
Dr Adam Degler 
Dział Numizmatyczny  

Wystawa stała Muzeum Książąt Lubomirskich - ogólna koncepcja a zbiór monet antycznych 
  

 Celem tekstu jest przedstawienie różnych pomysłów i uwag dotyczących możliwości pre-
zentacji historii Muzeum Książąt Lubomirskich (dalej: MKL) i mennictwa antycznego na potrzeby 
przyszłej wystawy stałej, z uwzględnieniem wyników badań naukowych z lat 2018-2020. 
 Zespół specjalistów, pracowników merytorycznych Muzeum Książąt Lubomirskich, przygo-
tował od początku kwietnia do końca września 2018 roku założenia merytoryczne przyszłej wysta-
wy stałej MKL, we współpracy z Krzysztofem Przylickim, dyrektorem Muzeum KUL. W pracach 
uczestniczyli też Anna Sieroń, podówczas Pełnomocnik Dyrektora ZNiO ds. Muzeum Książąt Lub-
omirskich, Marcin Hamkało, wicedyrektor Muzeum Pana Tadeusza, pracownicy Działu Konser-
wacji, Katarzyna Bischof-Rosiak, pracownicy Działu Technologii Informatycznych i Działu Marke-
tingu i Pozyskiwania Środków, a także wiele innych osób obecnych na poszczególnych zebraniach. 
W dniu 4 września Przylicki zrezygnował z dalszej pracy nad wystawą stałą MKL. Wysiłek zespołu 
zaowocował powstaniem koncepcji wystawienniczej, udokumentowanej w kilku prezentacjach, 
tekstach, korespondencji mejlowej, notatkach itp. Wypracowana koncepcja została zaakceptowana 
przez Dyrektora Adolfa Juzwenkę na zebraniu w dniu 20 czerwca 2018 roku, na którym też wy-
rażono konieczność przygotowywania pomysłów wystaw czasowych MKL. Pomysły wypracowane 
w 2018 roku zostały zaprezentowane - w formie cząstkowej - na stronie Ossolineum dotyczącej 
konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej MKL (https://ossolineum.pl/index.-
php/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-aranzacji-wystawy-stalej-muzeum-ksiazat-lubomirskich/); 
sam konkurs został przedłużony do końca czerwca ze względu na pandemię koronawirusa.  
  Wypowiedzi Anny Dobek z firmy WXCA Sp. z.o.o., zwycięzcy konkursu na koncepcję ar-
chitektoniczną MKL, wskazywały na to, że przyszły budynek MKL między ul. Szewską a ulicą 
Fredry ma być symbolicznym pałacem, nawiązując tym samym do faktu, że założycielem Muzeum 
był przedstawiciel jednego z najwybitniejszych rodów arystokratycznych Rzeczypospolitej. Na-
leżałoby zatem pomyśleć, jak tę koncepcję można połączyć z prezentacją: 

- historii MKL na tle historii Ossolineum (A)

- zbiorów Działu Numizmatycznego (B)

- zbiorów Działu Sztuki (C)

- zbiorów innych działów Ossolineum (D)

- zbiorów wypożyczanych (E)


 Moje propozycje i uwagi dotyczą kategorii A, B, D i E, przy czym dwie pierwsze kategorie 
omawiam szczegółowo, a dwie kolejne jedynie w ogólnych zarysach. Anna Dobek stwierdziła też, 
że „Do narracji ekspozycji tego muzeum chcemy włączyć zbiory, które zazwyczaj są w magazyna-
ch” (https://gazetawroclawska.pl/spelnia-sie-marzenie-ossolineum-wroclaw-zyska-budynek-i-mu-
zeum-ksiazat-lubomirskich/ar/13202065). Ogromna większość ossolińskich zbiorów numizmatycz-
nych nie była nigdy eksponowana.  



1. KONCEPCJA OGÓLNA 

  Od początku prac nad wystawą stałą MKL było jasne, że poza oczywistościami - prezentac-
ją zbiorów dzieł sztuki i numizmatycznych - należy dążyć do tego, aby pokazać, czym było dawne 
Muzeum Książąt Lubomirskich. Jestem przekonany, że specyfikę różnych epok w dziejach Muze-
um można ukazać za pomocą doboru odpowiednich obiektów, aranżacji przestrzeni lub rozwiązań 
multimedialnych. 

Il. 1. Zwycięski projekt budynku Muzeum Książąt Lubomirskich i Pałac Radziwiłłów w Nieborowie. 

 Pomysł nawiązania do koncepcji pałacu przedstawiłem na zebraniu zespołu merytorycz-
nego w dniu 7 czerwca. Zakłada on nawiązanie do układu pomieszczeń pałacowych, który możemy 
podziwiać w Oddziale warszawskiego Muzeum Narodowego w Nieborowie (Il. 1). Zwiedzamy tam 
Bibliotekę, Salę Białą, Gabinety Żółty i Zielony, Salon Czerwony i wiele innych pomieszczeń; 
także sień i główna klatka schodowa są na trasie zwiedzania. W Pałacu Radziwiłłowskim nazwy 
określają ich styl, funkcję, a zarazem wyposażenie. Podobnie mogłoby być w przypadku MKL. Oz-
nacza to, że należałoby pomyśleć o jakiejś formie wydzielenia tych przestrzeni w ramach ekspozy-
cji. Proponowane niżej nazwy pomieszczeń mają charakter roboczy. 

1.1. Salon Fundatorów (1817-1869) 

Jak pokazać za pomocą środków wystawienniczych okres istnienia muzeum bez ekspozycji? Można 
zaproponować dwa przykładowe tematy: (1) kształtowanie się zbiorów; (2) muzeum w odniesieniu 
do innych, podobnych instytucji. 

 1.1.1. Kształtowanie się zbiorów 

 Proces kształtowania się poszczególnych kolekcji w ramach Ossolineum to każdorazowo 
temat zasługujący na osobną monografię. Wydawnictwo Ossolineum wydało drukiem opracowanie 
Beaty Długajczyk i Leszka Machnika dotyczące zbioru malarstwa, planowane jest wydanie książki 
Anity Soroko o rysunkach artystów polskich. W pierwszej połowie XIX wieku MKL rozwijało się 
niemal wyłącznie dzięki Darczyńcom, przy czym najważniejsze i najliczniejsze - aż do początków 
XXI wieku - były dary fundatorów - księcia Henryka Lubomirskiego, hrabiego Józefa Maksymilia-
na Ossolińskiego, hrabiego Ignacego Krasickiego (il. 2), hrabiego Junoszy-Rościszewskiego. 
Dzięki ich donacjom liczba monet i medali w Ossolineum w ciągu roku, do końca 1829, sięgnęła 
pięciu tysięcy. Niewątpliwie temu zagadnieniu należałoby w tym miejscu poświęcić główną uwagę. 



Najważniejsze publikacje: następujące teksty w katalogu wystawy ZNiO (październik - grudzień 
2007 r.) pt. „Początki Muzeum Lubomirskich: dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka 
Lubomirskiego”, red. J. Czarkowska, Wrocław 2008:  
- o początkach Zakładu: A. Juzwenko, Józefa Maksymiliana hrabiego Ossolińskiego i Henryka 
księcia Lubomirskiego Ustanowienie Narodowe, s. 6-15 
- o zbiorach: E. Baran, Wybór monet i medali polskich z kolekcji Ossolińskiego i Lubomirskiego, s. 
167-171; 178-196 i 210-223 (katalog) A. Degler, Aureusy z kolekcji księcia Henryka Lubomirskie-
go, s. 172-177, 197-210 (katalog); B. Długajczyk, L. Machnik, Józef Maksymilian Ossoliński i 
Henryk Lubomirski oraz ich kolekcje, s. 29-163 (tekst i katalog). 
 

Il. 2: Nagłówek spisu monet i medali podarowanych przez hrabiego Ignacego Krasickiego (i przez niego spisanych), 
Rkps. Oss. 1307. 

Trasa zwiedzania: początek trasy.  
Propozycje wybranych obiektów: portrety i popiersia Fundatorów i Dyrektorów, oryginały i kopie 
dokumentów dotyczących początków ZNiO i darów dla MKL, dawne inwentarze, parę ksiąg o tema-
tyce numizmatycznej z księgozbiorów Fundatorów, medal z 1824 r. wybity na cześć Ossolińskiego, 
wybrane cząstki zbiorów numizmatycznych Fundatorów o dużych walorach ekspozycyjnych, ale nie 
najcenniejsze (te do  Skarbca).  

 1.1.2. Inne, podobne instytucje 

 Na to, że dla początków Ossolineum znajdujemy ścisłe analogie w dziejach powstania Mu-
zeum Ziemi Morawskiej (MZM) zwróciłem uwagę w roku jubileuszowym: 

 „Pierwsze plany założenia morawskiego muzeum publicznego i polskiego księgozbioru pu-
blicznego pojawiły się odpowiednio w 1803 i 1804 r. W obu przypadkach pierwsza nazwa instytucji 
różniła  się znacząco od późniejszych i obowiązujących dzisiaj. I tak cesarz Franciszek I w dniu 4 
czerwca zatwierdził statut Ustanowienia Familijnego Biblioteki Publicznej pod imieniem Ossoliń-
skich we Lwowie, a w dniu 29 lipca wyraził zgodę na założenie Františkovo Muzeum. W dniu 25 
grudnia 1823 r. fundator ZNiO, hrabia Józef Maksymilian Ossoliński zawarł umowę z księciem 
Henrykiem Lubomirskim, na mocy której zbiory biblioteczne Ossolińskiego połączone zostały ze 
zbiorami muzealnymi Lubomirskiego. Działalności MZM od początku towarzyszyło gromadzenie 
książek, dzięki czemu w 1828 r. otworzono przy muzeum bibliotekę. Od samego początku istniały 
też zalążki zbiorów numizmatycznych obu instytucji, dzięki temu, że fundatorzy posiadali własne 



kolekcje i planowali ich przekazanie, z zastrzeżeniem, że gdyby doszło do likwidacji instytucji, 
zbiory wrócą w ręce rodzin fundatorów (…) Śladem wzajemnych inspiracji jest fragment wstępu, 
jakim opatrzona została Księga Darczyńców [il. 3] spisana we Lwowie w latach dwudziestych i 
trzydziestych”.  

Il. 3. Fragment Księgi Darczyńców - świadectwo nawiązania do doświadczeń Morawian.  

Najważniejsze publikacje: A. Degler, „O roku ów”. Jubileusz Ossolineum 1817-2017, „Folia Nu-
mismatica”, 31/2, Brno 2017, s. 337-342. 

Propozycje wybranych obiektów: kopie dawnych grafik i zdjęcia przedstawiające siedzibę MZM, 
tekst wstępu do „Księgi Darczyńców”, portret cesarza Franciszka I i kilka monet z czasów jego pa-
nowania, portrety dyrektorów ks. Franciszka Siarczyńskiego, Adama Kłodzińskiego, Augusta Bie-
lowskiego, mapa Cesarstwa Austriackiego z 1817 r. lub zbliżonej daty. 



1.2. Gabinet Ossobliwości (1870-1927) 

 Określenie „Muzeum Ossobliwości” to nazwa, jakiej użyłem w prezentacji na zebraniu zes-
połu merytorycznego w dniu 23 kwietnia 2018 roku w kontekście pomysłów wystawienniczych, 
które umożliwiłyby pokazanie, jaki charakter miało MKL w epoce konserwatora Edwarda Pawło-
wicza.  

Il. 4. Muzeum uniwersyteckie w Lund, Szwecja, ekspozycja w typie muzeum osobliwości poświęcona zbiorom Kiliana 
Strobaeusa (1690-1742). Fot. A. Degler. 

 Należałoby, moim zdaniem, przyjąć koncepcję muzeum, w którym mamy do czynienia z 
nagromadzeniem przeróżnych obiektów, często ze sobą nie powiązanych, na niewielkiej przestrzeni 
- tego typu wystawy określa się dziś jako gabinety osobliwości, rzeczy osobliwych, kuriozów. W 
MKL za Pawłowicza sąsiadowały ze sobą mumia kota z Egiptu i kopia posągu Światowita zbru-
czańskiego, gięty miecz z grobu kultury przeworskiej z „piórem, którym podpisał się cesarz Franci-
szek Józef I, przy zwiedzaniu Zakładu narod. im. Ossolińskich w 1851 i 1881 r.”, kościana pieczęć 
w formie skarabeusza z laską podróżną Edwarda Pawłowicza o końcówce „opalonej w kraterze 
Wezuwiusza”. Mieczysław Treter nazwał tamte Muzeum wręcz „rupieciarnią”. 
 Organizacja tej części ekspozycji wymagać będzie wykorzystania obiektów z trzech źródeł: 
własnych, wypożyczeń i zakupów. Powinna to być przestrzeń zamknięta, ograniczona, na przykład 
przez zwykłe ścianki działowe, w obrębie której oświetlenie powinno odróżniać się od pozostałych 
pomieszczeń; w tej ciasnej przestrzeni obiekty powinny zostać stłoczone od poziomu podłogi do 
(niskiego) sufitu. Wzorem, jak może wyglądać ekspozycja tego typu jest Muzeum uniwersyteckie 
w Lund (il. 4). Ważna będzie dbałość o odtworzenie pewnej atmosfery takiego miejsca, dlatego 
podstawą wyboru obiektów muszą być drukowane przewodniki po wystawie MKL: 

• [E. Pawłowicz], Katalog Muzeum imienia Lubomirskich, Lwów 1877

• E. Pawłowicz, Muzeum imienia Lubomirskich, Lwów 1889




• E. Pawłowicz., Muzeum imienia Lubomirskich [we Lwowie], Lwów 1904

• M. Treter, Przewodnik po Muzeum imienia Książąt Lubomirskich we Lwowie, Lwów 1909

• [Treter M.], Przewodnik tymczasowy. Muzeum im. X.X. Lubomirskich, Lwów 1921


 1.2.1. Obiekty w zbiorach lwowskich 

 Obiekty w zbiorach Lwowskiego Muzeum Historycznego, Muzeum Religii i Muzeum 
Przemysłu i Rzemiosła Artystycznego zostały objęte przez mnie kwerendą wykonaną we Lwowie 
czerwcu 2016 roku. Wykazała ona, że wiele obiektów z dawnych zbiorów Muzeum Książąt Lubo-
mirskich można zidentyfikować; niektóre grupy obiektów są nawet pod tym kątem opracowane 
przez pracowników ukraińskich muzeów, np. zabytki archeologiczne w Lwowskim Muzeum Histo-
rycznym (spis w języku ukraińskim). Strona ukraińska podchodziła życzliwie do kwestii wypo-
życzeń tych przedmiotów na potrzeby ossolińskich ekspozycji, jednak trzeba zaznaczyć, że część z 
nich nie może być wypożyczana ze względu na zły stan zachowania (Il. 5; 7).  
 

Il. 5. Dwie kopie Światowida z d. zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich - Rynek 24 (po lewej); Muzeum Historii 
Religii (po prawej). Muzea lwowskie toczą spór o to, która jest starsza. Fot. A. Degler. 

 1.2.2. Obiekty w zbiorach Ossolineum 

 W zbiorach Ossolineum znajdują się przedmioty, które mogą stać się elementem tej części 
ekspozycji. Spośród zbiorów numizmatycznych mogłyby być pokazane numizmaty nowożytne wy-
konywane na wzór monet antycznych, ale z motywami, jakie nie pojawiły się nigdy w Antyku, na 
przykład medal z przedstawieniem Attyli, para-numizmaty z wizerunkami filozofów greckich (il. 
6). Z pewnością znajdą się też obiekty nadające się do pokazania ze zbiorów variów lub nawet ta-
kie, które są poza inwentarzem.  



Il. 6. Medal o tematyce antycznej, Valerio Belli, ok. 1 poł. XVI, popiersie dyktatora Marka Kamillusa Furiusa na awer-
sie; taki awers nie istniał w starożytności. 

 1.2.3. Inne obiekty 

Il. 7. Rączka wotywna poświęcona Jowiszowi, znaleziona w Myszkowie. Zbiory Lwowskiego Muzeum Historycznego, 
prezentowana na wystawie jubileuszowej w Ossolineum we Wrocławiu w 2017 r. Fot. A. Degler 
  
 Inne obiekty na potrzeby tej części ekspozycji można pozyskać dzięki wypożyczeniom z 
polskich muzeów i zakupom. Przykładowo kopia gipsowa posągu Światowida zbruczańskiego zost-
ała wykonana przez Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie, stoi w kącie w maga-
zynie muzealnym i może zostać wypożyczona na nasze potrzeby. Magazyny Instytutu Archeologii 
UWr i PAN oraz Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu pełne są zabytków, które można by 
wykorzystać na potrzeby Muzeum Ossobliwości. Kolejne wypożyczenia można zrealizować w Mu-
zeum Etnograficznym we Wrocławiu, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Medycyny 
Sądowej we Wrocławiu, Muzeum Militariów we Wrocławiu. Również zabytki egipskie są stosun-
kowo łatwe do pozyskania dzięki wypożyczeniom z polskich muzeów. Zakupy mogą być zrealizo-
wane przy względnie niewysokich nakładach finansowych, ponieważ nie chodzi tu o obiekty na-
jwyższej klasy, rzadkości, a raczej zwykłe przedmioty osadzone w niezwykłym kontekście. 



Trasa zwiedzania: następne pomieszczenie po Salonie Fundatorów.  
Propozycje wybranych obiektów: kopia posągu Światowida zbruczańskiego, zdjęcie listu E. Pa-
włowicza dotyczącego zapomnianego (do dziś) wątku związanego z odkryciem Światowida, kopia 
lub reprodukcja fotograficzna Drzwi Gnieźnieńskich, szable, pasy słuckie, kufle, medaliony na wzór 
monet antycznych, zabytki kultur archeologicznych Europy (ceramika, zapinki, sprzączki, okucia 
pasów, grzebienie, noże), zabytki archeologiczne spoza Europy (mumia kota, uszebti, skarabeusz, 
pieczęć z pismem klinowym, ceramika czarno- lub/i czerwonofigurowa, pierścień rzymski lub inne 
zabytki rzymskie), zabytki etnograficzne (maski, elementy stroju), zabytki geologiczne i paleontolo-
giczne (minerały, skamieliny, ząb mamuta - był taki dar hrabiego Fredry), laski podróżne, pukle 
włosów, puszki, papierośnice, tabakierki, wizytowniki oraz kopie protokołów z dawnego Archiwum 
ZNiO dokumentujące nabytki, portrety Edwarda Pawłowicza, dyrektora Wojciecha Kętrzyńskiego. I 
wiele, wiele innych możliwych propozycji… 

1.3. Sala Tretera i Gębarowicza (1928-1939) 

 Robocza nazwa „Sala Tretera i Gębarowicza” zwróci uwagę na fakt, że autorem nowej kon-
cepcji MKL był w okresie międzywojennym wybitny historyk sztuki, Mieczysław Treter, a wysiłki 
Mieczysława Gębarowicza ocaliły dużą część zbiorów numizmatycznych dla kultury polskiej. 
 

Il. 8. Zdjęcie wykonane wiosną 1928 r., ukazujące skontrum zbioru numizmatycznego. Stoją od lewej: zapewne str.ż 
Stefan Horodyski, zapewne Franciszek Ksawery Piwocki, Mieczysław Gębarowicz, zapewne Barbara Piwocka, siedzą 
od lewej: Helena Blumówna i Maria Chmielowska. W tle szafy numizmatyczne z szufladami, na szafach pamiątki hi-
storyczne z Muzeum Książąt Lubomirskich i szkice. Na stoliku marmurowym z feniksem otwarta księga inwentarzowa, 
obok stoi waga szalkowa, którą wykorzystywał jeszcze dyrektor Kętrzyński do ważenia monet. Na drugim stoliku nu-
mizmatyczny katalog kartkowy. Osoby na zdjęciach zostały zidentyfikowane przez pracowników Działu Sztuki, Beatę 
Długajczyk (Chmielowska, Horodyski) oraz Roberta Forysiaka-Wójcińskiego (Piwoccy, Horodyski). Zdjęcie ze zbio-
rów Działu Sztuki ZNiO, sygn. I. F. 3020 (za: E. Baran et al., Stała wystawa numizmatyczna w Ossolineum we Lwowie 
i możliwości jej rekonstrukcji). 

 Badania nad stałą wystawą numizmatyczną w MKL we Lwowie - dalej: wystawą lwowską - 
możliwe były dopiero dzięki digitalizacji dawnego Archiwum ZNiO (LNNB im. W. Stefanyka, 
Viddil Rukopisiv). Dokumentacja dotycząca wystawy lwowskiej ukryta była w teczce, której opis w 
żaden sposób nie sugerował takiej zawartości. Źródła dotyczące tej wystawy zostały poddane do-
kładnej analizie przez troje autorów (Elżbieta Baran, Barbara Butent-Stefaniak, Adam Degler), wy-



niki tych badań były trzykrotnie prezentowane publicznie, a także ogłoszone drukiem w tomie po 
konferencji „Utracone kolekcje numizmatyczne”, który ukazał się pod tym samym tytułem nakła-
dem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w 2019 r. (Il. 8; 9). W tejże publikacji pisaliśmy: 

 „Opracowanie zagadnienia wystawy numizmatycznej w roku jubileuszowym (1928) we 
Lwowie - zwłaszcza pod kątem jej rekonstrukcji - może zmierzać w dwóch kierunkach. Z jednej 
strony możliwa jest jej częściowa wirtualna rekonstrukcja (…)”. Drugi kierunek polegałby natomi-
ast na „ogólnej prezentacji dawnych zasobów numizmatycznych Ossolineum, nowatorskich w 
swoim czasie koncepcji wystawienniczych okresu międzywojennego, historii rozdzielenia  i 
wędrówki części zbiorów w czasie II wojny światowej i początków oraz rozwoju zbiorów numiz-
matycznych w Ossolineum we Wrocławiu. Jest to, naszym zdaniem, znakomity punkt wyjścia dla 
opracowania założeń koncepcji stałej wystawy numizmatycznej w przyszłej siedzibie Muzeum 
Książąt Lubomirskich między ulicą Szewską a ulicą Fredry, ponieważ ekspozycja sprzed dzie-
więćdziesięciu lat, do niedawna zapomniana i nieznana, pokazuje jak duży potencjał kryje się w 
ossolińskich zbiorach numizmatycznych. Obiekty tego typu przyciągają uwagę odwiedzających 
muzea na całym świecie, ponieważ odbiorcy cenią sobie możliwość zobaczenia z bliska pięknych i 
cennych przedmiotów - małych dzieł sztuki”.  

Il. 9. Zdjęcie wykonane pod koniec XIX w. w salach wystawowych Muzeum Książąt Lubomirskich – zapewne takie 
gabloty były wykorzystywane do eksponowania numizmatów i banknotów od 1928 r. Zdjęcie ze zbiorów Działu Sztuki 
ZNiO, fot. Zofia i Rudolf Huberowie, ok. 1908 r., sygn. I. F. 2954. 

 Dwa lata po napisaniu tych słów można stwierdzić, że chyba najlepiej by się stało, gdyby 
oba kierunki były realizowane w MKL. Z jednej strony można stworzyć stanowisko multimedialne, 
które umożliwi odwiedzającym zapoznanie się z rekonstrukcją wizualną wystawy lwowskiej. Plu-
sem tego rozwiązania jest fakt, że nie musi się ono ograniczać do własnych zbiorów; wręcz prze-
ciwnie, wskazane byłoby korzystanie z coraz powszechniej dostępnych (w Internecie, różne rodzaje 
licencji) zdjęć monet (mało prawdopodobny przypadek wykorzystania zbiorów własnych - por. 
1.4). Byłoby to stanowisko dla tych, którzy przychodzą do muzeum na dłużej niż 1-2 godzin lub 
wracają na ekspozycję, jednak nie należy wykluczać z góry szerszego zainteresowania, choćby po-
bieżnego. Z drugiej strony trzeba sobie z całą mocą uświadomić, że wystawa lwowska powstała w 
roku jubileuszowym, z okazji 100-lecia istnienia Zakładu Narodowego we Lwowie. Nadaje jej to 
szczególną rangę. Stało się tak dlatego, że ówczesny zarząd Muzeum, Zakładu, jak również kurato-



ria byli świadomi, że nie będzie możliwe zorganizowanie galerii narodowej malarstwa na bazie 
zbiorów sztuki, które znajdowały się w Ossolineum. Zbiory te umożliwiły co prawda organizowa-
nie szeregu wystaw czasowych poprzedzających wystawę lwowską, ale ich atrakcyjność, poza wys-
tawami tematycznymi, była mocno ograniczona. Już dyrektor August Bielowski zdawał sobie na-
tomiast sprawę, że jedną z najcenniejszych części zbiorów Zakładu była numizmatyka, a Miec-
zysław Treter i Mieczysław Gębarowicz pisali o tym całkiem otwarcie (źródła niepublikowane). 
Również dziś, kiedy powraca dyskusja na temat szans na stworzenie galerii narodowej malarstwa w 
Ossolineum, czy ambitnych planów zagospodarowania dużych przestrzeni na ekspozycję Działu 
Sztuki trzeba pamiętać, że solidne oparcie przyszła wystawa MKL znajdzie właśnie w zbiorach 
numizmatycznych dzięki ich atrakcyjności, liczebności, reprezentatywności i rzadkości wielu 
eksponatów.  
 

Il. 10. Kolorowy szkic gabloty nr VIII wystawy lwowskiej.  

Najważniejsze opracowania: 
- krytyka MKL za konserwatora Pawłowicza: M. Treter, Memoriał w sprawie reorganizacji Mu-
zeum Książąt Lubomirskich we Lwowie, Charków-Lwów 1914-1918, Lwowska Narodowa Na-
ukowa Biblioteka im. W. Stefanyka UAN, Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, fond 
54, dział V: Akta Dyrekcji ZNiO, rkps 36a, nr prot. 146 
- trendy w muzealnictwie w okresie międzywojennym: M. Treter, Muzea współczesne: studium 
muzeologiczne, Kijów 1917 
- wystawa lwowska: E. Baran, B. Butent-Stefaniak, A. Degler, Stała wystawa numizmatyczna w Os-
solineum we Lwowie i możliwości jej rekonstrukcji, w: J. Piniński, K. Jarzęcki (red.), Utracone ko-
lekcje numizmatyczne, Warszawa 2019, s. 61-86. 

Trasa zwiedzania: następne pomieszczenie po Gabinecie Ossobliwości.  
Propozycje wybranych obiektów: wysokiej jakości, kolorowe wydruki szkiców zawartości gablot na 
wystawie lwowskiej (Il. 10), dokumentacja dotycząca wystawy lwowskiej, tzw. Szyfr Gębarowicza 
dotyczący numizmatów z wystawy lwowskiej, popiersie Mieczysława Gębarowicza, portret Miec-
zysława Tretera, gablota wykonana na wzór gabloty lwowskiej z odtworzonym układem numizma-
tów w środku, ale pokazująca też skalę strat poniesionych w czasie II wojny światowej 
Stanowisko multimedialne: wizualizacja 3D wystawy lwowskiej z zawartością gablot i odniesien-
iami do wystawy stałej MKL we Wrocławiu oraz możliwością oglądania zdjęć monet w dużym po-
większeniu 



1.4. Wagon (1939-1953) 

 Zagadnienie losów zbiorów numizmatycznych w czasie II wojny światowej i wędrówki tych 
zbiorów na Zachód, przez Kraków i Zagrodno do Wrocławia (w dużej części w wagonach kolejo-
wych) jest jednym z najważniejszych tematów badawczych (Il. 12). Mało który temat z dziejów 
zbiorów numizmatycznych Ossolineum ma taką nośność i potencjał do wykorzystania w działa-
niach promocyjnych, o czym świadczyła choćby dyskusja po prezentacji pt.: „Na tropie strat wo-
jennych numizmatyki ossolińskiej” w Refektarzu w Ossolineum, w dniu 13 lutego 2020. Ta część 
historii MKL obfituje w wydarzenia, które bez wątpienia wzbudzą zainteresowanie na wystawie: 
okupacja, ukrywanie zbiorów, ewakuacja zbiorów, w tym złota, potajemne przewożenie zbiorów, 
skrytki z listy Grundmanna na Dolnym Śląsku, straty wojenne, poszukiwanie zaginionych kolekcji, 
pionierzy na Dolnym Śląsku w 1945 roku, odnalezienie rękopisu „Pana Tadeusza”, dramatyczne 
raporty o rozrzuconych monetach w Zagrodnie, a wreszcie nie do końca happy end: ulokowanie 
zbiorów ossolińskich we Wrocławiu, ale nie bez strat. 

Il. 11. Szyfr Gębarowicza, który w tym przypadku oznacza monety z wystawy lwowskiej zapakowane do skrzyni nr V. 
Przykładowy zapis „I 1-9” oznacza monety wczesnośredniowieczne, które znajdowały się na wystawie lwowskiej w 
gablocie nr I. 

 Jeśli chodzi o rezultaty badań nad losami zbiorów numizmatycznych w latach 1944-1953, 
znaczący postęp nastąpił dopiero po opracowaniu zagadnienia wystawy lwowskiej i poddaniu po-
nownej krytyce źródeł dotyczących wędrówki zbiorów.   

 Wnętrze „Wagonu”, zupełnie różne od pozostałych, podkreślałoby dramatyczny kontrapunkt 
w historii Ossolineum: zamianę eleganckich sal na wagony kolejowe, zabudowania gospodarcze i 
spółdzielnię rolniczą. 



Il. 12. Mapa pokazująca etapy ewakuacji zbiorów numizmatycznych. Oprac. A. Degler, współpr. R. Forysiak-Wójciń-
ski. 

Najważniejsze opracowania: 
A. Degler, R. Forysiak-Wójciński, Na tropie strat wojennych numizmatyki ossolińskiej (tekst złożo-
ny do druku w Wydawnictwie Ossolineum, zebrane wykłady z lat 2019-2020, w serii „Osso wczoraj 
i dziś”). Nagranie wykładu jest w całości dostępne na kanale You Tube: https://www.youtube.com/
channel/UCAHq_pMxo5bSweG6VquV5pQ  

Trasa zwiedzania: korytarz łączący Salę Tretera z Salą Ludową.  

Propozycje wybranych obiektów: deski imitujące ściany wagonu kolejowego (podobne rozwiązanie 
zastosowano w Centrum Historii Zajezdnia), fragmenty szyn kolejowych o różnym rozstawie, rekon-
strukcja jednej lub więcej skrzyń ewakuacyjnych, dokumentacja dotycząca ewakuacji w językach 
polskim, ukraińskim, niemieckim, rosyjskim, mapa Europy środkowej w 1944 roku, zdjęcia i mapy 
Zagrodna, wydruki z cytatami z relacji dotyczącymi grabieży monet w Zagrodnie, zdjęcia aspółd-
zielni „Rolnik” w Kępnie (do odszukania), gazety z 1946 roku z informacjami o ulokowaniu zbio-
rów Ossolineum we Wrocławiu, Spisy Haisiga, zdjęcie Borejszy i Haisiga. W korytarzu można było-
by dodać efekty dźwiękowe sugerujące transporty kolejowe i ciężarówkami. 

1.5. Sala Ludowa (1954-1989) 

 Fascynującym zagadnieniem jest fakt, że w nowych warunkach, czyli w Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej, Muzeum Książąt Lubomirskich czekało nowe półwiecze zawieszenia. Różne 
były tego przyczyny, choćby to, że nazwa Muzeum nie za bardzo przystawała do nowej rzeczywis-
tości. Jednocześnie - znów ponownie jak we Lwowie w pierwszym półwieczu - był to czas odbu-
dowy i rozwoju zbiorów ossolińskich, także numizmatycznych. Tu istotnym elementem będzie uka-
zanie, że zmiana siedziby Ossolineum pociągnęła za sobą także zmianę profilu gromadzenia, co 



znalazło odbicie w tym, że jedną z ważniejszych kategorii stały się zabytki numizmatyczne związa-
ne z Dolnym Śląskiem (por. 3.1.3.2.1). 

Il. 13. Spisy Haisiga i jedna ósma statera celtyckiego o wadze 1,1 g. Spisy Haisiga otwierają powojenną historię Działu 
Numizmatycznego w Ossolineum. 

Trasa zwiedzania: za Wagonem. 
Propozycje wybranych obiektów: obiekty numizmatyczne prezentujące zbiory lwowskie i nowy pro-
fil gromadzenia zbiorów (nabytki po 1955), Spisy Haisiga (Il. 13), zdjęcie wnętrza Gabinetu Mark-
sizmu-Leninizmu, gabloty z lat 60-tych, mapa propagandowa Ziem Odzyskanych, materiały propa-
gandowe dotyczące Ziem Zachodnich, Księga Jubileuszowa z 1967 r., seria Biblioteki Narodowej, 
fragment kolekcji sfragistycznej Schaffgotschów, fragment kolekcji peerelowskich tłoków pieczęt-
nych, maszyny do pisania starszych i nowszych generacji, przykładowe karty katalogowe, materiały 
z Archiwum ZNiO we Wrocławiu. 

1.6. Sala Jubileuszowa (1990-2023) 

 Trwający obecnie etap historii MKL, poprzedzający etap Muzeum z własną siedzibą i wys-
tawą stałą można ukazać w atrakcyjny sposób dzięki licznym dokumentom (w tym dotyczących 
procesu legislacyjnego), zdjęciom, nagraniom wideo, radiowym. Jeśli chodzi o rozwój zbiorów, 
charakteryzował się on kilkoma zjawiskami: nabytkami mającymi uzupełniać zbiory w nawiązaniu 
do dawnych zbiorów lwowskich, w zakresie mennictwa ziem Dolnego Śląska oraz w celu uzupeł-



niania zabytków ukazujących historię mennictwa europejskiego. Na pewno warto byłoby wyróżnić 
hojnych darczyńców (Il. 14). 
 

Il. 14. Jan Nowak-Jeziorański, jeden z największych darczyńców dla zbiorów numizmatycznych w XXI wieku. 

1.7. Inne pomysły 

 Koncepcja wnętrz pałacowych daje możliwość tworzenia wielu wydzielonych przestrzeni, 
ich zamiany, reorganizacji itp.  

 1.7.1. Biblioteka 

 Takie pomieszczenie znajduje się w pałacu w Nieborowie. A przecież właśnie od biblioteki 
Fundatora zaczęło się Ossolineum!  

 Propozycje wybranych obiektów: przedmioty związane z hrabią Ossolińskim z czasu, kiedy 
był prefektem biblioteki nadwornej w Wiedniu, półka z książkami o tematyce numizmatycznej wy-
danych do 1850 r. (niskie sygnatury), stare druki o tematyce numizmatycznej - Ossolineum jako je-
dyna instytucja w Polsce ma w swoich zbiorach pierwszą polską rozprawę o numizmatyce (Il. 31) i 
komplet ośmiotowego dzieła Eckhela, zwanego ojcem numizmatyki antycznej, stary globus, pulpit 
do pisania, pióro z I poł. XIX w., kałamarz, karty papieru wykonane na wzór kart z pierwszej poł. 
XIX w., binokle, ewentualnie dawna szafka katalogowa 

 1.7.2. Salon Kolekcjonerów 

 W tej przestrzeni można byłoby pokazywać wystawy czasowe - kolekcje drobnych przed-
miotów gromadzone przez ludzi związanych z Wrocławiem, poczynając od monet i medali, przez 
obiekty sfragistyczne, falerystyczne, filatelistyczne, kartki pocztowe, puszki, butelki, kapsle, ale też 
kolekcje tematyczne, na przykład poświęcone postaciom historycznym, wydarzeniom, miejscom. Z 



pewnością nie byłoby problemu z zapełnieniem tej przestrzeni, bo który kolekcjoner nie marzy, aby 
jego kolekcja została obejrzana i doceniona (Il. 16)? 

Il. 16. Jednym z modnych tematów kolekcjonerskich w XIX wieku były odciski gipsowe gemm i kamei. Odcisk z ko-
lekcji księcia Henryka Lubomirskiego, Muzeum Przemysłu i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie, d. Zbiory MKL. 
Fot. A. Degler. 

 1.7.3. Gabinet Dyrektorów 

Il. 17. Wojciech Kętrzyński, dyrektor ZNiO w latach 1876-1918. 

 Sala poświęcona Dyrektorom ZNiO i ich dokonaniom naukowym (Il. 17). 



2. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW (DAWNIEJ, DZIŚ I JUTRO) 

 Zbiór monet antycznych był przechowywany we Lwowie w jednej szafie (łącznie ok. 5500 
monet w szafie nr I). Obecnie rozlokowany jest w trzech szafach. Całość zbiorów numizmatycz-
nych (ok. 27 tysięcy egzemplarzy bez kolekcji Pawlikowskich) przechowywana była w ośmiu sza-
fach (Il. 18); obecnie - w kilkudziesięciu. Zakup odpowiednich szaf numizmatycznych pozwoli na 
kilkukrotną oszczędność miejsca dla celów organizacji biblioteki podręcznej, stanowisk pracy itp. 
Pozornie nie ma to związku z organizacją działań wystawienniczych, ale w praktyce wiele muzeów 
chwali się na swoich stronach internetowych rozwiązaniami dotyczącymi przechowywania monet 
(np. Muzeum Bodego w Berlinie; il. 20). Nowoczesne szafy numizmatyczne z elementami zdobie-
nia nawiązującymi do historii Ossolineum byłyby jednym z atutów przyszłego Muzeum. Podobnie 
przedwojenne sejfy używane obecnie zabezpieczają jedynie przed pożarem. 

Il. 18. Szafy numizmatyczne dawnego MKL (dzisiaj w Lwowskim Muzeum Historycznym). Fot. A. Degler. 

 Równocześnie warto podkreślić, że temat przechowywania zbiorów w Ossolineum lwow-
skim ma duży potencjał wystawienniczy. Szafy, gabloty, teczki, pudła z dawnego Muzeum Książąt 
Lubomirskich są rozproszone po różnych instytucjach we Lwowie i pewnie możliwe byłoby spro-
wadzenie niektórych z nich na dłuższy czas w celach ekspozycyjnych. Wymiana sejfów umożli-
wiłaby eksponowanie starego sejfu - bardzo atrakcyjnego obiektu samego w sobie.  

Il. 19. Prezentacja dawnych sposobów przechowywania numizmatów w Avenches. Fot. A. Degler. 

 Dawne rozwiązania dotyczące przechowywania zbiorów numizmatycznych są przykładowo 
prezentowane w muzeum w Avenches (starożytne Aventicum) w Szwajcarii (Il. 19).  
  
 Dział Konserwacji w ZNiO jest jednym z najlepszych tego typu specjalistycznych działów 
w Polsce. Pracownicy tego działu brali udział w wielu wystawach i projektach - bez ich pracy nie 



jest możliwe stworzenie dobrej wystawy stałej. W kontakcie z monetami antycznymi musimy brać 
pod uwagę nie tyle konieczność ich „wyczyszczenia”, co przeprowadzenia takich zabiegów, które 
będą zgodne ze standardami pracy konserwatorskiej w numizmatyce. Oznacza to na przykład, że 
nie usuwa się szlachetnej patyny i - nigdy! - nie doprowadza się do „wyświecenia” rzymskich den-
arów.  

Il. 20. System przechowywania w Muzeum Bodego w Berlinie jest elementem promocji zbiorów. 

 To, co wyróżnia Ossolineum na tle innych instytucji w tym kontekście, to źródła archiwalne 
mówiące o problemach związanych z konserwacją monet w Ossolineum lwowskim. Te zaś wiązały 
się z niekorzystnymi warunkami w pomieszczeniach, gdzie były przechowywane, co wynikało z 
problemów finansowych, związanych znowuż z przysłowiową „biedą galicyjską”, wojną, polityką 
zaborcy… To dobry punkt wyjścia do opowieści „od szczegółu do ogółu”.  



3. MONETY ANTYCZNE JAKO ELEMENT WYSTAWY STAŁEJ I WYSTAW CZASOWYCH 

 Kolekcja monet antycznych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich ma równie długą i 
bogatą historię, jak Ossolineum. Dla jej powstania decydujące znaczenie miało porozumienie pod-
pisane między fundatorami Zakładu, hrabią Józefem Maksymilianem Ossolińskim i księciem Hen-
rykiem Lubomirskim, w dniu 25 grudnia 1823 r. Na mocy porozumienia książę Henryk Lubomirski 
zobowiązał się do przekazania części swoich bogatych kolekcji o charakterze muzealnym oraz dzieł 
sztuki. Ten pierwszy dar liczył 1851 monet antycznych i do dziś pozostaje największym darem mo-
net antycznych w historii Ossolineum. Na rozwój kolekcji złożyło się łącznie ponad 120 nabyt-
ków przez ponad 110 lat. Pozyskiwano monety antyczne dzięki darom, zakupom i wymianie. Tra-
fiały do Ossolineum znaleziska z terytorium Galicji Wschodniej, a potem trzech południowo-
wschodnich województw II Rzeczypospolitej.  
 Monety antyczne mają duże walory ekspozycyjne. Sposób ich eksponowania nie musi być 
wcale nudny - rzędy numizmatów wyłożone jednostronnie w gablocie. Są sposoby, aby pokazywać 
monety (w sensie fizycznym - obiekty jako takie) dwustronnie, jak również ich reprodukcje w 
sposób wielowymiarowy. Jeśli monety antyczne są środkiem, aby rzucić nieco światła na niebywale 
złożony świat starożytny, przestają być postrzegane przez odbiorców, w tym młodzież, jako nudne 
przedmioty kojarzące się z nudnymi podręcznikami. 

3.1. Wystawa stała 

 3.1.1. Skarbiec 

 Punktem wyjścia dla podjęcia decyzji jakie monety antyczne powinny znaleźć się w skarbcu 
jest wartość monet. Wewnętrzna przestrzeń skarbca pozwoli na bardziej ścisłe zabezpieczenia niż 
te, których dotyczyć będzie reszta ekspozycji. Cenne monety antyczne, które znajdą się w skarbcu 
wiążą się jednocześnie z innymi tematami obecnymi na wystawie, dlatego trzeba podjąć decyzję, 
które grupy tematyczne monet mogą być w całości przeniesione do Skarbca, a które rozdzielone. 
Dokładny opis znajduje się poniżej, więc w tym miejscu znajdują się tylko ogólne komentarze: 
- kolekcje fundatorów (3.1.3.1, 3.2.1): ta grupa tematyczna monet może zostać rozdzielona na wie-

le mniejszych tematów, a zatem prezentowana w wielu miejscach ekspozycji stałej i wystaw cza-
sowych; aureusy powinny być eksponowane w Skarbcu (il. 21)


- monety celtyckie (3.1.3.2.2): ta grupa tematyczna monet mieści w sobie 3 złote monety, z których 
1 jest bardzo cenna przez swoją rzadkość; proponuję, żeby tylko ona znalazła się w Skarbcu


- monety z kręgu wschodniogermańskiego (3.1.3.2.3): nieliczna, a jednocześnie bardzo cenna grupa 
monet zawierająca 5 monet złotych oraz rzadkości, w tym unikaty. Cała ta grupa monet powinna 
być pokazywana wyłącznie w Skarbcu, a komentarz powinien podkreślać wartość nie tyle materi-
alną, co naukową tych obiektów (Il. 22, 23, 24)




 3.1.2. Rozwój mennictwa europejskiego 
   
  3.1.2.1. Wschód i Grecja (VI w. przed Chr.-III w. po Chr.) 

 Jeśli chodzi o monety greckich i wschodnich miast, imperiów, królestw, federacji, ludów, 
satrapii, emisje grecko-baktryjskie, monety Partów, Sasanidów, Kuszanów, Hunów, Królestwa Bos-
porańskiego, Egiptu, królestw afrykańskich poza Egiptem, żydowskie, a wreszcie miast greckich 
pod panowaniem rzymskim o różnym stopniu autonomii i kolonii rzymskich, od VII w. przed Chr. 
do III w. po Chr. - zbiór ossoliński nie może konkurować z Muzeami Narodowymi w Warszawie i 
Krakowie. Cały ten podzbiór liczy łącznie ponad 720 egzemplarzy, w większości to monety brązo-
we, jest sto kilkadziesiąt srebrnych i dwie złote. Część monet greckich można pokazać w konte-
kście darów fundatorów (por. 3.1.3.1). Dysponujemy obecnie materiałem pozwalającym zilustro-
wać niektóre ważne zagadnienia dotyczące rozwoju mennictwa europejskiego: 
-  mennictwo miast nadczarnomorskich (dzisiejsza Ukraina), zwłaszcza Olbii i Pantikapajonu w 

VI-III w. przed Chr.

- Mennictwo Egiptu od epoki Ptolemeuszy do końca panowania rzymskiego, IV w. przed Chr.-III 

w. po Chr.

- Mennictwo Macedonii od okresu klasycznego do końca I w. przed Chr.

- Mennictwo południowej Italii i Sycylii oraz zachodniej Afryki, w tym monety Kartagińczyków, 

od V do III w. Przed Chr.

- mennictwo wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, w tym Krety, wysp Egejskich oraz 

mennictwo Azji Mniejszej (dzisiejszej Turcji), VI w. przed Chr. - III w. po Chr.

  
 Aby można było pokazać pełniejszy przegląd historii mennictwa, potrzeba kilku planowych 
zakupów: 
- monety z naturalnego elektronu z Azji Mniejszej, możliwie najstarszej - dla zilustrowania począt-

ków mennictwa (VII-VI w. przed Chr.) 
- złotego statera Aleksandra Wielkiego 
- złotego lub srebrnego statera Państwa Bosporańskiego (dzis. Krym i Płw. Tamański) 
- kilkunastu monet Grecji właściwej, w tym Attyki (Aten), Beocji i krain Peloponezu 
- tetradrachmy  egipskiej z legendą w alfabecie demotycznym  
 Koszt tych zakupów powinien zamknąć się w przedziale 15-30 tys. zł. Można też starać się 
uzupełnić któryś z dobrze już reprezentowanych tematów, na przykład mennictwo Egiptu. 

  3.1.2.2. Rzym (IV w. przed Chr.-491 po Chr.) 

 Monety rzymskie stanowią ogromną większość zbiorów monet antycznych w Ossolineum - 
łącznie ponad 5,5 tysiąca egzemplarzy. Podstawowy podział: numizmatyka Republiki Rzymskiej i 
Cesarstwa Rzymskiego. Stosuje się szereg dodatkowych podziałów o charakterze chronologicznym, 
co zyskało odbicie w opublikowanych dotąd sześciu tomach katalogu monet antycznych w Ossolin-
eum. Bardzo dobre możliwości wystawiennicze daje zbiór monet emitentów różnych rodów repu-
blikańskiego Rzymu (por. 3.2.1), aureusów (por. 3.1.3.1), monety od panowania Augusta do czasów 
dynastii Sewerów, 28 r. przed Chr. - 235 r. Po Chr.   
 Jeśli chodzi o nominały, ogromną większość zbioru stanowią denary rzymskie, a więc mo-
nety srebrne o średnicy zbliżonej do złotówki, z portretem cesarza na awersie. To ponad 2000 eg-
zemplarzy, w różnym stanie zachowania, choć przeważają egzemplarze w stanie średnim, charakte-
rystycznym dla znalezisk ze środkowo-wschodniej Europy (por. 3.1.3.2.1). Równie liczny jest też 
zasób monet brązowych, w tym ponad 1000 egzemplarzy niewielkich brązów z IV-V w. Są to mo-



nety mało atrakcyjne pod kątem wystawienniczym, zwłaszcza jeśli nie zachowały się w dobrym 
stanie. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja z sestercami - nominał ten bity był na Kapitolu z 
mosiądzu, a jego średnica przekraczała 3 cm. Dobrze zachowane sesterce to monety bardzo atrak-
cyjne wizualnie. Inne nominały z czystej miedzi i stopów miedzi są mniej liczne w zbiorze. Naj-
cenniejsza i najatrakcyjniejsza grupa to oczywiście aureusy - monety wielkości denarów, ale wybite 
ze złota bardzo wysokiej próby oraz solidy - monety złote wybite w IV-V w. 

  3.1.2.3. Okres wczesnobizantyński (491-843 r. po Chr.) 

 Monety z tego czasu są uznawane za przynależne do średniowiecza, a nie Antyku, jednak w 
Ossolineum lwowskim trzymane one były w szafie nr I, w ostatnich szufladach, po monetach póź-
nego Cesarstwa Rzymskiego. Wiązało się to z tym, że rok 491 jest tylko jedną z wielu dat dzielą-
cych historię powszechną na starożytność i średniowiecze, ale przecież była zachowana ciągłość 
tradycji menniczej. Dla przedstawienia historii mennictwa europejskiego ukazanie tej ciągłości jest 
niezwykle istotne. Jeśli chodzi o metale, to mamy do dyspozycji niemal wyłącznie monety brązowe 
i złote, bez srebra. Niektóre monety brązowe są jednak atrakcyjne wystawienniczo: nummi o śred-
nicy 3-4 cm z literami zajmującymi cały rewers oznaczającymi nominały. Najcenniejsza i najatrak-
cyjniejsza grupa to solidy z końca V-VIII w.  

 3.1.3. Tematy specjalne 

 Tematy specjalne odgrywają bardzo ważną rolę na wystawach numizmatycznych, gdyż sku-
piają uwagę zwiedzających, wytrącając ich jednocześnie z rutyny zwiedzania. Tematy te mogą być 
„pigułkami” (osobna ekspozycja grup monet) lub tworzyć w jej ramach osobną ścieżkę (por. 4). 

  3.1.3.1. Kolekcje fundatorów (por. 3.2.1) 

 Prezentacja kolekcji fundatorów będzie obecna zapewne w dwóch lokalizacjach w obrębie 
trasy zwiedzania - na początku i w skarbcu. Ten podział niejako wymusza pewien podział: w skarb-
cu pokazać można cenne monety złote.  

Il. 21. Wybór aureusów cesarzy rzymskich z daru fundacyjnego księcia Henryka Lubomirskiego (1828 r.). Slajd z pre-
zentacji przygotowanej w ramach prac zespołu merytorycznego w 2018 r. Oprac. A. Degler 
  



 Dar fundacyjny księcia Henryka Lubomirskiego wniósł do Ossolineum bogatą i niezwykle 
cenną kolekcję aureusów i solidów cesarzy rzymskich i bizantyńskich z I-VII w. po Chr. - łącz-
nie 44 egzemplarze. Niektóre z tych sztuk są w znakomitym stanie zachowania (Il. 21). Myślę, że 
można pokazać ćwierć lub połowę tego zbiorku (11 lub 22 monety) w układzie chronologicznym. 
Natomiast dla zilustrowania kolekcji fundacyjnych w ramach zasadniczej trasy zwiedzania można 
wykorzystać znacznie mniej cenne finansowo brązowe monety południowej Italii, aby przypomnieć 
wątek podróży małoletniego księcia Lubomirskiego z Izabelą i Kostką-Potockim po Europie: Kost-
ka-Potocki prowadził w jej czasie amatorskie poszukiwania archeologiczne w okolicach Neapolu.  
 Dar hrabiego Ignacego Krasickiego liczący 1081 monet antycznych nie zawierał żadnych 
złotych monet. Miał charakter uzupełniający - hrabia wybrał ze swojej kolekcji takie egzemplarze, 
które uzupełniły kolekcję Lubomirskiego. W ten sposób powstał ciekawy podzbiór monet Republiki 
Rzymskiej (por. 3.2.1).  
 Kolekcje fundacyjne były już wielokrotnie tematem wystaw. Monety antyczne z kolekcji 
księcia Henryka Lubomirskiego prezentowane były na następujących wystawach: 
- Początki Muzeum Lubomirskich, 2007. Tej wystawie towarzyszyła publikacja, w której opisałem 

aureusy z daru księcia Henryka Lubomirskiego 

- Wystawa Jubileuszowa, 2017.

   
  3.1.3.2. Monety na terenie europejskiego Barbaricum 

 Każda dobra wystawa numizmatyczna powinna ukazywać mennictwo lokalne (miasta, 
regionu, krainy, państwa itd.). W odniesieniu do monet antycznych oznacza to pokazanie począt-
ków mennictwa na ziemiach polskich, czyli monet celtyckich i z kręgu wschodniogermańskiego. 
Będzie to zgodne z polską szkołą numizmatyczną i koncepcją zaprezentowaną w filmie „2300 lat 
pieniądza na ziemiach polskich” przygotowanym na XV Międzynarodowy Kongres Numizmatycz-
ny w Taorminie w 2015 r., a promującym polską kandydaturę na organizatora kolejnego kongresu, 
który - jak już wiadomo - odbędzie się we wrześniu 2022 roku w Warszawie. 

   3.1.3.2.1. Monety celtyckie (IV-I w. przed Chr.) 

 Zbiór monet celtyckich w Ossolineum nie jest liczny, bo liczy zaledwie 24 egzemplarze, ale 
jest za to bardzo ciekawy. Reprezentowane są wszystkie trzy strefy mennictwa Celtów - wschodnia 
(środkowy i dolny Dunaj), zachodnia (Hiszpania, Galia, Brytania, północne Włochy) i środkowa 
(Europa Środkowa i Wschodnia, łącznie ze wschodnimi Niemcami). Typologia monet celtyckich 
jest niesłychanie skomplikowana, ponieważ badacze w różnych krajach wydzielają własne typy, 
nadając im własne nazwy, a niektóre monety przypisywane są też innym ludom, jak Trakowie,  Da-
kowie, Odryskowie, Sapejowie; dyskusje na ten temat toczą się od dziesięcioleci. Dla samej Galii 
wyróżniono kilkadziesiąt terytoriów plemiennych z właściwymi sobie typami. Daje to pojęcie o 
ogromie zjawiska: pierwszej w historii produkcji menniczej Barbrzyńców na wielką skalę.  
 W kontekście wystawy stałej MKL największe walory wystawiennicze mają imitacje gre-
ckich tetradrachm z wyspy Tazos, które doskonale pokazują, na czym polegał proces barbaryzacji 
przedstawień i legend. Wystarczy zestawić kilka monet greckich i ich imitacji, aby przyciągnąć 
uwagę zwiedzających. Druga interesująca grupa to monety plemienia Windelików znad dolnego 
Renu - złote statery tęczowe, tzw. Regenbogenschuesseln, które wzięły swoją nazwę z mitologii 
celtyckiej. Trzecia grupa jest szczególnie istotna z punktu widzenia początków mennictwa na zie-
miach polskich - to monety plemienia Bojów, od których pochodzi łacińska nazwa Czech: Boioha-
emum. Plemię w szczytowym okresie swojej ekspansji zajmowały tereny Czech, Słowacji, Bawarii, 
części Węgier i południowej Polski. Nie ma w zbiorach ossolińskich monet związanych z produkcją 



menniczą na terenie Polski, są za to monety bite na terenie Czech, w tym cztery obole typu Rosel-
dorf-Nemcice zakupione do zbiorów w 2010 r. i bardzo cenna złota jedna ósma statera - drugi pod-
obny egzemplarz w zbiorach publicznych znajduje się w tylko w paryskiej Bibliotece Narodowej 
(Il. 13). 
 Z uwagi na fakt, że monety przedstawiają bardzo różną wartość materialną ze względu na 
kruszec należy zastanowić się nad sposobem ich eksponowania. Statery windelickie (zwłaszcza je-
den) nie są rzadkościami, więc mogłyby znaleźć się w części poświęconej historii mennictwa, na-
tomiast złota jedna ósma statera powinna być pokazywana w skarbcu.   

 Najważniejsza literatura: A. Degler, Mennictwo antyczne, Ze Skarbca Gabinetu Numi-
zmatyczno-Sfragistycznego, Wrocław 2007, s. 12. Ossolińska jedna ósma statera została uwzględ-
niona w: J. Militky, Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách = keltisches 
Münzwesen im 2. und 3. Jahrhundert vor Christus in Böhmen, Praha 2018, nr kat. II:01.3/1 (3). 

  3.1.3.2.2. Znaleziska monet rzymskich z Dolnego Śląska, Ukrainy zachodniej i Pol-
ski 

 Nabytki monet antycznych w zbiorach publicznych na całym świecie dzielą się na dwie ka-
tegorie: bez znanego miejsca odkrycia i ze znanych znalezisk. Ta druga kategoria wpływa w 
różnym stopniu na proces formowania się zbioru w danej instytucji, przy czym przeważają z reguły 
znaleziska lokalne. W historii Ossolineum możemy zatem w tym względzie wyróżnić dwa okresy: 
- napływ znalezisk z terytorium dzisiejszej Ukrainy zachodniej (Galicji Wschodniej, Małopolski 

wschodniej, województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego) w latach 1828-1944 
(Il. 22)


- napływ znalezisk z Polski i terytorium Dolnego Śląska od 1946 do dziś


Il. 22. Monety perforowane w zbiorach darczyńców ze znalezisk z Barbaricum. Slajd z prezentacji przygotowanej w 
ramach prac zespołu merytorycznego w 2018 r. Oprac. A. Degler. 
  
 Ten temat można pokazać w bardzo ciekawy sposób w części poświęconej drugiemu pół-
wieczu zawieszenia (por. 1.5); motywem przewodnim byłaby w tym przypadku zmiana profilu 
gromadzenia zbiorów wynikająca z położenia geograficznego i - rzecz jasna - same zabytki pocho-
dzące ze znalezisk. Ten dział wystawy pozwoli pokazać naprawdę dużo monet. Jeśli chodzi o 



monety antyczne, pierwszy okres reprezentowałyby monety z dwóch skarbów ze wschodniej Gali-
cji odkrytych w 1842 r.: Bertyszowa i Krasiejowa. Monety z tych skarbów można było zidentyfi-
kować w zbiorach ossolińskich tylko dzięki opracowaniu archiwalnego inwentarza Inventarium 
Musei Lubomirsciani: Numi Romani Consulares, Familiarum et Imperatorum. Drugi okres byłby 
reprezentowany przez wybór 125 monet ze skarbu z ulicy Pomorskiej we Wrocławiu odkrytego w 
1959 roku i zakupionego do zbiorów ossolińskich. Selekcja denarów z tego skarbu i w tej liczbie 
została dokonana już w 2013 roku na potrzeby wystawy „Skarby Dolnego Śląska” prezentowanej w 
Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej (2013-2014), a ostatnio wykorzy-
stana także do wypożyczenia na wystawę „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” w Muzeum Łużyckim w 
Zgorzelcu (otwarcie wystawy zostało odwołane ze względu na pandemię). Ponadto w zbiorach 
znajduje się kilka monet złotych ze znalezisk powojennych. Szczególnie ciekawym przypadkiem są 
numizmaty - nie tylko antyczne - pozyskane od mieszkańców Warmątowic Sienkiewiczowskich, 
znajdowane na okolicznych polach pod koniec lat pięćdziesiątych. Jak udało się wykazać, pocho-
dziły one z dawnych zbiorów Schlesiche Museum fur Kunstgewerbe und Altertumer, a ich wtórne 
odkrycie było związane z budzącą do dziś zdumienie historią zaczynającą się w Festung Breslau na 
początku 1944 roku.  

  3.1.3.2.3. Monety na rubieżach cywilizowanego świata w III-V w. po Chr. 

 Temat jest istotny z kilku względów. Po pierwsze, badania nad początkami mennictwa kręgu 
wschodniogermańskiego w ostatnich latach (2013-2020) są domeną polskiej szkoły numizmatycz-
nej. Po drugie, badania prowadzone w Ossolineum, w tym w ramach projektu IMAGMA zaowoco-
wały poszerzeniem wiedzy na ten temat. Po trzecie, dwie monety - przedstawione niżej na ilustra-
cjach 23 i 24 - mają zostać wykorzystane na wystawie „Germanic Tribes. An Archaeological Inven-
tory”, która ma być eksponowana od 17 września 2020 do 21 marca 2021 w Berlinie, and od 5 maja 
2021 do 24 września 2021 w Bonn. To dowodzi ich wyjątkowej wartości. 

 

Il. 23. Aureus z legendą w alfabecie runicznym; w tabeli wyniki ekspertyzy runologicznej czworga wybitnych runolo-
gów. Slajd z prezentacji przygotowanej w ramach prac zespołu merytorycznego w 2018 r. Oprac. A. Degler 

 Z pewnością złote monety powinny znaleźć się w skarbcu, przy czym należałoby pomyśleć 
o poświęceniu im osobnego opisu podkreślającego wyjątkową wartość. Łącznie będzie to pięć eg-
zemplarzy, którym, moim zdaniem, powinna towarzyszyć w Skarbcu ekspozycja wybranych sre-



brnych denarów ze skarbu z ul. Pomorskiej (por. 3.1.3.2.1). Jest to uzasadnione ze względu na skład 
skarbu, w którym zidentyfikowane zostały trzy imitacje denarów rzymskich, jak również na fakt 
zmian w datowaniu procesów tezauryzacji monet rzymskich na terenie Barbaricum (w kierunku 
znacznie późniejszego datowania, niż dawniej zakładano).  
 Najważniejsze opracowania: A. Degler, Aureus of Postumus with the owner’s graffito 
(Gounthiou) [w:] XV International Numismatic Congress Taormina 2015: Proceedings, Glasgow 
2017, s. 723-726; A. Degler, East Germanic imitation of an aureus of Severus Alexander with runic 
legend: the newest acquisition to the collection of ancient coins in the Ossolineum, "Wiadomości 
Numizmatyczne”, R. LIX - Polish Numismatic News IX (2015), Warszawa 2015, s. 47-65. 
 Pierwsza publikacja aureusa Postumusa: A. Bursche, The Battle of Abritus, the Imperial 
Treasury and Aurei in Barbaricum, The Numismatic Chronicle 173, 2013 (2014), s. 163, pl. 37; 
przyjęcie hipotezy legionowej grafitti na aureusie Postumusa: A. Bursche, A unique aureus of Fau-
stina II with the legend Mater Castrorum from a late Roman area of hoards in the southern Baltic 
region [w:] C. Gazdac (red.), Group and individual tragedies in Roman Europe: The evidence of 
hoards, epigraphic and literary sources, Cluj-Napoca 2020, s. 142; nowe interpretacje dotyczące 
znaczenia grafitti i inskrypcji runicznej: Mees, Early Gothic numismatic [h]rustis and γουνθ/ιου, 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, Volume 140, Issue 4, Pages 449–457. 
Moneta z inskrypcją runiczną znalazła się też w publikacji: A. Bursche, M. Mączyńska, Afterword 
[w:] A. Bursche, J. Hines, A. Zapolska (red.), The Migration Period between the Oder and the Vi-
stula, vol. 2, Leiden 2020, s. 864, 867. 
 

Il. 24. Aureus z grafitti z imieniem gockiego wojownika. Zrzut z prezentacji przygotowanej w ramach prac zespołu me-
rytorycznego w 2018 r. Oprac. A. Degler 

 3.1.3.2. Monety poza kulturami klasycznymi i europejskim Barbaricum  

 Wszystkie kategorie opisane powyżej to zaledwie część dorobku mennictwa świata sta-
rożytnego. Niemal równie wcześnie, jak w kręgu greckim, zostały wynalezione monety w Indiach i 
Chinach. Dziesiątki rozmaitych ludów i plemion biła własne monety w całej Azji, na czele z Persją, 
Partią i imperium Sasanidów. Germanie (między z terenu dzisiejszej Polski) bili własne monety na 
gruzach Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie.  



 Te zjawiska ilustrują tylko pojedyncze monety w zbiorach, choć niektóre bardzo cenne i 
atrakcyjne, jak złoty tremissis anonimowy z Królestwa Langobardów, VIII w. po Chr. Moneta cha-
rakteryzuje się tak niezwykłym stylem, że nie potrafiono jej zidentyfikować we Lwowie. 

3.2. Wystawy czasowe 

 3.2.1. Kolekcje fundatorów 

 Kolekcje fundatorów były na tyle liczne, że nie jest możliwe zaprezentowanie ich na wys-
tawie stałej. Ich skład pozwoli w przyszłości zorganizować niejedną tematyczną wystawę czasową. 
Z wielu możliwych tematów chciałbym zwrócić uwagę na jeden: monety Republiki Rzymskiej. Już 
w kolekcji Lubomirskiego znajdowało się sporo monet z tego czasu. Krasicki dodał kolejne kilkad-
ziesiąt. Do dziś zbiór ten zachował charakter pierwotny, z nielicznymi późniejszymi nabytkami. 
Większość stanowią monety srebrne, denary, spośród których połowa jest w dobrym lub bardzo do-
brym stanie zachowania. Monety te są atrakcyjne nie tylko wizualnie, ale też dzięki historii, jaką 
opowiadają - marsz Rzymu po władzę nad światem.  

 3.2.2. Monety Biblii 

 Pomysł na organizację wystawy prezentującej wyjątkowo ciekawe zagadnienie: monet Bi-
blii, zgłosiłem Kierownictwu Ossolineum jesienią 2018 r. Uzyskał on wówczas wstępną akceptację. 
Jesienią 2019 r. projekt był już zaawansowany, łącznie z tym, że dzięki korespondencji z Muzeum 
Izraela w Jerozolimie Ossolineum uzyskało możliwość wypożyczenia stu kilkudziesięciu monet na 
okres wielu lat i stosunkowo niewielkim kosztem w ramach programu „Wspieranie działań muze-
alnych” MKiDN. Projekt ostatecznie nie został zakwalifikowany do złożenia w tym programie w 
MKiDN - pozostaje zatem w planach na przyszłość (Il. 25).  

Il. 25. Fragment projektu wystawy czasowej „Monety Biblii”.  Oprac. A. Degler. 



4. ŚCIEŻKI ZWIEDZANIA 

 „Ścieżki zwiedzania” to nazwa umowna pozwalająca wydzielić grupy tematyczne w obrębie 
wystawy stałej. Mogą to być punkty w różnych miejscach wystawy stałej lub grupa punktów twor-
zących wydzieloną „ścieżkę” / stanowisko itp. Ścieżki chronologiczne mają zwrócić uwagę na ele-
menty ciągłości i związków ze współczesnością w historii monetarnej i historii Ossolineum, a 
ścieżki tematyczne na szczególnie ciekawe zagadnienia związane z numizmatyką (Il. 26, 27, 29). 

4.1. Ścieżki chronologiczne (przykłady) 

 4.1.1. Rozwój mennictwa europejskiego 

 Podstawowa (główna) ścieżka zwiedzania. 
 

Il. 26. Klasyczna (akademicka) ścieżka chronologiczna, Muzeum Uniwersyteckie w Lund, Szwecja. Fot. A. Degler. 
 

Il. 27. Ścieżka chronologiczno-nominałowa, Museum of Scotland, Edynburg, Szkocja. Fot. A. Degler. 

 4.1.2. Historia krok po kroku 

 Pomysł zakłada stworzenie ścieżki historycznej analogicznej do ścieżki na placu Nan-
kiera. Ścieżka ukazywałaby najważniejsze daty w historii Ossolineum i MKL (1817, 1823, 
1827, 1828, 1850, 1869-70, 1876, 1914-1918, 1920, 1928, 1939, 1940, 1944) w formie tablic 
wstawionych w podłogę z atrakcyjnymi elementami wizualnymi (herby, reprodukcje różnych dzieł, 
portrety itp.). 



Il. 28. Ścieżka historyczna na Nankiera we Wrocławiu - detal (źródło: Radio Wrocław). 

 4.1.3. Od denara do dolara 

 Klasyczny przykład ścieżki chronologicznej prezentującej historię mennictwa, ukazującej 
zmiany wyglądu monet przez stulecia i trwałość nazw nominałów je określających.  

4.2. Ścieżki tematyczne (przykłady) 

 4.2.1. Dzieje mennictwa na ziemiach Polski 

 Taka ścieżka tematyczna mogłaby funkcjonować równolegle do ścieżki głównej (dzieje 
mennictwa europejskiego). Uwaga zwiedzających byłaby kierowana na monety, które od IV w. 
przed Chr. były bite, znajdowane lub naśladowane na ziemiach polskich. 

Il. 29. Historia mennictwa na ziemiach szkockich - jedna z plansz, Museum of Scotland, Edynburg, Szkocja. Fot. A. 
Degler. 



4.2.2. Fałszerstwa, imitacje, uczeni 

 To mogłaby być bardzo ciekawa ścieżka. Uwaga zwiedzających byłaby kierowana na fałs-
zerstwa nowożytne monet antycznych, średniowiecznych i nowożytnych, których w zbiorach Osso-
lineum jest bardzo dużo - ci najmniej dwieście w samej kolekcji monet antycznych; ich obecność w 
zbiorze wiąże się z jego dziewiętnastowieczną metryką. Temat pokrewny to imitacje monet poch-
odzące z tej samej epoki, co pierwowzory. Praktycznie wszystkie obiekty opisane w rozdziale „Mo-
nety w Barbaricum” mają taki charakter. Wszystkie te obiekty byłyby znakomitym punktem wy-
jścia do pokazania, w jaki sposób numizmatyka rozwinęła się w ogóle jako nauka - na początku 
była eliminacja fałszerstw (Il. 30).   
 

Il. 30. Plakat wystawy czasowej „Uwaga! Fałszerstwo”, Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Kraków. 



4.2.3. Cymelia ossolińskie 

 Wystawa stała MKL będzie dobrą okazją do prezentacji wyboru cymeliów ossolińskich, w 
nawiązaniu do określonych wątków wystawy. 
 

Il. 31. Fragment projektu wystawy czasowej „Monety Biblii”.  Oprac. A. Degler.  

4.3. Ścieżka multimedialna 

 W Salonie Fundatorów, Gabinecie Ossobliwości, Sali Ludowej i Sali Jubileuszowej usta-
wione mogłyby być makiety prezentujące stroje z minionych epok z otworami na głowę - zwiedza-
jący będą mogli uwiecznić swoją wizytę w serii zdjęć, które można przesłać od razu na swój email 
albo profil na Facebooku (podobne rozwiązanie zastosowano w Muzeum Teatru).   



5. WIRTUALNA PREZENTACJA ZASOBÓW MUZEALNYCH 

 O tym, jak ważne jest planowanie i realizowanie działań muzealnych w przestrzeni wirtual-
nej przekonujemy się w ostatnich miesiącach, podczas pandemii. Konieczność udostępniania zas-
obów MKL online najpóźniej równocześnie z otwarciem wystawy stałej, a najlepiej przed jej ot-
warciem, była wielokrotnie dyskutowana na zebraniach zespołu. Prezentacje programów do ewi-
dencji muzealnej MUZA i MUZEO, które miały miejsce w Ossolineum w 2019 r. to krok w kierun-
ku takiej działalności (używany obecnie program MONA nie spełnia wymagań). Wiele muzeów na 
świecie i kilka w Polsce udostępnia swoje zbiory numizmatyczne w Internecie w atrakcyjny sposób 
(Il. 32). Po prezentacji MUZY rozmawiałem w ramach obowiązków służbowych na delegacji w 
Krakowie z Michałem Dziewulskim, pracownikiem Muzeum Narodowego, który zajmował się pro-
jektowaniem i wdrażaniem programu MUZA. Doświadczenia krakowskie i sama baza danych przez 
nich rozwijana mogą i powinny być wykorzystane przez Ossolineum. Na zebraniach podkreślaliś-
my, że są takie grupy obiektów, które zostały już zdigitalizowane w MONIE, a ich udostępnienie 
online będzie możliwe w dowolnym momencie (Il. 33).  
 

Il. 32. Wzorcowy katalog online zasobów numizmatycznych American Numismatic Society. 
 

Il. 33. Baza znalezisk monet z terytorium Polski i z Polską związanych. W tej bazie zostały umieszczone wszystkie mo-
nety ze skarbu z ulicy Pomorskiej we Wrocławiu (zbiory ZNiO, ponad 500 egzemplarzy, https://coindb-prod.oce-
an.icm.edu.pl/AFE_PL/). 
  



6. TEMATYCZNY SPIS OBIEKTÓW WYSTAWIENNICZYCH (NUMIZMATYKA I HISTORIA 
MKL) 
 6.1. Obiekty numizmatyczne - zbiory własne 
 6.1.1. Monety antyczne. 
 6.1.2. Monety średniowieczne, renesansowe i nowożytne, polskie i obce. 
 6.1.3. Medale i medaliki od czasów Renesansu do współczesności, polskie i obce. 
 6.1.4. Imitacje monet z różnych epok współczesne tym epokom. 
 6.1.5. Fantazje na temat monet antycznych i średniowiecznych od Renesansu do czasów   
 współczesnych. 
 6.1.6. Monety fałszywe współczesne swoim epokom. 
 6.1.7. Fałszywe monety antyczne i średniowieczne z XVIII-XXI wieku. 
 6.1.8. Plakiety. 
 6.1.9. Banknoty, bony, papiery wartościowe 
 6.1.10. Varia 
 6.2. Przedmioty ilustrujące okresy w historii MKL 
 6.2.1. Meble - szafy numizmatyczne, szafki, gabloty itp. - te, które służyły przechowywaniu, 
 wypożyczenia we Lwowie. 
 6.2.2. Pudła, pudełka, skrzynie, teczki - te, które służyły przechowywaniu lub podobne. 
 6.2.3. Zabytki „historii naturalnej” - wypożyczenia w muzeach wrocławskich. 
 6.2.4. Zabytki prehistoryczne i archeologiczne - wypożyczenia we Lwowie i muzeach wro 
 cławskich. 
 6.2.5. Przedmioty pamiątkowe (ze znaną historią, np. pukiel włosów, pióro, laska itp.) -   
 zbiory własne i wypożyczenia we Lwowie. 
 6.2.6. Kopie zabytków (np. posągu Światowida, Drzwi Gnieźnieńskich) - kopie z muzeów  
 polskich lub wykonane na potrzeby ekspozycji. 
 6.2.7. Broń - zbiory własne i wypożyczenia 
 6.3. Wybrane przedmioty z innych działów Ossolineum 
 6.3.1. Stare druki (np. praca Grzebskiego o monetach żydowskich - najstarsza polska roz  
 prawa numizmatyczna). 
 6.3.2. Rękopisy (np. Stare inwentarze zbiorów numizmatycznych, prace Krasickiego, dy  
 plomy). 
 6.3.3. Mapy (np. Mapa Cesarstwa Rzymskiego, Bizantyńskiego, Karolingów). 
 6.3.4. Źródła ikonograficzne (np. zdjęcie ze skontrum numizmatów w 1928) 
 6.3.5. Książki (np. książki o tematyce numizmatycznej i niskich sygnaturach, z Przeworska). 
 6.3.6. Czasopisma (np. Czasopisma z lat 1946-7 z artykułami o Ossolineum) 
 6.3.7. DŻŚ (np. Plakaty propagandowe z lat 40-tych XX w.) 
 6.3.8. Archiwalia (dotyczące historii zbiorów numizmatycznych po 1946 r.) 
 6.3.9. Cymelia z powyższych działów 
 6.4. Inne przedmioty 
 6.4.1. Kolekcje drobnych przedmiotów wrocławian i osób związanych z Wrocławiem 
 6.4.2. Szyny, podkłady kolejowe 
 6.4.3. Deski (ścianki wagonu kolejowego) 
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