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Muzeum Pana Tadeusza 

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
 

Muzeum Pana Tadeusza otwarto dla publiczności w maju 2016. Mieści się ono 

na wrocławskim Rynku, w kamienicy Pod Złotym Słońcem. Muzeum prowadzi 

działalność kulturalną, naukowo-badawczą, edukacyjną i popularyzatorską 

związaną z najważniejszym eksponatem – rękopisem Mickiewiczowskiego Pana 

Tadeusza – oraz innymi obiektami pochodzącymi ze zbiorów Ossolineum, a 

także wypożyczonymi z placówek muzealnych w kraju i za granicą. Poszczególne 

sekwencje wystawy stałej pokazują kolejno: kontekst historyczny powstania i 

akcji poematu, tło kulturowe romantyzmu, biografię autora na tle epoki, 

konteksty literackie i ideę biblioteki, oryginalny rękopis poematu, obyczajowość 

staropolską, sposób, w jaki Pan Tadeusz zainspirował innych twórców. 

Dopełnienie ekspozycji stanowią Gabinety Świadków Historii (Gabinet Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego oraz Gabinet Władysława i Zofii Bartoszewskich), 

prezentujące konsekwencje społecznego zaangażowania Polaków w ideę 

wolnościową. W Muzeum organizowane są wystawy czasowe, koncerty, 

przedstawienia teatralne, spotkania i festiwale literackie, pokazy filmowe oraz 

dyskusje i konferencje naukowe. Rdzeniem merytorycznym Muzeum jest 

rozbudowany, wieloaspektowy, innowacyjny program edukacyjny. 
 

 

 

Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu to 

miejsce, w którym łączą się historia i współczesność. Na płaszczyźnie tradycji 

polskiego romantyzmu podkreśla wątki wciąż obecne i żywe w polskiej kulturze. 

Poszukuje języka umożliwiającego przedstawienie kulturotwórczej roli tej 

spuścizny w sposób nowoczesny, nie rezygnując przy tym z prób jej 

reinterpretacji. Jednym z celów działalności Muzeum jest więc ukazanie 

arcydzieła oraz jego autora w kontekście społeczno-kulturowym epoki jako 

mocno osadzonych w realiach ówczesnej Europy i kluczowych dla kształtowania 

się polskiej tradycji walki o niepodległość. Tradycja ta wiąże się ściśle  

z życiorysami Władysława Bartoszewskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego, którzy 

przekazali swoje zbiory Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, a których 

wkład w odzyskanie przez Polskę wolności przedstawiony został w części 

wystawy zatytułowanej Misja: Polska. Dzięki najnowocześniejszej technologii, 
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przyjaznej zarówno dla młodego, jak i starszych pokoleń, w sposób przystępny  

i wieloaspektowy prezentowane jest żywe dziedzictwo romantyzmu. Na tysiącu pięciuset metrach 

kwadratowych powierzchni wystawienniczej, w osiemnastu salach, zgromadzone zostało siedemset 

eksponatów, zamontowane ponad sto gier, instalacji i prezentacji multimedialnych. Muzeum otwiera się na 

publiczność również dzięki wystawom czasowym oraz bogatej ofercie kulturalnej w postaci spotkań 

autorskich i warsztatów edukacyjnych.  
 

 

Misją Muzeum Pana Tadeusza jest pokazanie rangi dzieła Adama Mickiewicza  

w zmieniającej się rzeczywistości historycznej i kulturalnej Europy na przestrzeni ostatnich dwustu lat, a 

także ukazanie poematu Pan Tadeusz jako tekstu kształtującego nowoczesne myślenie o tradycji i 

tożsamości kulturowej.  

 
Budowa Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu jako realizacja projektu „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – 

edukacja przez kulturę”, realizowana była w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”,  

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009–2014 oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
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