustrujących stan urządzeń higienicznych szkół, ich zalety i wady.

Najlepszą z tych jest tablica Dra Eug. Piaseckiego

H. Sprawozdania roczne szkół, programy nauczania,spra wozdania towarzystw

oświatowych i zajmujących się wychowaniem burs i stowarzyszeń młodzieży:

1906: liczne sprawozdania i rozprawy

Obiekty szczególne (o szczególnym znaczeniu symbolicznym, ważne dla nauki lub sztuki,

komentowane, słynne)

Strategia pozyskiwania zbiorów

wsparcie finansowe: Subwencje Ministerstwa Oświaty, Sejmu, osób prywatnych w tym

nauczycieli; zarząd główny i koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, zarząd główny i

koła Towarzystwa Pedagogicznego; księgarnie;

Muzeum pozyskiwało zbiory dzięki darom, przekazom i zakupom.

dary; zakupy



Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka przekazanych

darów/sprzedanych eksponatów; data)

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

1931: biblioteka Polskiego Muzeum Szkolnego przekazana w depozyt Katedrze pedagogiki

w Collegium Medicum w Poznaniu (zniszczone w znacznej mierze w czasie II wojny

światowej)

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:

Wystawy stałe

1906: “Dnia 1. kwietnia 1906 przeniesiono zbiory muzealne i biuro Zarządu do wynajętego

mieszkania. na pierwszym piętrze domu l. 21 przy ul. św. Mikołaja. Mieszkanie to

obejmowało cztery pokoje i mieszkanie służącego. Po rozmieszczeniu zbiorów okazało się,

że mieszkanie to zupełnie nie wystarcza. Wskutek tego wynajęto w tym samym domu

resztę pierwszego piętra od 1. kwietnia 1907, tak że Muzeum zajmuje obecnie siedem

pokoi, skład i mieszkanie służącego” (sprawozdanie 1907: 5)

Wyposażenie lokalu: 8 wielkich szaf bibliotecznych; 3 wielkie szafy biblioteczne darowa.ne

przez Zarząd Muzeum przemysłowego (znacznym kosztem odnowione), Wielka podwójna

szafa, darowana przez Towarzystwo nauczycieli szkół wyższych; Szafa na katalog kartkowy,

Szafa na czasopisma, Stół długi składany do pracowni, Stół wielki do biura, 2 stoły mniejsze

do biura, Schodki biblioteczne, 3 etażerki na okazy, lampy stojące i wiszące, Wieszadło,

Numerator, Przybory biurowe, Trzy spluwaczki hygieniczne, 12 krzeseł wybijanych, 6

stołków wyplatanych w przechowaniu i użyciu Muzeum szkolnego gablota oszklona, wł.
Towarzystwa literackiego im. Adama Mickiewicza

1918: księgozbiór: kilkanaście oszkolonych szaf i półki

Wystawy czasowe

Wystawa świątnickiej szkoły ślusarskiej  1909

Wystawa zawodowych szkół: zakopiańskiej i Kołomyjskiej we Lwowie 1909

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki



Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

Współpraca instytucjonalna (muzea, uczelnie, towarzystwa, administracja itd.)

Zasięg działalności (informacje o miejscu pochodzenia zwiedzających, komentatorów,

autorów relacji itd.)

Współpraca z Polskim In stytutem Pedagogicznym w Krakowie, z Ligą Pomocy Przemy słowej

we Lwowie, z Towarzystwem Kolonii Leczniczych we Lwowie, z kołami Towarzystwa Szkoły
Ludowej; z sekcją Polską Komitetu dla Spraw Międzynarodowego Muzeum Kultury w

Brukseli, z zagranicznymi muzeami szkolnymi w Amsterda mie, Bernie szwajcarskim, w

Budapeszcie, Gracu, Kopenha dze, Wrocławiu, Zurychu

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

uczestnicy Walnych Zjazdów Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Towarzystwa

Pedagogicznego, członkowie kursów i konferencji nauczycielskich, słuchacze seminarium

nauczycielskiego, wycieczki studentów i mło dzieży szkół galicyjskich oraz zwiedzający z

Królestwa Polskiego

ŹRÓDŁA:

Bibliografia

IV. Sprawozdanie "Polskiego Muzeum Szkolnego" za czas od 1. maja 1906 do 31. marca

1907

Szóste sprawozdanie Polskiego Muzeum Szkolnego za czas od 1. kwietnia 1908 do 31.

marca 1909

Karbowiak, A. Listy w sprawie wystawy rzeczy szkolnych narodowych. II Muzeum.

Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1893, r. 9, z. 11-12, s. 924-934

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych odbytego

w Krakowie w dniach 2 i 3 czerwca 1895. Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli

Szkół Wyższych 1895, r. 11, z. 6-7, s. 407-443

Program Muzeum Szkolnego we Lwowie [wg referatu dra L. Germana na Walnem

Zgromadzeniu Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych we Lwowie dnia 31. maja 1903 r.],

druk ulotny



L. German, Polskie Muzeum Szkolne, Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół
Wyższych 1904, r. 20, z. 1 s. 106-107; z. 4, s. 415; z. 11, s. 1057, z. 12, s. 1170

Muzeum Szkolne i zbiory gimnazjalne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół
Wyższych 1904, r. 20, z. 10, s. 894

Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych

1905, r. 21, z. , s. 223

Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych

1905, r. 21, z. , s. 319

Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych

1905, r. 21, z. , s. 431

Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych

1905, r. 21, z. 8-9, s. 786-787

Ch., Polskie Muzeum Szkolne, Świat pismo tygodniowe ilustrowane 1906, rok 1, nr 48 s. 4

Łukasiewicz, Antoni Wystawa świątnickiej szkoły ślusarskiej w Muzeum Szkolnym

Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1909, r. 25, t.1, z.1, s.

111-112

Łukasiewicz, Antoni Wystawa zawodowych szkół: zakopiańskiej i Kołomyjskiej we Lwowie

Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1909, r. 25, t.2, z.5, s.

638-640

Łukasiewicz, Antoni Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa

Nauczycieli Szkół Wyższych 1910, r. 26, t.1, z. 2, s. 56-60; z. 3. 83-87, z. 5, s. 152-156; t.2, z.

5, s. 135-138

Łukasiewicz, Antoni Sprawozdanie Zarządu Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie za

czas 1.04.1909-31.03.1910 Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych

1910, r. 26, t.1, z. 4, s. 46-68

Łukasiewicz, Antoni Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa

Nauczycieli Szkół Wyższych 1910, r. 26, t.1, z.3, s.133-135

Łukasiewicz, Antoni Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa

Nauczycieli Szkół Wyższych 1911, r. 27, t.2, z.1, s. 30-33; z.2, s. 56-60; z.3, s. 75-78; z.4, s.

105-6; z. 5, s. 143-144

Łukasiewicz, Antoni Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa

Nauczycieli Szkół Wyższych 1912, r.28, t.1, z. 1, s. 22-23; z. 2, s. 55-57; z.3, s. 125-126

Dziewiąte sprawozdanie Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie Muzeum. Czasopismo

Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1912, r.28, t.1, z.4, s. 254-278

Sprawozdanie kasowe Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie czas od 1.01. do

31.12.1911 Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1912, r.28, t.1,

z.4, s. 280-283

Łukasiewicz, Antoni Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa

Nauczycieli Szkół Wyższych 1912, r.28, t.1, z.5, s. 345-346; t.2, z .1, s. 54-55, z. 2, s. 85-86;

z. 3, s. 188-190; z. 4, s. 219-220; z. 5, s. 247-248



Dziesięciolecie Polskiego Muzeum Szkolnego we Lwowie 1903-1913 Muzeum. Czasopismo

Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1913, r. 29, t.1, z. 5 s. 745-827

Łukasiewicz, Antoni Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa

Nauczycieli Szkół Wyższych 1913, r.29, t.1, z. 1, s. 128-130; z. 2, s. 283-285; z. 3, s. 445-446;

z. 4, s. 594-596; t. 2, z. 1, 170-173; z. 3, s. 339-343; z. 4, s. 458-460; z. 5, s. 520-522

Wystawa prac rysunkowych uczniów gimnazjum VIII. We Lwowie Muzeum. Czasopismo

Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1913, r.29, t.1, z. 4, s. 541-542

Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych

1913, t. 2, z. 2, s. 339  z. 3, s. 458, z. 4 s. 620,  z 5, s. 789

Łukasiewicz, Antoni Polskie Muzeum Szkolne Muzeum. Czasopismo Towarzystwa

Nauczycieli Szkół Wyższych 1914, r. 30, t.1, z. 1-2, s. 170-174; z. 3, s. 307-311; z. 4, s.

469-471; z. 5, s. 700-702; t. 2, z. 1, s. 123-126; z. 2, s. 174;
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Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty

“Od samego początku istnienia Muzeum założono dokładny inwentarz, który teraz

obejmuje już dwa grube tomy in folio. Równocześnie z wpisaniem nowej pozycji w

inwentarzu otrzymuje ona liczbę bieżącą, stampilę naszej instytucyi i stosowne

umieszczenie.[...] Oprócz inwentarza prowadzi się bardzo dokładny katalog kartkowy

całego Muzeum, każda kartka zawiera dokładny opis dzieła czy okazu i jego pochodzenie i

sporządza się też od razu wszystkie potrzebne odsyłacze, ułatwiające przegląd i

korzystanie ze zbiorów. Katalog kartkowy obejmuje obecnie 42 pudeł. Pracę nad

utrzymaniem katalogu kartkowego w porządku poruczył Zarząd p. Szczepanowi Zaczkowi,

który poświęcił temu zajęciu wiele czasu i trudu. Najbliższym zadaniem Zarządu będzie

wydrukowanie katalogu i sporządzenie bardzo dokładnego katalogu realnego, aby ułatwić
wszechstronne korzystanie ze zbiorów” (Sprawozdanie 1907: 10)

UWAGI:

OPRACOWANIE:

Autor opracowania:

AT

Data sporządzenia karty:

Wyjazdy studyjne w celu wykonania karty, daty:

METADANE* (wypełnia redaktor portalu)



TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)

LOKALIZACJA GPS

KLASYFIKACJE

DATA UTWORZENIA

AUTOR WPISU/REDAKTOR/KOREKTOR

RELACJE

TAGI

SYGNATURA

PRAWA


