
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

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Muzeum katechetyczne

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

towarzystwo naukowe), kolekcja prywatna

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

Muzeum katechetyczne zostało utworzone w 1905 r. z inicjatywy Koła lwowskich X.

Katechetów. Jego celem było gromadzenie przedmiotów związanych z nauczaniem religii,

dawniej i współcześnie. Najprawdopodobniej muzeum nie zostało oficjalnie otwarte, a

koncepcja tworzenia zbiorów została zarzucona po 1918 r.

Daty działalności / zakres czasowy:

1905-01-18 uchwała Koła lwowskiego XX. Katechetów o utworzeniu Muzeum

Katechetycznego

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

Siedziba Towarzystwa

Kapłanów we Lwowie

Pl. Kapitulny 7 (ob.

Kafedralna płoszcza)

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



“Zbieranie zabytków i materiałów do dziejów nauczania religii i moralnego wychowania

młodzieży, zarazem gromadzenia dzieł nowoczesnych, wchodzących w zakres zawodu

katechetów i środków, służących do uzmysłowienia nauki”, Kronika diecezji przemyskiej,

1906, z. 2, s. 124

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

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

charakterystyka)

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

ważniejsze osiągnięcia)

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

najważniejsze postaci, historia, datowanie)

Koło lwowskie XX. Katechetów

Szczegółowa historia instytucji

W 1905 r. Koło lwowskie XX. katechetów podjęło uchwałę o utworzeniu Muzeum

katechetycznego. W skład zbiorów miały wchodzić obiekty dotyczące dziejów wychowania

i nauczania religii, archeologii biblijnej i liturgii kościoła, kurendy biskupie dotyczące spraw

szkolnych, dawne i współczesne plany nauczania religii, życiorysy zasłużonych katechetów,

katechizmy, biblie i podręczniki do nauki religii, środki i pomoce naukowe do nauki

geografii biblijnej i kościelnej, obrazy i przedmioty do nauki poglądowej, dokumenty i

książki (komentarze do Biblii i katechizmu, katechetyki i metodyki, egzorty drukowane i

rękopiśmienne, książki do modlitwy, śpiewniki). Pomysł ten zyskał poparcie biskupa

ordynariusza Józefa Pelczara. W tym samym roku na rzecz przyszłego muzeum przekazano

dary i wsparcie finansowe. Trudno stwierdzić czy zamiar ten był kontynuowany w

kolejnych latach. Jeszcze w 1911 r. Ks. Teofil Łękawski zwracał uwagę na konieczność
posługiwania się pomocami naukowymi przy nauczaniu religii, być może odwoływał się w

ten sposób do działalności lub koncepcji Muzeum katechetycznego. Koło lwowskie



katechetów kontynuowało swoją działalność do 1939 r., nie wydaje się, aby w

dwudziestoleciu międzywojennym kontynuowano zamiar utworzenia muzeum.

ZBIORY

Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

1905: książki, tablice poglądowe, ofiary finansowe;

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

komentowane, słynne)

Strategia pozyskiwania zbiorów

dary

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

darów/sprzedanych eksponatów; data)

Abp Józef Weber, ks. Prałat Zygmunt Lenkiewicz, ks. Prałat Lubomęski, ks. Paweł
Smolikowski, ks. Infułat Ławski, ks. Błażej Jaszowski, ks. Józef Makłowicz, dr Włodzimierz

Kosiński, ks. Józef Boczar, Zgromadzenie żeńskie Serca Jezusowego, Towarzystwo

Kapłanów we Lwowie, Lwowskie Koło XX. katechetów

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:



Wystawy stałe

Wystawy czasowe

brak danych

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.)

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

ŹRÓDŁA:

Bibliografia

Ks.Feliks Józefowicz, Roczne sprawozdanie Muzeum katechetycznego we Lwowie, Kronika

diecezji przemyskiej, 1906, z. 2, s. 125-126

Ks. Teofil Łękawski, Odczyt o środkach naukowych, przydatnych przy udzielaniu nauki

religii, miany n aposiedzeniu Zwiazku katechetów dnia 8 listopada 1911, “Miesięcznik

katechetyczny i Wychowawczy”, 1912, nr 1, s. 13-22; cd, s. 59 i 123 [non vidit] być może w

kolejnych częściach o Muzeum katechetycznym

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości



Kurenda [diecezji przemyskiej] 21/3 1905, z 1918 [non vidi]

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

brak danych

Ciekawe cytaty

“[...] zwraca się Zarząd do osób, pracujących na polu katechetycznym, z uprzejmą prośbą
o łaskawe poparcie Muzeum w jego zamiarach i aby raczyły wskazać Zarządowi źródła,

gdzie ma szukać zabytków z dziejów wychowania. Zabytki te dzisiaj rozproszone są po

różnych księgozbiorach osób prywatnych i marnieją często bezużytecznie - zgromadzone

zaś i uporządkowane systematycznie mogą mieć wartość nieocenioną. Zarząd zwraca się
także do wszystkich osób duchownych i świeckich, którym sprawa religijnego wychowania

leży na sercu - zamieszkałych w archidiecezji lwowskiej, jako też w innych diecezjach, a

nawet we wszystkich ziemiach polskich poza granicami kraju i zanosi uprzejmą prośbę o

nadsyłanie do Muzeum darów i rad, wchodzących w zakres powyższego programu”,

Roczne sprawozdanie Muzeum katechetycznego, 1906, z. 2, s. 125-126

UWAGI:

wymaga uzupełnienia

OPRACOWANIE:

Autor opracowania:

Aldona Tołysz

Data sporządzenia karty:

Wyjazdy studyjne w celu wykonania karty, daty:



METADANE* (wypełnia redaktor portalu)

TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)
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