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Łańcucie

Od Autora

Praca niniejsza przedstawia rozwój kolekcjonerstwa na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji, tworzenie się pierwszych
muzeów oraz ukazuje prekursorów muzealnictwa w Polsce, podnosząc
znaczenie pierwszych placówek o charakterze muzealnym, np. w Puła
wach i Rapperswilu, ich rolę w życiu narodu, głównie zaś w utrzymywaniu patriotyzmu i dumy narodowej w okresie rozbiorów.
Ukazuje również obywatelską troskę wybitnych reprezentantów
polskiego Oświecenia o pamiątki historyczne i dobra kultury narodowej
zarówno grabione przez zaborców, jak i rozproszone na obczyźnie przez
emigrantów. W pracy podjęto nadto próbę ukazania funkcji muzeum
i jej ewolucji od XVIII wieku do chwili obecnej oraz rolę muzeum
w działalności naukowo-badawczej, oświatowej, popularyzacji wiedzy itp.
Autor skonkretyzował swoje rozważania na historii przemyskiej placówki muzealnej od początków powstania w 1909 roku do roku 1984,
tj. w przeciągu 75 lat jej działalności.
Wybierając Przemyśl jako temat rozważań, kierowałem się złożo
nością problematyki w okresie zaboru austriackiego, działalności mu zeum w czasach dwu wojen światowych, w oiepodległej Polsce oraz
w powojennym okresie. Muzealnictwo regionalne w Polsce przeżywało
w latach 1944-1984 różne losy, dokonywały się w nim różnorodne przeobrażenia i wreszcie spełniało ono wielorakie funkcje społeczne, wychowawcze, badawcze itp.
Na przykładzie Przemyśla ukazano sytuację społeczno - gospodarczą
w tym regionie oraz działające na przełomie XIX i XX wieku różnorakie
stowarzyszenia, ze szczególnym uwypukleniem dzialalności Towarzystwa
Przyjació ł Nauk . Przedstawiając kilka wybitnych sylwetek twórców,
założyc i eli Muzeum, oddajemy hołd społecznemu zaangażowaniu wielu
miłośników nauki i sztuki, badaczy regionalnych. Dzięki ich pracy powstało wiele muzeów, bibliotek, archiwów i innych placówek kulturalno-oświatowych. Przemyśl stanowi w tym względzie przykład szczególny.
Powstałe w tym mieście dwa muzea: regionalne i diecezjalne, archiwum,
liczne księgozbi ory - to owoc pracy społecznej światłych obywateli,
którzy przyczynili się do stworzenia wielu instytucji o charakterze
naukowo-badawczym i oświatowym. Zwłaszcza ważką była ich rola
w okresie zaborów w krzewieniu patriotyzmu lokalnego, ratowaniu od
zniszczenia cennych zabytków architektury, pamiątek historycznych,
eksponatów muzea lnych. Ta niezwykla ofiarność dla placówki muzealnej
cechuje także współczesnych mieszkańców Przemyśla. P rzejawia się ona
w darowiznach cennych muzealiów i dziel sztuki.
Podjęcie problematyki muzealnej zw i ązanej z Przemyslem jest w pew5

nym sensie podsumowaniem długoletniej pracy autora w tej placówce
w lalach 1963-1985 na stanowisku kierownika Muzeum Regionalne~o.
Muzeum Ziemi Przemyskiej . dy rektora Muzeum Okręgowego po podziale
administracyjnym kraju w 1975 r. i wreszcie od 17 maja 1984 r. dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskie j. W pracy le j autor przedstawia osobistą ocenę przeobrażeń roli i funkcji placówki muzealnej,
która szczególnie w ostatnich latach dzięki dużym nakładom finansowym
państwa. pomocy władz administracyjnych i politycznych regionu, jak
równi eż kierownictwa Ministerstwa K ultury i Sztuki, a szczególnie Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w osobach dyrektorów : Mieczysława Ptaśn ika (1963- 1975) i dyr. Franciszka Midury (od 1975 r.)
przekształciła się w znacząc e muzeum, obejmujące zasięgiem działania
obszary Polski południowo-wschodniej, uwzględniając dokumentacje przeobrażeń kulturowych na tzw. kresach wschodnich.
Bazę iródłową dla powyższego tematu stanowią przede wszystkim
zespoły akt przechowywane w Arch.iwum Panstwowym w Przemyślu
(dalej AP w Przem ySłu): Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Przemyślu (dalej AZ TPN) oraz zespoły akt: Starostwo Powiatowe
Przemyskie z lat 1944-1950, Zarząd Miasta Przemyśla z Jat 1944-1950
(kultura, nauka oświata). Zarząd Miasta Przemysła - Dział Gospodarki
Komunalnej, oświata, kultura i sztuka z lat 1944-1950, protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Zarzą du Miasta (Dział Ogólno-Organizacyjny) z lat 1950-1963.
Przebogaie materiały archiwalne dotycząęe dziejów Muzeum znajdują
się w Archiwum Zakładowym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
(dalej AZ MNZP w Przem yśl u) w Przemyślu. obejmujące lata 19091985: inwentarze, katalogi, bogata korespondencja dotycząca działalno ści
tej placówki w zakresie pozyskiwania zbiorów, działalności wystawienniczej, naukowo-badawczej, oświatowej i wydawniczej. Szczególnie cenne
są coroczne plany pracy i sprawozdania z działalności Muzeum, finansowe
i statystyczne d la GUS oraz opisowe (z lat 1949-1985). Od roku 1963
zalożono "Kronikę Działalności Muzeum", która obejmuj!'> do tej pory
]2 du żych albumów, zawierających zdjęc ia, wycinki prasowe, wydawnictwa. wszelkie druki ulotne: afisze. programy, zaproszenia na wystawy,
odczyty, sesj e, koncerty itp. Pokaźna jest dokumentacja dotycząca działalności biblioteki muzealnej: inwentar ze, katalogi, sprawozdania dla
GUS, plany pracy itp. Cennym materiałem są statuty i regulaminy, pozwalające śledzić p rawną działalność Muzeum.
Bogatym materiałem źródłowym jest prasa przemyska z lat 19081939, a szczególnie: .,Nowy Głos Przemyski" (1903-1939), oraz "Ziemia
Przem yska" (1913-1939) , czasopisma wychodzące w okresie n Rzeczypospolitej: "Tygodnik Przemyski" (1927-1939). "Pobudka" (1935-1939),
"Wiadomości Przemyskie" (1927-1939), "Wzloty" (1933-1936), oraz
"Gong" (1935).
Problematyka kulturalna miasta Przemyśla często podejmowana by ł a
przez prasę lwowską: " Gazeta Lwowska" (1922), "Kurjer Lwowski"
(1916-1918) i in. Szczególnie wiele cennego materi ału znajduje się.
w t.Y.'lodniku, a przejściowo miesięczniku "Ziemia" (1910-1950, 19561958). który dotyczył głównie historii i działalności muzealnictwa regionalnego.
Wiele cennych mate riałów do dziejów Mu zeum w Przemyś lu 'ZawieTają " Roczniki Przemyskie" t. I-VlI z lat 1909-1937, a s zczególnie

zamieszczone lam "Sprawozdania Zarządu ..... oraz "Sprawozdania Dyrekcji TPN..." za kolejne lala 1909-1911, 1912, 1913-1922, 1923, w których znajdują się liczne informacje o działalności placówki muzealnej,
zakupach, darach i depozytach.
Od roku 1978 Muzeum w Przemyślu rozpoczęło wydawanie rocznika
" Materiały i Studia Muzealne", w którym znajduje się wiele materiałów
do działalności muzealnictwa w wOJ. przemyskim. Szczególnie cenne są
coroczne Sprawozdania z dz ia łalności muzeów. Do tej pory ukazalo
się pięć tomów tego interesuj ąceRo wydawnictwa (t. I 1978, t. li 1979 r., t. lU - 1980, t. IV - 1981, t. V - 1982 r.).
Przy omawianiu dziejów muzealnictwa w Polsce i historii Muzeum
w Przemyś l u posługiwano się bogatym dorobkiem piśmien nictwa z lej
dziedziny: pelny jego zestaw znajduje się na kOllCU pracy. Nie sposób
nie wymienie kilku podstawowych opracowań. Na pierwszym miejscu
wymienię dwu tomową pracę Edwarda Chwalewika: Zbiory pobkie, archiwa, biblioteki, gabinety, ga Lerie , muzea i inne zbiory pamiqtek w ojczyźnie i na obczyźnie, Warszawa Kraków 1926--1927. Cennym
opracowaniem są Muzea polskie - praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Kopery, tomy I-V, Kraków 1923-1929. Od momentu założenia
w 1921 r . Związku Muzeów w Polsce ukazywać się zaczęły roczniki
pt. "Pa miętnik Muzealny" (lata 1921-1947, z przerwą w czasie drugiej
wojny światowej), a od 1948 r, "Kwartalnik Muzealny", w którym również znajduje się wiele danych dotyczących Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej, gdyż aktywnym działaczem Związku był w tych latach
kustosz Muzeum inż. K. M. Osinski.
Bardzo pomocną przy opracowaniu początków muzealnictwa na ziemiach polskich była praca Kazimierza Malinowskiego Prekursorzy muzeologii polskie; (Poznan 1970) czy Stanisława Lorentza Przewodnik
po muzeach i zbiorach w Polsce (Warszawa 1971), jak również Muzea lnictwo, praca zbiorowa pod red. Ste fana Komornickiego i Tadeusza
OobrowolskieJ:!;o (Kraków 1947).
Opra cow u jąc tradycje kulturalne miasta Przemyśla j ziemi przemyskie j, oparto się głównie na pracach Zygmunta Fe lczynskiego Rozwój
kulturaln.y Przemyśla w latach 1772-1918 oraz Zdzisława Koniecznego
Przemyśl w Latach 1918-1939, wchodzących w skład pracy zbiorowej
pt. Tysiąc lat Przemyśla, t. 11, Przemyśl 1974. Ważnym opracowaniem,
w kronikarski sposób ujmującym dzieje Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Przemyślu, jest publikacja Zygmunta Fe1czyriskiego: Kronika Towa·
rzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyśl u (1909-1979) w książce 70 lat
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyjlu (przemyśl 1979).
Pionierskie opracowanie na temat dziejów Muzeum w Przemytilu
o~łosiła drukiem w 1966 roku Łucja Franciszka Turczak: MUzelLm Ziemi
Przemys kiej (Rys historyczny) fw :1 1nformator Muzeum Ziemi Przemyskie; (przemyś l 1966) oraz tejte autorki, Przemyskie Mu zea Iw:1 PTzemyśl- miasto zabytków i kultury (Kraków 1968).
W latach 196~1984 autor rozprawy ogłosił również szereg artykułów o dziejach Muzeum w Prze myślu, a wś ród nich: Działalność
naukowo-badawcza i oświatowa Muzeum Ziemi Przemyskiej Iw:) Informator Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (prz emyśl 1966);
Przemyski e Muzeum Walki i M ęczeństwa Iw:) Muzea Walki, t. 5 (Warszawa 1972); Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyś lu Iw:] "Kwartalnik
Historii Kultury Ma terialnej" R. XVIII, z. l (Warszawa 1909); Historia.
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(Przemyśl

Dość poważny zasób wiadomości o Muzeum w Przeopracowania jubileuszowe A. Kunysza: 70 lat Muzeum
w Przemyśtu w służbie regionu (Przemyśl 1979); Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (przemyś l 1984) czy Inż. Kazimierz
Maria Osiński - współtwórca Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu (przemyśl 1984).
Praca niniejsza jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej napisanej w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie. Praca niniejsza ukazuje wkład Muzeum w Przemyślu w rozwój kulturalny regionu, a w pewnym sensie
i dorobku kulturalnego Polski.
Przy jej pisaniu korzystałe m z pomocy wielu osób i instytucji. Niech
mi będzie wolno złożyć wyrazy wdzięczności za cenne uwagi przy jej
pisaniu, cierpliwą i mądrą opiekę naukową promotorowi doc. dr. hah. Stefanowi Skowronkowi, wnikliwe recenzje i uwagi prof. dr. hab. Mieczysławowi Majorkowi, doc. dr hah. Kazimierzowi Nowackiemu, doc. dr hab.
Kazimierzowi Radwańskiemu , a także prof. dr. hab. Feliksowi Kirykowi.
Wymienionym osobom wyrażam - raz jeszcze - serdeczne podzięko
wanie.
Wyrazy wdzięczności pragnę przekazać Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za trud wydania mej pracy w ramach kolejnych tomów Biblioteki Przemyskiej. Słowa uznania kieruję pod adresem Załogi Rzeszowskich Zakładów Graficznych Drukarnia w Łańcucie
za staranny druk publikacji.

1973).
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Początki

muzealnictwa w Polsce

1. Początki muzealnictwa na ziemiach polskich

ewolucja jego funkcji
Zanim doszło do utworzenia na zien.iach polskich pierwszych muzeów, w życiu kraju ważną rolę odgrywało kolekcjonerstwo. W sposób
przekonujący o tym zjawisku
mówi Andrzej Ryszkiewicz: "Przecież
kolekcjoner oddający swoje zbiory społeczeństwu pragnie ocalić swe
dzieło, związać je ze swym nazwiskiem [...J Gdyby nie było kolekcjonerów, nie byłoby muzeów [... ]" '.
Kolekcjonerstwo polskie posiada wielowiekowe tradycje. \V średnio
wieczu kolekcje dziel sztuki gromadziły klasztory, kOScioły, dwory królewskie, zamki rycerskie, pałace magnackie i dworki szlacheckie. W sposób dobitny udowodnił to Edward Chwalewik w swoim monumentalnym
dwutomowym dziele pt. Zbiory polskie ...'.
W Polsce planowo na szeroką skalę, zaczął gromadzić dzieła sztuki
król Zygmunt August, który posiadał wspaniały zbiór tkanin, galerię
obrazów - portretów, cenne wyroby rz emiosła artystycznego. W myśl
testamentu spisanego w Warszawie w 1571 r. król Zygmunt August nadał
swej kolekcji charakter publiczny. Zarządził mianowicie, by po śmierci
jego sióstr zbiór przeszed ł na własność Rzeczypospolitej Polskiej "ku pospolitej potrzebie". Tak się też stalo. Do dziś z jagiellonskiego zbioru
arrasów ocalalo 136, z których 132 zdobią sale zamku wawelskiego,
a cztery znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie '.
Wspaniale kolekcje zgromadzili królowie polscy z dynastii Wazów
w koncu XVI i pierwszej połowie X VII w. Podstawą ich były
zbiory króla Zygmunta III, powstałe głównie z darów i zakupów, bardzo często przeprowadzanych poza granicami kraju, przeważnie
we Włoszech i innych krajach Europy zachodniej. Akcja kolekcjonerska
trzech królów: Zygmunta Augusta III, Władysława IV, Jana Kazimierza
zajmuje w dziejach ówczesnego kolekcjonerstwa europejskiego bardzo
poważną pozycję, a ich samych zalicza się do czołowych królewskich
zbieraczy·.
Wiek Oświecenia jest nowym ważnym etapem w dziejach europejskiego kolekcjonerstwa i muzealnictwa. W połowie wieku XVIII powstaje
pierwsze wielkie muzeum publiczne - British Museum w Londynie.
9

Włoszech zbiory medycejskie w pałacu we Florencji prz ekształcają
w Muzeum UWzi, wielkie zbiory Watykanu zostają zorganizowane
i otrzymują w czę~ki muzealny charakter, powstaje muzewn w Neapolu $. Wreszcie w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej powstaje
w Luwrze mu zeum nie tylko publiczne, ale pierwsze muzeum świata,
naprawdę dostępne nie tylko dla społeczenstwa francuskiego. W Petersburgu powstaje Ermitaż, wielkie muzeum, które wchłonęło wiele wspaniałych kolekcji europejskich l.
W Polsce wiek Oświecenia - to okres wielkiego przełomu umysło
wego. U progu tego okresu, w połowie XVIII w., powstaje w Warszawie
wielka Biblioteka Publiczna zalożona przez braci Załuskich, a żywemu
rozwojowi życia artystycznego towarzyszy w drugiej połowie XVIII w.
rozwój kolekcjonerstwa. Zyją i aktywnie działają wybitni ludzie na czele z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim (1764-1795), który
w czasie swego panowania utworzył w Wars zawie galerię malarstwa
liczącą 2300 obrazów, zbiór rzeźb, gemm, monet, medali i grafiki, zgromadził zbiory przyrodnicze, wieJe cennych tkanin, mebli itp. W wielu
pał acach magnackich kolekcjonuje się obrazy, sztychy artystów obcych
i polskich, porcelanę, szkło, tkaniny, meble, książki oraz zabytki sztuki
starożytnej. Kilkanaście rezydencji magnackich: Rzewuskich w Podharcach, Sapiehów w Krasiczynie, Branickich w Białymstoku, Szczęsne
go Palackiego w Tulczynie czy Michała Radziwiłła w Nieborowie i Arkadii w okolicy Warszawy pełne były wspaniałych dziel sztuki. Bezcenne
zbiory obrazów. rzeźb, zabytków sztuki starożytnej i dzieł sztuki zdobniczej posiadały pałace w Łańcucie i Wilanowie 7. W roku 1804 Stanisław Polocki udostępnił swe wilanowskie zbiory dla zwiedzających,
nadając im w pewnym stopniu charakler publiczny. W inicjatywie tej
możemy się dopatrywae pierwszego w Polsce prywatnego muzeum.
Inicjatywę stworzenia w 1766 roku pierwszego rouzeum w Polsce
podjął komendant straż y pałacowej i dyrektor ~machów rządowych
i manufaktur Stanisława Augusta, generał-roajor Stefan Chardon de
Rieule. Zasady funkcjonowania opublikował w broszurze wydanej
w 1766 r, pl. Projet potLr rassembler sans aucune depense toutes les 1'icltesses de la Pologne, Proponowane przez niego muzeum przyrodnicze
miało miee charakter placówki publicznej. Miało ono przyczynie się do
podniesienia poziomu rolnictwa przez spopularyzowanie wiedzy rolniczej.
Równocześni e de Rieule już w połowic XVIII w. dostrzegał i wskazywał
trzy zasadnicze wartości spolecz.ne zbiorów muzealnych: oświalowo-dy 
daktyczne. praktyczno-użytkowe oraz naukowe: dokumentacyjne i badawcze a.
Drugi projekt utworzenia muzeum opracował Michał Mniszech,
członek Komisji Edukacji Narodowej , póiniejszy marszałek wielki koronny. Projekt opublikowany został w 1755 r . w artykule zatytułowanym:
Myśl względem zalożenia. Mu.saeum Polonicum. w czasopiśmie "Zabawy
Przyjemne i Poż y teczne" t. Zawiera on nie tylko uzasadnienie potrzeby
powolania i zorganizowania muzeum druków, archiwaliów i pamiątek ,
medali, machin oraz okazów przyrodniczych. ale formu ł uje również
szczegółowy program zbiorów z podziałem na rzeczowe grupy obiektów.
Byla to na owe czasy koncepcja zmierzają ca do jasno wytyczonych celów dokumentacyjnych i. dydaktycznych. Autor powołuje się przy tym
na British Museum i Muzeum w pałacu Uffizi wprawdzie ni.e po to, aby
zalecae utworzenie podobnych zbiorów i galerii, lecz wprost przeciwnie,

We
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odradza zbyt kosztowne zamysły. Nie zapominajmy, że twórcą projektu
byl ekonomiczny doradca króla, który chciał, aby propozycja była realna.
Mnis~ech. jako czlonek Komisji Edukacji Narodowej, projekt swój opraCOWUJąC brał pod uwagę aktualne postulaty dydaktyczne ".
Muzeum zaprojektowane przez Mniszcha miało więc szerszy zakres
niż to, które proponował de Rieule. Miało ono byc centralnym archiwum
i biblioteką
Rłówną oraz zbiorem materiałów historycznych, okaz6w
przyrodniczych i przykładów współczesnej techniki zebranych dla zabezpieczenia ich przed zniszczeniem. krzewienia uczuć patriotycznych,
popularyzacji wiedzy przyrodniczej i postępu technicznego. Przez tak
szeroko pojęty program słusznie nazwane zostało Musaeum Polonicum II.
Program ten połączył trzy pokrewne placówki: archiwum, bibliotekę
i muzeum, wyznaczył również jako gł6wny cel dzialania krzewienie
ośw iaty i postępu w służbie ojczyzny. Ustalił wreszcie, że gromadzenie
i udostępnianie dokumentów przesz łości i osiągnięć t eraźniejszoSci, jako
tworzywa kształtującego przyszłość, jest głównym zadaniem i środkiem
oddzialywania - będzie inspirował wszystkie koncepcje muzeum narodowego, jakie pojawiać się będą w dziejach polskiej muzeologii w cią
gu XIX wieku aź do chwili odzyskania niepodległości 11,
W czasie reform stanisławowskich sprawy muzealnictwa musiały
być bardzo aktualne, skoro KomiSja Edukacji Narodowej wydała instrukcję o zakł adaniu zbiorów przyrodniczych przy szkołach 11,
Obydwa projekty muzeów - de Rieule'a i Mniszcha, jak wiadomo.
nie zostały zrealizowane. Nie trafiały jednak w pr6źni~, bo w tym
czasie powstały przecie ż wspaniałe zbiory artystyczne Stanisława Au~usta. Król posiad ał obok kolekcji obrazów równi eż gabinet fizyczny,
astronomiczny i zbiory mineralogiczne. Jedną z cenniejszych kolekcji
stanie się muzeum przyrodnicze stworzone przez Annę z Sapiehów
Jablonowską w Siemiatyczach, które dając odpowiednie wzory, miało
przyczy nia ć się do podniesienia rolnictwa i ogrodnictwa, hodowli zwierząt i uprawy nieznanych rosIin. Był to zbiór bogaty, mieścił się w pięci u
salach, podczas gdy znane paryskie Musel! d'hisloirc nałurelle dysponowało tylko trzema salami u.
Obiekty zebrane w Gabinecie "Historyj Naturalney", jak go nazywała
Jabłonowska, były usystematyzowane. "W pierwszej sali znajdow~ła się
biblioteka, w drugiej sztuki piękn e , numizmaty, wyroby najsubtelmejsze.
materie z kory drzew itp., w trzeciej sali znajdowały się kruszce w naturalnych i sztucznych kształtach i wszelkie plody z wnęt,rz ziem~ pochodzące, w czwartej wszelkieRo rodzaju zwierzęta krajowe I zagranIczne
wypchane. w piątej rośliny krajowe i zagr3niczn~ z 5 części. świata pochodzące. w różny sposób zakonserwowane. Stan~ła~ StaszIc V! s~
Dzienniku. pod:róży odnotow ał ponadto "narz~dzla fizyczne, niewi el k ą
iloŚĆ medali, dwie kolekcje pięknych sztychów, wyroby z kości z XVI w.
oraz jeden pokój stro jów mieszkaóców Indii , między którymi znajdują
się narzędzia gospodarki i domowe Rzymian z Herkulaneum i Pompeji" .
Te eksponat.y poukładane były t.W pic:knych szafach , stanowiących prawdziwe arcydzieło sztuki stolarskiej i ozdobione były inkrustacjami z kolOI'owe~o drzewa, muszli j korali." Ił
Zastosowanie systematycznego układu, wprowadzenie ekspozycyjnego
sprzętu, próby inwentaryzacji zgromadzonych zbiorów oraz chęć przekazania ich dla celów oświatowych - oto główne elementy "muzeoloRiczne" kolekcji siemiatyckiej, która mogła byc pierwszym muzeum
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publicznym w Polsce. Fundatorka kolekcji inspirowała i wydala szereg
podręczników i publikacji, w tym kilka przeróbek i tłumaczen z obcej
literatury, dotyczących gospodarki rolnej, ogrodnictwa i przyrody, Można
stwierdzić, że' placówka ta speroiała jedną z ważnych funkcji muzealnych - wydawcy I popularyzatora reprezentowanej dyscypliny ce. Fakt
ten warto odnotowae w historii polskiej muzeologii ".
Sieniawa, położona w Galicji, odegrała ważną rolę w dziejach rozwoju
muzealnictwa na 'Ziemiach polskich, Kilkakrotnie w pałacu sieniawskim
przechowywane były dobra kultury narodowej z Puław i innych miejsc.
Ród Sieniawskich herbu Leliwa, wywodzący się z wieku XVI, zasłużył
się wielce Rzeczypospolitej w walkach z Tatarami, Turkami IWołoszą.
Reprezentanci tego rodu piastowali wysokie godnosci hetmanów i wojewodów, zdobyli ogromne posiadłosci położone głów nie na południowo
-wschodnich terenach panstwa " .
Małżenstwo Augusta Aleksandra Czartoryskiego z córką Adama Mikołaja Sieniawskiego (zm. w 1726 r.~, Marią Zofią l voto Denholową,
wniosł o w dom Czartoryskich
niezmierną
fortunę
ojców i dziadów.
Przebogate zbiory ze skarbców Sieniawskich w umiejętny sposób postanowiła wykorzystae Izabela z Flemmingów Czartoryska do stworzenia
zbiorów puławskich. W zachowanym rE:kopisie Katalogu Domu Gotyckiego (Biblioteka Czartoryskich, rkps 2917, t. I s. 89) tak określa lzabeła
z Flemmingów Czartoryska cele, które przyśw iecały jej przy tworzeniu
mUzeów Qulawskich: "W tych latach, w których tyle klęsk nas przycisnE:ło, kiedy nas z rzędu narodów wymazano, mówiłam sobie ze łzami:
Ojczyzno! Nie mogłam Cię ochronie, niech Cię przynajmniej uwiecznię.
Ta chęc, to uczucie przywiązywały mnie do życia: wystawiłam wówczas Swiątynię Pamięci. Zebrałam tam pamiątki tej Polski , niegdyś tak
świetnej, a wtenczas tak nieszczęsliwej 1... 1 Dom Gotycki, który zawiera
pamiątki zagraniczne, zdawa ł mi się czczy i małoznaczący. póki nie umieściłam w nim jakiegoś wspomnienia mojej Ojczyzny" u. Dewi za.
która była wypiSaJ1a w Puławach, brzmiała: "Przeszłość - Przyszłości".
W Swiątyni Sybilli, w pierwszym polskim budynku zaprojektowanym
dla celów mu zealnych przez Piotra Aignera, umieszczone zostały przede
wszystkim zabytki militariów, tzw. trofeum Sieniawskich. Trofeum nazywano panoplian z rozmaitej broni zawieszonej na ścianie, w skład jego
wchodziły: ozdobne tarcze, buńczuki tureckie, szyszaki, kolczugi, karwasze, sajdaki, szable, pałasze itp. Zbiory gromadzone były pod kątem
ich narodowego wydźwięku. Jak słusznie zauważa autor monografii
kolekcji puławskiej Zdzisław Z,ygulski, "Czartoryska kładła główn y
nacisk na skOjarzenie historyczne, emocjonalne i moralne, jakie jej zbiory budziły i budzić miały u zwiedzających":III .
W wydanym drukiem przewodniku pL poczet pamiqtek zachowanych
w Domu Go tyckim w Puławach, który był inwentarzem typograficznym
liczącym 1531 pozycji, obejmujących około 3000 eksponatów wystawi onych w Muzeum Puławskim . zawierał obok numeru bieżącego zwięzły
opis przedmiotu z podaniem miejsca pochodzenia i informację o osobie.
od której został nabyty, bądż przez którą został oliarowany. Pierwsza
częśe przewodnika dotyczy przedmiotów umieszczonych zewnątrz budynku. W dru,2iej wyliczone są pozycje wystawione wewnątrz Domu
Gotyckiego, podane w kolejnosci poszczególnych części pomieszczen tl.
Fakt wydania takiego przewodnika przystosowanego do potrzeb przeciętne~o zwiedzające go jest ważnym wydarzeniem w historii muzea ł12

nictwa. Zainicjowa ł bowiem istotny odcinek działalności muzealne),
nie mówiąc już o tym, że je~o redakcja stanowiła pierwszą próbę układu
celowo dostosowane~o do określonego zadania popularyzatorskiego u.
Rezydencją z bogatymi zbiorami z wieku Oświecenia był pałac w WIlanowie, wzniesiony w końcu XVII w. przez króla Jana 111 Sobieskiego
wg projektu arch. A. Locci. W końcu XVIII w. i na początku XIX w.
by! on własnością wyb.itnego kolekcjonera , pierwszego polskiego archeologa i historyka sztuki, Stanisława Kostk i Potockiego, autora trzytomowego dzieła O sztuce u dawnych, czyli Winckelmann polski. Potocki
posiadał wielką galerię obrazów zJi1:romadzoną podczas licznych podróiy
do Włoch, Francji, AnJ!lii i Niemiec; zebrał teź duży i cenny zbiór rysunków, zwłaszcza artystów włoskich z XVI-XVIII w. Pozostawał on
w ścisłych stosunkach z uczonymi antykwariuszami rzymskimi i sam
prowadził badania wykopaliskowe, głównie w Noli pod Neapolem. Z tych
wykopalisk, a po trochu z zakupów, powstała kolekcja waz antycznych.
W roku 1804 Potocki udostępnił swe wilanowskie zbiory dla zwiedzają
cych, nadal im więc w pewnym stopniu charakter publiczny. Możemy
dopatrywać się w Wilanowie pierwszego w Polsce prywatnego muzeum
a równocześnie prototypu współczesnego muzeum wnętrz pałacowych u.
Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem dla muzeolo~ii polskiej był
dokument przygotowany przez Feliksa BentkowskieJ::o: "Instrukcja dla
konserwatora Gabinetu Numizmatycznego przy Królewskim Aleksandrowskim Uniwersytecie". Instrukcja zatwierdzona przez komiSję rządo
wą składa się z postanowień wstępnych i czterech rozdziałów traktujących: 1. O utrzymaniu gabinetu w porządku; 2. O pomnataniu zbioru
numizmatycznego; 3. O użytkowaniu ~abinetu. Rozdział czwarty zawiera
przepisy 0~61ne. Rozdzia ły dzielą się na paragrafy. których jest og6lem 21 u. Instrukcja ta jest ważnym dokumentem. Pomimo, że ukazała
się w 1829 r., zawiera wiele praktycznych, słusznych i do dziś aktualnych przepisów. Surowość postanowień uzasadnia w pe łni poczucie odpowiedzialno~i;ci za nadzór .sprawowany nad 2.biorami. które mają dużą
wartość historyczną i materialną u.
W pierwszym okresie kształtowania się muzcolo~ii polskiej należy
zwrócić uwaJ!ę na jeszcze jeden ważny fakt. Z inicjatywy Stanisława
Kostki Potockiego. ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, zakupiono dla Uniwersytetu WarszawskieR:o zbiór rycin i rysunków
po Stanisł awie Auguście. W 1818 r. Jan Feliks Piwarski, rysownik i grafik. mianowany został sekretarzem Biblioteki Publicznej "ze szczególnym
dozorem nad Gabinetem Rycin". Młody, dwudziestotrzyletni Piwarski,
dzięki protekcji S tanisława Kostki Potockie~o wysłany zostaje na dłu:i.s1.y
pobyt do Wiednia celem zapoznania się z głównymi zbiorami graficznymi,
ich or~anizacją i metodami katalogowania. Piwarski pilnie wykorzystal
swój pobyt w Wiedniu, uzyskUjąc opiekę i wiele wiadomości od Adama
von Bartscha, znakomite~o znawcy przedmiotu, autora wielotomowego
slownika grafików i teorii wiedzy graficznej (Aflleitung .lur Kupferstichkunde). Po powrocie do Warszawy Piwarski opracował cztery albumy: Marcantonia Raimondiego, Albrechta Oiirera. Rembrandta i mi strzów niemieckich z XVI w. Ponadto opracowal katalog rytowników
i katalog malarzy, kt6rych obrazy służyły jako pierwowzory sztychów,
oraz katalog osobistości, których wizerunki odtworzone były w sztychach
i rysunkach n.
Piwarskiego można Śm iało uznać pierwszym polskim kustoszem13

-muz~ologiem, który od.był studia specjalistyczne i w sposób naukowy,
zgodme z ówczesną WiedZą muzeologiczną, uporządkował powierzony
mu materiał; opracował on jednocześnie podstawowe kompedia dokumentacyjne, ułatwiające wykorzystanie zbiorów, które w chwili konfiskaty (po 1831 r.) liczyły 102 501 rycin i rysunków n.
Rozbiory Polski w koncu XVIIł w. nie tylko przyczyniły się do
likwidacji zbiorów królewskich , wywozu dzieł sztuki za granicę i zniszczenie przez Prusaków w Krakowie skarbca koronne~o, ale uniemożli
wiały nawet poważniejszy rozwój kolekcjonerstwa. Jedyny znaczny zbiór
prywatny powstał w Dzikowie, gdzie Jan Feliks Tarnowski w pierwszych
latach XIX w. założył wielką bibliotekę, posiadającą m. in. cenne rękopisy
iluminowane oraz zgromadził galerię Uczącą 250 obrazów, przeważnie
włoskich, Damandzkich i holenderskich. Był tu też znaczny zbiór miniatur, rysunków i pamiątek historycznych-.
W połowie XIX wieku zaczynają powstawać na obczyźnie muzea.
Były one organizowane dla zebrania rozproszonych dokumentów historycznych i miały być instytucjami reprezentującymi sprawę polską za
granicą. Taki cel przyświecał Władysławowi Platerowi. który założył
Muzeum Historyczne Polskie w 1869 r. w Rapperswilu. Podejmując
inicjatywę utworzenia muzeum, Plater wYdał w 1869 r. odezwę. w której
pisał, że chodzi tu "o manifestacje niespożytego ducha polskiego. o przybytek nietykalny zabytków naszych historycznych". Obszerniej intencje
te zostały sformułowane w akcie fundacyjnym odczytanym przy otwarciu muzeum w roku 1870 II. Warto przytoczyć fragment tego dokumentu:

"Frzyjaciele Polski i Polacy, zgromadzeni dzl. w Rapperswylu. sporz.ądzaj~
akt niniejszy na pamlątk~ znlotenia Muzeum Historycznego Polskiego w starożytnym zamku tego grodu, muzeum, które I:M:dz.le jwiadedwcm wymownem
i atalem tywotnotcl narodu polskiego. Zakład ten. własność narodowa Polski.
staje się schronieniem din jej pamiątek historycznych Utiewatanych I grabionych na %.lem! ojczystej lub bez dostateC%ncJ rqkoJmi bezpieczeństwa na przyszłość zostających. Muzeum. będąc obrazem Polski 'pod wzglqdem historycznym,
naukowym, literackim I artystycznym, odda xnakomitą przyslugq sprawie
Polski i stanic slq Instytucyą uiyłeczną wielkiemu dzielu oświaty l wolności
ludów."

Plater w drugiej swej odezwie z 1876 r. pt. "Posłannictwo Muzeum
Narodowego Polskiego w Rapperswyl" jeszcze raz podkreślał cel ideowo-narodowy. "W braku reprezentanta uznanego całej Polski - pisał
w niej - a nawet każdej z jej dzielnic, należy zastąpić go zbiorowo.
Instytucya ogniskiem narodowem systematycznej, wszechstronnej i prawd'liwej pracy. Nie mając jednej piędzi własnej ziemi, dającej wszelką
rękojmię trwałości i bezpieczeństwa, musimy jej szukać w obczyżuiei
a dla odzyskania cześciowe,l{o naszych skarbów historycznych, rozrzuconych po świecie, dla ulwor.lenia firmy naukowej przed światem, służącej
skutecznie za łącznik. Ognisko to musi przybrać nazwę Muzeum Narodowe,l{o, stać sie zakładem zwiedzanym przez tysiące osób z różnych krajów,
uznanym przez opinię publiczną w Europie i narzędziem propagandy
w wielkich rouniarach idei polskiej [...l". Plater już w swoim pierwszym
wystąpieniU wyraźnie zamaczył, że chodzi mu o instytucję publiczną,
społeczną, chociaż trud zorganizowania i finansowania teRo przedsięwzię
cia wziął na swoJe barki -. Zabiegał usilnie o utworzenie przy muzeum
szkoły technicznej. 'lorganizowanie krajowej wystawy przemysłowo-rol
niczej dla ułatwienia exportu towarów produkowanych w Polsce i nama-
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wiał artystów do wysŁawiarua swych prac w mu zeum rapperswilskim,
z zamiarem pośredniczenia przy ich sprzedaży l i.
Z cytowanego sprawozdania zarządu muzeum opublikowanego
w 1894 r.: Rzut oka 1Ut dzieje Muzeum NaTod owego w RappeTswylu'
na uwagę zasługują nie tylko zalożenia programowe, które były wspólne
wszystkim ówczesnym poczynaniom w muzealnictwie polskim,. ale także
informacje i uwagi natury muzeologicz.nej. Muzeum miało sł użyć głównie
sprawie narodowej, miało swoje obowiązki skutecmie wypełniać, albowiem "wykazuje ono historif! w sposób oczywisty i dotykalny - przedstaw iają c dzieje poglądowo". Bardzo nowocześnie brzmi informacja, że
Rapperswil został wybrany na siedzibę muzeum między innymi dlatego,
ponieważ ,,[ ...} miasto samo leży na dogodnym punkcie traktu turystowskiego". Organizatorzy zaplanowali utworzenie "Towarzystwa muzealnego, które zjednoczyć mialo wszystkie muzea \V Europie i Ameryce
dla wspólnej sprawy nad podniesieniem umiejętności muzealnych .... Towarzystwa tego zadaniem miało być także przeprowadzenie konwenc ji
międzynarodowej, zobowiązującej na wypadek wojny strony wojujące
do pokrycia banderą neutralności wszystkich tego rodzaju instytucji naukowych ... " IZ. Jest to pierwszy projekt w his toru światowego muzealnictwa dotyczący uregulowań prawnych ochrony dóbr kultury".
Podniesiony w tekście postulat umiejętnoSci muzealnych świadczy
o wykształceniu się już wtedy odrębności specjalistycznej muzealnictwa.
Prace wewnętrzne uważa się na przykład za wlaściwe pole muzeoznawstwa polegające na opracowaniu inwentarza. Muzeum to podejmuje akCję
wydawniczą w formie katalogu zbioru w trzech językach: polskim, francuskim i niemieckim już w 1872 r. N, kolejne zaś w 1876 r. oraz w zeszytach w latach 1891, 1892, 1893, czwarty zaś w 1894 r.".
W pierwszej połowie XIX w. w Polsce znajdującej sif! pod zaborami
nie było warunków, w których mogłyby powstawać publiczne muzea.
Próby nie przybrały szerszego zakresu i nie dały trwałych rezultatów.
Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk stworzyło wprawdzie własn~
muzeum, a w Królewskim Uniwersytecie Warszawskim znalazł się zbiór
graficzny i zbiór odlewów gipsowych po królu Stanisław ie Auguści e,
ale po nieudanych usiłowaniach odzyskania niepodległości i powstaniu
listopadowym oba te muzealne związki wraz z Uniwersytetem zasŁały
zlikwidowane ...
Pierwszy okres muzeologii polskiej zapisał się bardzo ważnymi
osiągni ęciami. Muzealnictwo przeszło poważną e wolucję funkcji wobec
społeczeństwa polegającą na:
l. Skonkretyzowanie się potrzeby i wykrystalizowanie koncepcji pubUcznego muzeum jako placówki dokumentacyjnej i oświatowej z programem obejmującym wszystkie dziedziny humanistyki, przyrody
i tech.niki.
2. Wyznaczenie jej zadań politycznych, akcentujących cele narodowe,
realizowane na podstawie reliktów przesz.łości i wzorów ws półczesnych
osiągnięć, gromadzonych, zabezpieczonych i udostępnianych dla pogłę
bienia patriotyzmu, rozwoju i popularyzacji wiedzy oraz zapewnienia
postępu, szczególnie w dziedzinie gospodarki narodowej. Znamienne jest
tu hasło umieszczone na frontonie budynku w Puławach Przeszłość-

Przyszlości".

3.
jaką
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Wykształceni e się

podstawowej funkcji i formy pracy muzealnej,
jest prowadzE'nie katalogów, podejmowanie dla celów ewidencyj15

nych i informacyjnych, z tendencją do stopniowego pogłębiania naukowego, zapisów i rozszerzanie zakresu informacji.
4. Ukształtowanie się profilu i wymagan kwalifikacyjnych, jakim odpowiadać powinien pracownik muzealny: wykształcenie uniwersyteckie
w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez daną placówkę, uzupe ł
niane wiedzą specjalistyczną, muzeologiczną, uzyskaną drogą praktyki
j studiów w wiodących placówkach zagranicznych; rozwinięcie wiedzy
tak, aby kandydat mógl być wykładowcą na uczelniach wyższych, prowadzie samodzielnie prace naukowe i publikować wyniki swoich badan.
Do tych fachowych kwalifikacji dochodzą wymagania natury moralnej:
poczucie odpowiedzialności, bezinteresowność, uczciwosc i sumienność.
5. POjawienie się aktu normatywnego, jakim jest "Instrukcja dla
Gabinetu Numizmatycznego", który akcentuje bezpieczenslwo zbiorów
i odpowiedzialność niezależnie od tego, że określa omówione w poprzednim punkCie wymagania kwalifikacyjne. Instrukcja ta jest wyrazem
szybko postępującego procesu instytucjonalizowania się muzeum wyrosłego na społeczno-państwowej bazie organizacyjnej i wyodrębnienia
muzeum jako placówki o swoistej specyfice rządzącej się własnymi,
odrębnymi prawidłami.
6. Pojawienie się przewodnika

rastających

drukowanego, który jest wyrazem natendencji do zaktywizowania spoleczno-oświatowej funkcj i

muzeum ł'.
Przytoczone fakty są juz wyrai.ną zapowiedzią wykszta łcenia s ię
nowej dyscypliny - muzeologii, której dalszy rozwój będziemy śledzić
w okresie niezwykle bujnego rozkwitu nauki, towar zystw naukowych
i regiona lnych oraz placówek naukowo-badawczych w drugiej połowie
XIX wieku".

2. Muzealnictwo na terenie Galicji muzeum w Prze m!jślu

zalążki

Traktat pierwszego rozbioru Polski z 5 sierpnia 1772 r. by ł włóilściwje
ukoronowaniem faktyczn e20 zaboru Galicji. Królestwo Galicji i Lodomerli z Wielkim Księstwem Krakowskim na mocy traktatów z 1772 r.,
1815 i ]846 obejmowało obszar składający się z południowej czt;:ści województwa sandomierskiego, z całego nieomal WOjewództwa ruskiego,
południowej części WOjewództwa bełzkiego, zachodniej części wojewódzlwa podolskie,go oraz znacznego obszaru województwa krakowskiego.
Zajmowało obszar 78 496,99 km' zamieszkały przez 5 958 907 osób.
Stolicą królestwa Galicji z Wielkim Księstwem Krakowskim został
Lwów".
Utworzenia monarchii konstytucyjnej w Austro-Węgrzech wywarło
poważny wpływ na stosunki w Galicji. Poczynając od 1867 r., uzyska ł a
ona szeroką autonomię polityczną: sejm krajowy, od 1861 r. namiestnik
Polak, odrębne urzędy centralne i lokalne, polscy urzędnicy, przedstawicielstwo w sejmie austriackim, samorząd terytorialny, język polski
w urzędach i sądach, oraz a utonomię kulturalną: polskie szkoły wszystkich stopni; dwa uniwersytety (Kraków, Lwów), Akademia Umiejt;:tności w Krakowie on.
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Rys. 1. Kole kcje, kolekcjonerzy
licki)

muzea na terenie Galicji do 1915 r. (Opr aco wanie Antoni Kunysz, rys. Romuald Ha -

Galicja była krajem rolniczym, zacofanym gospodarczo, zaniedbanym
przez zaborcze władze austriackie. Posiadała swoją spccyHkę, szczególnie tzw. obszary Galicji Wschodniej, gdzie znajdowały się bogate
majątki szlacheckie i książęce, wiele interesujących dworów, pałaców
i zamków obronnych, przypominających świetne dzieje tych ziem z czasów sredniowiecza.
W ujęciu Władysława Łozinskie~o "l ... ] ziemia przemyska i sanocka
wchodzące w skład Galicji I ... ] górująca nad wOjewództwem najstarszą
w nim kulturą [ ... ] ona głównie łączy całe wOjewództwo ze światem,
z Rzecząpospolitą, z kulturą zachodnią i z ruchem umysłów w Europie [...}
Tu z całego województwa najwcześniej i najsilniej zakorzeniła się reformacja r... ] Tu na jwięcej nauki, najwięcej talentu i największej politycznej opozycji. Tu gniazdo Herburtów i Orzechowskich"
dodajmy
Tarłów. Fredrów, Stadnickich, Drohojowskich, Wapowskich, Krasickich
i innych znamienitych rodów. które szlachetnymi ambicjami rodowymi
i zamiłowaniami artystycznymi, talentem, wykształceniem i czynami
te tradycje tworzyli u.
Kolekcjonerstwo i zbieractwo na terenie Galicji stworzyło w okresie zaborów w wielu siedzibach magnackich, szlacheckich, bezcenne zbiory pamiątek historycznych i archiwaliów, wspaniałych d zie ł sztuki:
malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, porcelany, szkła, tkanin,
mebli, unikalnych księgozbiorów (rys. 1).
Z danych zebranych przez autora niniejszej pracy wynika, że w ,granicach Galicji istniały 113 kolekCje dworskie. Bo,gaŁe i wspaniałe zbiory
posiadały ko ścio ły i klasztory n. W wielu miejscowościach Galicji i miastach, jak Lwów i Kraków, Przemysi i wiele innych, działali różnorodni
kolekcjonerzy, zbieracze, bibliofile, wywodzący się z mieszczanstwa, inteligencji bogatych przemysłowców którzy zgromadzili wiele unikalnych
eksponat6w z zakresu sztuki i kultury narodowej u.
Na bazie bogatych zbiorów historycznych, pamiątek narodowych
społeczenstwo Galicji w drugiej po ł owie XIX wieku wyszło z inicjatywą
or~anizacji różnorodnych wystaw, z zakresu archeolo,gii prahistorycznej
i polskich wyrobów w dziedzinie sztuki zdobniczej, jako przypomina·
jących czasy kształtowania się i rozwoju panstwa polskiego. Wystawy
or,ganizowano między innymi w Krakowie (1858) i we Lwowie (1885).
Plonem tych wystaw były często katalogi posiadające dzisiaj dużą wartoŚĆ historyczną u.
Wybitne rody magnackie podejmują działalność zmierzającą do ratowania wielu pamióltek przeszłości. O działalności Izabeli z Flemming6w
Czartoryskiej mówiliśmy w poprzednim rozdziale. Warto podkresHć, że
przebogate zbiory pamiątek narodowych z Puław po upadku powstania
listopadowego, w 1831 r. w tajemnicy przewieziono do Galicji, do Sieniawy łl.
Szereg rod6w ma!'(nackich postanawia swoje przebogate zbiory biblioteczne i muzealne udostępnić szerszemu ogółowi. Przodującą rolę w tej
dziedzinie odegra ł y rody ma,gnackie z Galicji. W Sieniawie _ Czartoryscy, w Przeworsku - Lubomirscy, w Łancucie - Potoccy, w Dziko·
wie - Zamoyscy i wiele innych. Rodom ma,litnackim starają się dorównać
mniej zamożne rodziny szlacheckie: Łozińskich z Kuilkowiec, Pawlikowskich z l\1edyki, Orzechowicza z Kalnikowa, Baworowskich z Ostrowa
i wiele innych, które swoimi cennymi darami przyczyniali się do powstania wspaniałyc h zbiorów i wielu placówek muzealnych we Lwowie.
jj
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J ednym z wybitniejszych przedstawicieli życia umysłowe~o Galicji
Józef Maksymilian Ossoliński (1748-1826), wybitny polityk, organizator życia naukowego, pisarz, miłośnik książek, założyciel słynnego
Ossolineum. W 1817 r. zakupił we Lwowie na licytacji klasztor pokarmelicki i uzyskał zatwierdzenie tzw. "Ustanowienia familijnego Biblioteki Publicznej pod imieniem". Dokument fundacyjny przewidywał
założenie towarzystwa naukowego, drukarni, wydawanie dzieł i czasopism, kształcenie pracowników naukowych. Dla zapew~nienia materialnego
fundacji, Ossolinski zapisał na jej rzecz szereg posiadłości. Równocześnie
podjął usilne staranie o powi~kszenie zbiorów Ossolineum. W 1823 r. na
kilka la t przed śmiercią zawiera umowę z jednym znajwybitniejszych
kolekcjonerów, księciem Henrykiem Lubomirskim, właScicielem majątku
w Przeworsku, że zbiory je~o stanowić będą integralną część Ossolineum '1. Zbiory ks. Lubomirskiego z Przeworska były olbrzymie. Jeden
z gości tak wspominał w swych llamiętnikach zbiory przeworskie: "Przeworsk jest jedną z. najładni ejszych kampanii, ale dom szcze,gólnie zamyka
w sobie tak co do meblów, jak do obrazów. Ma także Ksiqzę sliczną
bibliotekę darowaną mu przez księżnę marszałkową Lubomirską, którą
już sam wzbogacił. Posiada także zbiór medalów i pi ęknej broni, etc." (I.
W pamiętniku tym nie było mowy o innych zbiorach Lubomirskich.
Książę ~romadził także numizmaty, pamiątki historyczne, obrazy, grafikę. Cenna była kolekcja rycin i rysunków, która licz yła około 5400 pozycji. Wśród r ysunków na pierwszy plan wysuwały się prace: Du.rera,
Rembrandta, natomiast jeśli chodzi o ryciny, to reprezentowane były
prawie wszystkie odmiany technik graiicznych i dziel najsłynniejszych
grafików".
Opierając się na tych zbiorach, \NI dniu 25 grudnia 1823 roku utworzono we Lwowie Muzeum Lubomirskich. stanowiące od 1824 r. składową
część Zakładu Narodowego im. Ossolinskich. Oddanie do użytku tej
placówki nastąpiło w 1870 r. po przeniesieniu do Zakładu reszty zbiorów przeworskich, co uskutec znił syn fundatora Muzeum. ks. Henryka
Lubomirskiego (1777-1850), a właściwy założyciel Muzeum, ks. Jerzy
Lubomirski (1817-1872) w.
Kolejnym muzeum, które powstało na terenie Lwowa, bylo Muzeum
Dziedusz.yckich (przy ul. Rutkowskiego), przedhistoryczne, etnograficzne
i przyrodnicze, założone w 1845 r. przez hr. Włod zimierza Dziedusz.yckiego (1825-1895). Od 1893 r. przyłączone zostało do ordynacji Dzieduszyckich i utrzymywane z jej środków. Muzeum obejmo wało okazy
z zakresu przyrodoznawstwa, etnografii i antropologii ziemi polskich. Oddane w 1880 r. do użytku publiczne.E!o należy w tym czasie do najpoważ
niejszych zbiorów przyrodniczych w Polsce l i .
Z inicjatywy wdowy po Włodzimierzu Dzieduszyckim, w pałacu przy
ul. Kurkowej we Lwowie. na podstawie zbiorów własnych i po zmarłym
Ignacym Miączytiskim (t 1809), dziadku hr. Alfonsyny Dzieduszyckiej,
stworzono cenną galeri ę malarstwa polskiego i obcego, stanowiącą Muzeum Miączynskich-Ozieduszycklch , aczkolwiek prywatne, dostępne było
dla publiczności u.
W 1874 r. z iniCjatywy pro!. Juliana Zacharewicza i staraniem Franciszka Bałatowskiego otwarte zostało we L wowie Miejskie Muzeum
Przemysłowe 51. Wzrost zbiorów nastąpił dzięki zabiegom ks. Włodzimie
rza Dzieduszyckiego i W ł adysława Łozińskiego. Ten ostatni, właScici el
wsi Kunkowce pod Przemyślem, zgromadził cenne zbiory sztuki, których
był
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pok aźną częsć prze k aza ł do Muzeum Prze m ysłowego ". Od 1905 T. muzeum to uzyskało na cele magazynowe i ekspozycyjne własny gmach;
zbiory liczyły 10 000 eksponatów z dziedziny przemys ł u artystycznego
i sztuki ludowej. Przy muzeum znaj dowała się cenna biblioteka obfitująca w wiele dzieł ilustrowanych z zakresu historii, etnografii i sztuki ss.
Staraniem wyznan religijnych we Lwowie w końcu X lX w. powstał o
również szereg placówek muzealnych. W 1889 i. Z inicjatywy ks. M.
Petruszewicza oraz ks. J. Szaraniewicza powstało Muzeum Stauropigijne.
Gromadziło ono zbiory w trzech działach: archiwalnym, bibliotecznym
i muzealnym, poświęcone sztuce i historii Kościoła Jł. W 1916 T. staraniem ks. arcybiskupa J ózefa Bilczewskiego za łożono Muzeum Archidiecezjalne Rzymsko-Katolickie im. J . Długosza, gromadzące przedmioty
kultu: obrazy, szaty liturgiczne, księgi o pamiątkowej lub artystycznej
wartosci 6T.
Lwów w drugiej połowie XIX wieku posiadał Muzeum Baworowskich
założone wraz z biblioteką ok. ]850 r. Mieścił y się tu zbiory biblioteczne
i muzealne w dawnym arsenale Sieniawskich u. Zgromadzono tutaj cenne zbiory rodowe Baworowskich, hr. Józefa Kuropatnickiego 7. Lipinek,
hr. A. Łączyńskiego, po Kazimierzu i Aleksandrze Stadnickich ze Żmi
grodu, kolekcjonerach : Kazimierzu Strończyńskim (pieczqcie), ks. Alojzym Osińskim, Ambrożym Grabowskim, Dionizym Zubrzyckim, Skorochodzie Majewskim, Leonie Dembowskim z Klimuntowa i wielu innych.
W galerii obrazów znalazły się malowidła szkoły niemieckiej, włoskiej,
holenderskiej i polskiej z XVI-XIX w. Dwie trzecie tego zbioru stanowią
portrety historyczne polskie i rodzinne Baworowskich . Sporo obrazów
znalazło się tutaj ze zbiorów dworskich Krasickich z Baranowa pod Tarnobrzegiem, od Ksawerego hr. Starzeńskiego z Grabownicy.
Bardzo poważną placówką muzealną s ięgającą 1891 r. by ło we Lwowie Muzeum Historyczne m. Lwowa, gromadzące zabytki i pamiątki
związane z historią i kulturą tego miasta. Mieści ło się ono w kamienicy
Sobieskiego w Rynku. Posiadało wiele obrazów, głównie portretów, cenny
zbiór broni, zabytki sztuki cechowej, ryciny i plany Lwowa. W muzeum
tym znalazły się równi eż wykopaliska, detale dawnej architektury, cenny zbiór odlewnictwa. ,głównie dzwonów lwowskich u.
Galeria Narodowa rn. Lwowa mieszcząca się w Muzeum Pr zemys ło
wym powstała w 1907 r. głównie na podstawie zbiorów J ana Jakowicza
w Sitkowcach na Ukrainie, pochodzące przeważnie z różnych dawnych
kolekcji magnackich: Dembowskich . Potockich. Przeżdzieckich , r ównież
z rozproszonych zbiorów Stanisława Au,gusta. Zbiory galerii to g łó wn i e
malarstwo polskie i obce, wiele okazów dawnego przemysłu artystyc:/:nego (meble, szkło, porcelana). W galerii znajdowały się .cenne miniatury,
gabinet numizmatyczny wzbogacony depozytem rodZinY Przybysław
skich ora:/: bezcenna biblioteka z zakresu sztuki lO
Jedną z najpoważniejszych placówek muzealnych Lwowa było Muzeum Narodowe im. K.róla Jana Ul założon e w 1908 r., głównie dzięki
zabiegom A. Czołowskiego i T. Ru tkowskiego. Mie~cilo się ono w tzw.
Kamienicy Królewskiej w Rynku i częścio wo w palacu Łoziń skich przy
ul Ossolińskich u. Placówka ta gromadziła głównie pam ią tki związane
z okresem panowania króla Jana nI Sobieskiego. Prócz pamiątek poJ....- .....
ni~ ?I Sobies~m .posiada]a. szereg zabytków dotyczących k~tu r ~,~... ~
,
S~lej !la tzw. zIemiach ~lIskich, ze sz.czególnym uwzgl ędniemem
'tre'\
tow hlstorycznych polsk ich (ok. 500) I poważnego zbioru broni.
zeu.rrw
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lo powstało dzięki wielu ofiarodawcom. Na szczególną uwagę zasługują
zbiory l-L Oąbczańskiej z doby biedermaieru. Włodzimierza Kozłowskie
go i Władysława Łozinskiego. Z daru tego ostatniego O[iarodawcy na
szczeR61ną uwagę zasługują wyroby ze srebra j złota (tabakierki, puchary, łyiki , pierścienie. kolczyki, broń i różne klejnoty), polskie, ruskie,
niemieckie, francuskie, włoskie dzieła sztuki i wyroby cechowe XVIXVIII w. fi. Wśród otiarodawc6w znałeźli siq: dr A. Czołowski, Z. Draganowski, R Mękicki (zbiór monet bitych we Lwowie w XV1-XVlI w.),
Maria z Fredrów Szembekowa (militaria z kOllca XVIII w. l pocz.
XIX w.), Bolesław Orzechowicz z Kalnikowa pod Przemyślem. Osobny
dzi a ł Muzeum Narodowego im. Króla Jana III Sobieskiego pod wieczystą
nazwą stanowią "Zbiory Bolesława Orzechowicza ", skladające się z galerii obraz6w (ok. 150) polskich malarzy wsp6łczesnych. kilkudziesięciu
malowideł włos kich , holenderskich, flamandzkich, bogaty zbiór zegarków,
szkła. porcelany , miniatur, brąz oraz kolekcja broni A.
Mniejsze znaczenie w życiu kulturalnym Lwowa odgrywały inne
placówki muzealne, jak np. Polskie Muzeum Szkolne założone w 1903 r.
przez dr Ludomiła Germana przy pomocy Towarzystwa Nauczycieli
Szkół Wy:iszych i Towarzystwa Pedagogicznego. Muzeum posiadało zbiory (ok. 17 tys. sztuk), w tym z zakresu pedagogiki oraz dzieła o historii
szkół, podręczniki szkolne w języku polskim od czasów najdawniejszych . .
zbiór elementarzy w różnych językach, zbiór map, medali. widoków szkół.
fotografii dotyczących szkolnictwa, rękopisów i dokumentów do historii
szkół w Polsce, sprawozdania roczne szkół, stowarzyszeń młodzieży,
towarzystw naukowych, okazy wzorowych urządzen szkolnych, programy
nauczania, czasopisma specjalistyczne itp. II.
Muzeum Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki (przy ul. Czarneckiego we Lwowie) założone zostało w 1892 r.; otwarte dla publiczności
dopiero w 1921 1',. gromadziło głównie pamiątki ruskie z okresu wielkoksiążęce~o i póżuiejszych. Liczyło 17 776 eksponatów z archeologii, sztuki, historii. etnografii oraz przyrodyu.
Z inicjatywy metropolity hr. SzepŁyckiego w 1902 r. powstało Muzeum Ukraińskie Narodowe im. metropolity Andrzeja Szeptyckiego,
otwarte do zwiedzania w 1913 r. Zawierało głównie prywatne zbiory
fundatora, przedmioty z archiwum konsystorskiego oraz z pałacu arcybiskupiego przy katedrze św. Jura, Gromadziło najcenniejsze druki
starosłowiańskie, bezcenne ikony z cerkwi Zakarpacia, szaty liturgiczne,
malarslwo artystów ukraińskich, rzeźby, zabytki archeologiczne głównie
z wykopalisk w Haliczu, okazy sztuki ludowej, szczególnie z Huculszczyzny, kilimy podołskie, w sumie 23 500 eksponatów" ,
Na wyszczególnienie zasługuje również Muzeum Towarzystwa Ludoznawczego, gromadzące gł6wnie zbiory et.nograficzne przekazane w darze
tej placówce z kolekCji F. RawiLy Gawl"ońsklego n .
Z dokonanego przeglądu wynika, że stolica Galicji - Lwów w sferze kultury wypełnia w sposób właściwy zadania. a w dziedzinie
muzealnictwa osiąRnął wysokie efekty, świadczące o wielkiej trosce
o spuściznę kulturalną minionych wieków.
W dru~im ośrodku kulturalnym Galicji, jakim był Kraków, również
rozwinęło się na szeroką skałę kolekcjonerstwo. W drugiej połowie X1X
wieku powstało lu kilkanaście interesujących placówek muzealnych,
przeboRatych zbiorów bibliotecznych. archiwów świeckich i kościel
nych M.
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J edną z najstarszych placówek muzealnych Krakowa stało się Muzeum Archeologiczne. W 1850 r. Towarzystwo Naukowe Krakowskie
postanowiło powołać Muzeum Starożytnosci. W związku z tym wspólnie z Uniwersytetem Jagiellonskim wydało odezwę ,,[...} w celu archeologicznych poszukiwa,il wraz ze wskazówką mogącą posłużyć za przewodnik w poszukiwaniach te.'lo rodzaju"".
Zbiory miały początkowo tworzyć oddział BihUoteki Jagiellońsk iej.
W ten sposób zamierzano. ,,1... 1 obok licznych zbiorów na ukowych Uniwersytetu, założyć Muzeum oddzielne, w którem same zabytki z przeszłych wieków i wszelkie o nich wiadomoSci pismienne i rysunki z,gromadzone b yc mają". Dla zabezpieczenia zbiorów na wypadek likwidacji
Instytucji przez władze zaborcze, podobnie jak to uczyniono w umowie
między Ossoliilskim i Lubomirskjm, przekazane przedmioty i materiały
m ia ły mieć charakter depozytu '0.
Dla Muzeum Starożytności zakladano bardzo szeroki program. Odezwa "prosi "f ... ] wszelkie dary pamiątek jakie,gokolwiek bądź rodzaju odnoszących się do przeszłości narodów w o,gólnosci słowiańskich i obcych".
Muzeum mialo być rodzajem archiwum konserwatorskie,go i muzeum
we właściwym te~o słowa znaczeniu 11.
W pierwszych latach po założeniu Muzeum zainteresowanie dla tej
sprawy było bardzo duże. Liczba członków komitetu rosła. Do 1861 r.
Władysław Łuszczkiewicz spisał ryciny, a dział monet uporządkowali
Strzelbick i i 2ehrawski. Nad całością prac czuwali Józef Łepkowski
i Władysław Łuszczkiewicz 11. Zainteresowanie szerszego społeczeństwa
dla starożytności było w tym czasie w całej Polsce bardzo duż e. $wiadczyła o tym frekwencja na wystawach w Wilnie, Warszawie, Krakowie
i Lwowie 71.
Krakowskie Muzeum Starożytności, które gromadziło wszelkie zabytki przeszłości, ale głównie z archeologii- polskiej , podupadło w następnych latach. Pisze o tym Teodor Ziemięcki w roku 1879 w redagowanym przez siebie "Dwutygodniku
Naukowym r• po::hvięconym :
archeologii. historii i lingwistyce, w którym ogłosił artykuł Zamek na
Wawelu i Muzeum Nurodowe'ł. Bezpośrednim powodem tego wystąpi e
nia był ,,[ ... ) brak dbałości zarządu tej instytucji (tzn. Muzeum StarożytnO!ici Towarzystwa Naukowe,go) o swoje zbiory i ich pow iększanie
(który) stał się powodem smutnego w skutkach rozdziału i powstania
oddzielnie Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagielloński ego".
1'ak więc istniały wtedy w Krakowie, jak pisze dalej Ziemięcki
,,[ ... ) obok kilku zbiorów prywatnych, jak XX. Czartoryskich, hr. Moszczyńskie,go i innych, trzy publiczne maleńkie zbiory archeologiczne rywalizujące z konieczności ze sobą" 11.
W wyniku podjętych na terenie Krakowa akcji w 1873 r. nastąpiło
przekształcenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię
Umiejętn.oSci, zas Muzeum Starożytności zamienione zostaje w Muzeum
Archeologiczne Akademii Umiejętności 71.
Staraniem władz Akademii Umiejętności w Krakowie po roku 1869
powstaje Muzeum Fizjograficzne AU, składające się z działów: zooIogiczne,go, entomologicznego, botanicznego i mineralogicznego 1: .
W wyniku podjętych starait w latach 1876-1880 przez ks. Włady
sława Czartoryskiego rozproszone zbiory Czartoryskich przewiezione
zostały z Kórnika w Wielkopolsce do Krakowa. Zbiory te znacznie wzbo.
gacono poprzez zakupy j dary, co spowodowało , że utworzono odrębne
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Muzeum Czartoryskich zlokalizowane w zespole kilku budynków w Krakowie, m. in. budynki dawnego kolegium popijarskiego, arsenał miejski
i trzy sąsiednie kamienice (ul. Florianska i Slawkowska). Przy Muzeum
powstała również b ogała biblioteka. Zbiory zgromadzone w Muzeum
Czartoryskich pod względem ilości i wartości kolekcji zaliczane były
do najwspania1szych w Europie 18. Muzeum Czartoryskich oficjalnie
otwarte zostało w 1878 r. O randze zbiorów tego Muzeum mogą świad
czyć z~romad.zone w nim dzieła sztuki malarstwa światowego, w tym
rysunki mistrzów zachodnioeuropejskich: Durera, akwaforty Rembrandta,
wspaniałe zabytki sztuki starożytnej, średniowiecznej , rzemiosło artystyczne, wspaniała kolekcja broni, porcelany, szkła, tkanin itp.
W .drugiej polowie XIX w. na terenie Galicji stało się modne organi.
zowame tzw, muzeów przemysłowych, Wśród nich jednym znajstarszych
jest Muzeum Przemysłowe Miejskie im. dra A. Bararueckiego w Krakowie (ul. Smoleilsk), założone w 1868 r. przez dr A. Baranieckiego,
oddane do użytku społeczeństwa w 1895 r. Gromadzilo ono zbiory głównie
z zakresu sztuki słosowanej , składające się z modeli maszyn i przyrządów,
z okazów materiałów surowych i bogate~o zbioru strojów ludowych liczyło ok. 40 tys. eksponatów. Dla placówki tej w latach 1906--1913
wzniesiono specjalny gmach a.
Muzeum Narodowe w Krakowie, pows tałe w 1874 1'. Z inicjatywy
prezydenta miasta Krakowa Józefa Dietla, składa się obok centrali z oddziałów: Muzeum Czapskich (1903), Muzeum Jana Matejki (1904). W zarządzie Muzeum znajdują się poza tym: Barbakan, Brama Floriań ska .
Muzeum Narodowe w Krakowie powstało dzięki ofiarności społeczeń
stwa polskiego. Przykład dał artysta malarz Henryk Siemiradzki, skła
dając w darze dla Sukiennic w 1879 r. arcydzieł o swego pędzla Pochodnie
Nerona. W myśl pierwszego statutu , Muzewn Narodowe w Krakowie
miaJo gromadzić sztukę współczesną polską (obrazy, rzeźby), sztukę porozbiorową od Stachowicza po Stattlera, sztukę polską średniowiecza
i odrodzenia aż do Stanisława Augusta, rysunki, akwarele, ryciny, medale, monety, banknoty, kamee, gemmy, starożytności, pamiątki mickiewiczowskie, sztukę obcą i książki Duża ofiarność społeczeństwa spowodowała, że rozszerzono statut przez nadanie Zarządowi Muzeum prawa
nabywania wyrobów przemysłu artystycznego ze wszystkich dziedzin
techniki, przyjmowania do zbiorów muzeum wykopalisk prahistorycznych oraz zabytk6w sztuki ludowej. Muzeum Narodowe pod kierownictwem dyrektora F. Kopery (od 1900 r.) pozwoliło doprowadzić wzrost
zbiorów do około 300 tys. eksponatów".
Bogate dzieje posiada Muzeum Historyczne miasta Krakowa, którego
początki sięgają roku 1890, kiedy to złoźono pierwsze dary w postaci
tłoków i odcisków pieczęci. W wyniku starań Towarzystwa Historii
i Zabytków Krakowa Rada Miejska na posiedzeniu 31 maja 1899 r.
uchwaliła utworzenie takie~o Muzeum przy Archiwum Akt Dawnych
m. Krakowa. Muzeum od 1900 r., uzyskują c zabezpieczenie finansowe
z Rady Miejskiej, szybko się rozwija, gromadzi wszystko, co wiąże się
z przeszłością miasta Krakowa i jego mieszkanc6w, a mianowicie: tłoki,
pieczęcie, medale, drzeworyty, litograiie, widoki miasta, zdjęcia miasta
i jego zabytki, plany, mapy, monety, odznaki, obrazy, zabytki przemysłu
artystycznego, detale architektoniczne II.
Muzeum Etnograficzne Polskie zawiązało się w Krakowie w Jatach
1905-1910 z inicjatywy Seweryna Udzieli, prof. Juliana Talko-Hryn-
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cewicza i Franciszka Bujaka, Uroczyste otwarcie Muzeum nastąpiło
19 lutego 1911 r. Na zbiory składają się: stroje ludowe, zabytki kultur y
materialnej ludu polskiego i ruskiego w Małopolsce, zbiory Rogoziń
skiego i Strzeleckiego 'Z życia ludów pierwotnych Afryki, zbiory huculskie, przeważnie z daru H, Dąbczańskiej (ok. 700 sztuk), zbiory Benedykta Dyhowskiego z Syberii Wschodniej, depozyt prof, Mariana
Raciborskiego złożony z okazów przemysłu i sztuki ludów malajskich
zamieszkałych na Jawie, Borneo, Celebes i Sumatrze, Posiada bogatą
kolekcję etnograficzną z Litwy z daru Wandelina Szukiewicza, Przy
Muzeum gromadzi się bibliotekę specjalistyczną 81,
Bardzo cenne zabytki kultury narodowej w Krakowie przechowywane
były w skarbcu na Wawelu oraz w Muzeum Diecezjalnym założonym
w 1909 r" w tzw, "Wikarówce" na Wawelu, Zawiera ono liczne zabytki
sztuki sakralnej ",
Zagadnieniem, które poczęło się kształtować w ostatniej cwterci
XIX w. i znajdowało coraz szersze możliwości realizacyjne, była sprawa
muzeów prowincjonalnych-krajoznawczych, poświęconych głównie obrazowaniu kultury i przyrody danego okręgu i nazywanych bardzo
często muzeami regionalnymi ", Powstawaniu tych placówek patronuje
od 1906 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i ukazujące się od 1910 r,
nowe czasopismo "Ziemia" N, Do l wOjny światowej utworzono w Polsce
16 placówek muzealnych o charakterze regionalnym.
Pierwszym poważniejszym muzeum tego typu w Galicji stało się
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, utworzone w 1888 r. z inicjatywy
prof. dr Jana Baranowskiego i Adolfa Scholtzego. Zapoczątkowało ono
zbiory przyrodnicze, archeologiczne i etnograficzne, głównie z dar6w
Tytusa Chałubińskiego, dr Augusta Wrześniowskiego, prof. dr Jana Baranowskiego, hr. Adama Krasińskiego, hr. WL Zamoyskiego, Stanisława
Witkiewicza i wielu innych".
Na terenie Galicji w końcu XIX i na początku XX w, pionierską rolę
w organizacji muzealnictwa odegrało nauczycielstwo zrzeszone w organizacjach szkolnych, W 1892 r. w Kołomyi założono "Muzeum Pokuckie",
prowadzone później przez Towarzystwo Szkoły Ludowej, a otwartO' je
dla publiczności w 1913 r. I'.
Władze kościelne przykładają dużą wagę do tworzenia Muzeów Diecezjalnych w Tarnowie w 1888 r. IIS, Sandomierzu (1905) tI, Przemyślu
(1902) ".

Do tworzenia muzeów regionalnych wlączają się -różnorodne organizaCje społeczne, np.: Towarzystwo Szkoły Ludowe j otworzyło w Nowym Sączu w 1902 r. "Muzeum Ziemi Sądeckiej" '\ zaś w 1913 r, "Muzeum Podolskie" w Tarnopolu łZ.
W roku 1914 przy Oddziale Pienińskim Towarzystwa Tatrzańskie go
utworzono w Krościenku "Muzeum Pienińskie", gromadzące zbiory
związane z Pieninami i najbliższą okolicą u.
Obok dużych muzeów przemysłowych we Lwowie i Krakowie, placówki o podobnym proIilu powstały w Przemyślu w XIX w. oraz Rzeszowie w 1905 f. Rzeszowskie Muzeum Przemysłowe prowadzE:o oży
wioną działalność, zajmując się eksponowaniem współczesnych wyrobów
prze mysłowych i rzemieślniczych. Koncepcja utworzenia tej placówki
zapadła na wiecu rękodzielniczym w Rzeszowie w dniu 28 XI 1905 r, " ,
Muzeum to wydawało swój Kwartalnik ..Muzeum Przemysłowe",
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ku.

Początki muzealnictwa na terenie Przemyśla sięgają końca
Było nim bliżej nieokreślone Muzeum Pr zemysłowe N.

XIX wie-

Ważną decyzją na odcinku utworzenia Muzeum Diecezjalnego w Przemyślu było przemówienie w dniu 13 stycznia 1901 r. bp. przemyskiego
Józefa Sebastiana Pelczara wygłoszone z okazji objęcia rządów w diecezji do duchowieństwa , w kt6rym zapowiedział utworzenie Muzeum
Diecezjalnego dla sztuki kościelnej. Na dziewiętnastym synodzie prze-

myskim w 1902 r. zostało ono powołane do życia.
Otwarcie Muzeum Diecezjalnego w Przemyślu nastąpiło w 1908 r. na
II synodzie d iecezjalnym. Na pomieszczenia zbior6w muzealnych przeznaczono pOjezuickie oratorium nad le wą nawą wzniesionego przez jezuit6w na początku XVII w. kościoła. Ekspozycja obej mowała: dział
malarstwa, rzeźby . rzemiosła artystycznego i tkanin 8'. Kustoszem tej
placówki był ks. dr Stefan Momidlowski".
Inicjatywa twórcza i ruchliwość społeczna duchowieństwa przemyskiego przyczyniła się wyrażnie do aktywizacji działaczy świeckich.
Rezultatem zaś ich dzalalno ści kulturalnej było powołanie do życia
w 1909 r. Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu".
Jeszcze przed. powstaniem Towarzystwa bracia Tadeusz i Kazimierz
Osińscy wystąpili z inicjatywą zorganizowania w Przemyślu filii Krakowskiego Muzeum Narodowego. Według koncepcji K. Osiński ego, klóry
był głównym autorem projektu, nowa jednostka muzealna miałaby powstać na bazie kolekcji Osińskich oriarowanej Muzeum Narodowemu
pod warunkiem wszelako. że nigdy nie będzie ona wywieziona z Przemyśla. Na początku 1907 r. K. M. Osiński wystosował list do Muzeum
Narodowego w Krakowie z nadzieją, że pomysł doczeka się szybkiej
realizacji. Z odpowiedzi pisemnej dyrektora dr Feliksa Kopery wynika
jednak, że na rychłą realizaCję tej inicjatywy nie można było liczyć:
"Z prawdziwą przyjemnością przeczytalismy list Pański, gdyż tyle w nim
zapału , tyle najlepszych chęci! Uwagi Szanownego Pana są zupełnie
słuszne, ale niestety, projekt ten jest w naszych stosunkach niewykonaIny" '00. Zamiar nie doszedł d o skutku z przyczyn organizacyjno-prawnych. nade wszystko zas na skutek sprzeciwu Rady Miejskiej Miasta
Krakowa na utworzenie filii w Przemyślu oraz trudności finansowych
Muzeum Narodowego w Krakowie III.
Z ambitnych planów utworzenia Muzeum w Przemyślu nie zrezygnowano. Wielu kolekcjonerów nadal gromadziło eksponaty muzealne w .nadziei, że placówka o takim profilu powstanie w końcu w miescie nad
Sanem.
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R ozdział

II

Towarzystwo Przyjaciół Nauk
w Przemyślu i jego placówka
muzealna (1909- 1921 )

1. Rola ruchu społeczno-kulturalnego
l naukowego w rozwoju życia naukowego
Ziemia przemyska i Przemyśl z najbliższą okolicą odegrały dużą
w życiu naukowym, kulturalnym i religijnym Polski XV- XVII wieku I. Owe tradycje literackie i kulturalne miasta Przemyśla staną się
po latach zacofania spowodowanego wojnami, jak też rozbiorami pobudką do odrodzenia kulturalnego i ożywienia ruchu umys ł owego po
uzyskaniu w 1867 r. autonomii, tj. po nadaniu przez władze austriackie
tak zwanej ustawy zasadniczej konstytucji ł. Konstytucja dawala
pewne swobody i wprowadzała język polski do szkół i urzędów oraz
umożliwiała zrzeszenie się, co spowodowało znaczny rozwój kulturalny".
Do rozwoju Przemyśla w drugiej połowie XIX i na początku XX
wieku przyczyniło s ię głów nie położenie tego miasta na trasie kolei
z Krakowa, tzw ... linii Karola Ludwika", otwartej w Przemysiu w 1859 r.,
a do LWowa doprowadzonej w 1861 r.' Dzięki temu istniała szybka łącz
ność pomiędzy Krakowem i Lwowem, dwoma centrami życia gospodarczeFlo i kulturalnego Galicji. Drugim bardzo ważnym czynnikiem rozwoju Pl·zemyśla sta ła się budowa twierdzy I kategorii, przypadająca
na lata 1880-1915'. Wśród m iast galicyjskich, jak podaje Franciszek
Bujak, na piętnastym miejscu znajdował się Przemyśli. Następuje
w tym okresie rozwój budownictwa, drobnego przemysłu, handlu i rzemios ł a oraz znaczny rozwój miasta 7.
Przemyśl w XIX wieku i na początku XX wieku staje się ośrodkiem
ruchów spiskowych I i rewolucyjnych l. W Przemyślu w lalach 1868 do
19ł8 działały 72 towarzystwa o różnorodnym charakterze i promu dzia łalności II . Potrzebę ich tworzenia narzucała po prostu troska o rozwój
miasta, o podźwignięcie go ekonomiczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe z głębokiego marazmu. Niektóre z towarzystw miały za zadanie
rozwijać życie teatralne w mieście, jak np. Przemyskie Towarzystwo
rolę
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Dramatyczne (1869) II, czy też muzyczne Towarzystwo Muzyczne
"Harmonia" (1873) n. W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. powstało także
Towarzystwo dla Upiększania Miasta (1892), którego inicjatywom miasto
zawdzięcza przede wszystkim ochronę obiektów zabytkowych (pomniki,
rzeźby, park miejski, zieleńce itp.) ".
Towarzystwa troszczyły się o zorganizowanie życia mieszczanslwa
i rozwój rzemiosła z równoczesnym zwróceniem uwagi na młodzież
rzemieślniczą i szkolną. Wiele uwagi poświęcały pracy z miodzieżą i szkołami , nie zapominano o kulturze fizycznej i stronie zdrowotnej społe
czeństwa u.
Dla pobudzenia świadomości narodowej i historycznej spoleczeilstwa
podjęto działalnoś ć zmierzającą do rozwoju regionalnego i społecznego
ruchu naukowego. Pierwszym krokiem w tej dziedzinie było w latach
1874-1 877 utworzenie Archiwum Starożytnego Miasta Przemyśla u.
W koncu XIX wieku w ruchu naukowym pojawiło s ię nowe zjawiskopróba nadania mu form instytucjonalnych. Powstały w mieście zalążki
polskiego towarzystwa naukowego, za które można uznać zawiązane
w 1891 r. z inicjatywy lwowskiego historyka Władysława Łozińskiego
"Kółko Naukowe", związane organizacyjnie z Towarzystwem Historycznym we Lwowie I'.
W końcu XIX wieku wzrosło w Przemyślu zainteresowanie zbiorami publicznymi. Obok Archiwum Starożytnego Miasta Przemyśla zostaje uporządkowana biblioteka kapituł y grecko-katolickiej. W roku
1902 powstaje Muzeum Diecezjalne poświęcone gromadzeniu pamiątek
historycznych i zabytków sztuki kościelnej 11.

2. Twórcy muzeum w

Przemyś l u

Na terenie Przemyśla nie brakło jednostek, które za cel stawiały
sobie umiłowanie przeszłości narodowej, inspirowały gromadzenie zabytków, pamiątek historycznych. Do takich rodzin zaliczyć należy dom
Michała Osiitskiego, dyrektora Kasy Zaliczkowej Rzemieślników i Rolników oraz działacza wielu towarzystw kulturalnych '8. Spośród liczJ).ego
grona jego dzieci na szczególne wyróżnienie zasługują Kazimierz Maria
i Tadeusz Osińscy. Szczególnie Kazimierz Maria Osiński (ur. w 1883 1'.)
posiadał od najmłodszych lat rozwinięte poczucie polskiej świadomości
narodowej. Jak głosi tradycja rodzinna, dziesięcioletni Kazimierz Maria
Osiński "w czasie zwiedzania z rodzicami muzeum w Krakowie pocało
wał przez szybę w gablocie umieszczoną sukmanę Kościuszki i przysiągł wtedy. że założy muzeum w Przemyślu, aby jego rodzinne miasto
mogło mieć także niezwykłe pamiątki przeszłości. "
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Faktem jest, że mIody Osiński wraz ze swoim starszym bratem Tadeuszem zaczęli gromadzić stare monety, książki , zabytki archeologiczne.
Wielki wpływ na niego wywarła gemma bizantyjska znaleziona w 1897 r.
przez d7.iewczynkę H. Szumailską w żwirze przywiezionym z Sanu
i ofiarowana bratu Tadeuszowi. Stanowiła ona najcenniejszą ozdobę
kolekcji braci Osiriskich IQ. Rozpoczęte dzieło K. M. Osiilskl konsekwentnie realizował. Zbierał dosłownie wszystko, od kolegów, przyjaciół, Jicznych krewnych i znajomych rodziców w Przemyślu, a później w Kra:lO

kowie, gdzie wybra ł się, aby kontynuować nau kę w Wyższej Szkole
Realnej n.
Po uko ńczeniu studiów architek tonicznych w Politechnice Lwowskiej
m ł ody Kazimierz M. Osiński powraca do rodzinnego miasta. Przechowywana w domu rodzinnym kolekcja preze ntowała się okazale, liczyła
bowiem 1500 eksponatów i około 3000 książek. Kolekcja Osińskich ~kł a
dała się z różnorodnych przedmiotów o charakterze muzealnym. Dzieła
sztuki repr ezentowane były przez kilka obrazów olejnych i kilkanaście
egzemplarzy grafiki. Większy był zbiór wytworów rzemiosła i przemysłu
artystycznego, w tym wyroby z metalu, drewna i szkła oruz okazy ceramiki. Najbardziej pokaźny był zbiór numizmatyczny, którego trzo.n stanowiły monety miedziane, srebrne i złote od XIV wieku w ilości ok.
1300 sztuk. Kilkadziesiąt zabytków liczył zbiór archeologiczny uzyskany
drogą badań ratowniczych i przypadkowych znalezisk. Cennym uzupeł
nieniem kolekcji były zabytki etnograficzne, główni e pisanki z okolic
Przemyśla oraz szereg "okazów przyrodniczych", zwłaszcza skamienieliny z Kruhela pod Przem yślem. W zbiorach Osińskich znalazła si ę cenna kolekcja materiałów archiwalnych; było wśród nich "przeszlo 2000
aktów grodzkich i ziemskich", akta rodziny Borowskich z Borowej pod
Mielcem n.
W ł aścicie l e kolekcji dbali o jej stan. Wyrazem troski o zachowanie
całości zbiorów było używanie znaku własnościowego w postaci specjalnej pieczątki: "Zbiory Osińskich w Przemyślu", z miejscem na umieszczenie numeru, już co najmniej od 1903 r." Kolekcjonerzy prowadzili
dokumentację poszczególnych obiektów w formie oświadczenia ofiarodawców o autentyczności i pochodzeniu darów, której szczątki zachowały się do naszych czasów u.
Próby K. Osińskiego utworzenia w Przemyślu Oddziału Muzeum
Narodowego w Krakowie nie powiodły się. Wskutek braku możliwości
zapewnienia zbiorom lepszej egzystencji poprzez utworzenie specjalnej
odrębnej placówki muzealnej zgodnie z intencjami Osińskiego, zrodziła
się myśJ o powolaniu do życia nowej instytucji miejscowej, mogącej
spełniać rolę mecenasa w stosunku do ofiarowanej kolekcji. W związku
ze skomplikowaną sytuacją mogla to być tylko organizacja społeczna.
Myśl ta spowodowała zorganizowanie w Przemyślu stowarzyszenia, mającego na celu popieranie wszelkich badań naukowych a.
Po zasięgnięciu opinii naukowców i działaczy kulturalnych z innych
miast, głównie Lwowa, jak podaje Osiński, postanowiono powołać do
życia zgodnie z propozycjami K. 2urawskiego ze Lwowa Towarzystwo
Przyj ació ł Nauk tł.

3. Powstanie Towarzystwa
i Muzeum w Przemyśl u

Przyjaciół

Nauk

W. dniu 14 lutego 1909 roku na pierwszym zebraniu organizacyjnym
z
i

udZiałem ok. 50 osób powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Nauk
do~onan? wyboru jego władz. Na przewodniczącego Tymczasowego

Komitetu Towarzystwa wybrano dr Leonarda Tarnawskiego a sekretarza Tadeusza Osińskiego. K. M. Osiński wygłosił referat u~asadniający
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potrzebę

z założenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
zebranych o istnieniu prywatnych zbiorów zabytków
i pamiątek. a c harak teryzując ich wartość, zadeklarował zamiar przekazania rodzinnych zbiorów powstającemu Towarzystwu~.
Tymczasowy Komitet Organizacyjny przygotował do zatwierdzenia
w c. k. Namiestnictwie we Lwowie statut Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Przemyślu. Wśród podstawowych c,elów jego działalno~ici wymieniono
"konserwowanie dziel sztuki j kultury na ziemiach polskich, jak również
ratowanie ich od zniszczenia przez zgromadzenie w zbiorach Towarzystwa" 9. Twórcom Towarzystwa chodziło o zorganizowanie bazy dla badan naukowych, mających służyć kształtowaniu świadomości historycznej spoleczenstwa polskiego i prowadzić do osiągnięcia celu najwyższego,
za który uważano "stworzenie polskiego ogniska naukowego" tł .
20 czerwca 1909 roku, po zatwierdzeniu statutu, odbyło się przy
udziale 40 osób Walne Zebranie, najwyższa władza Towarzystwa. Zebranie to wybrało Zarząd, który ukonstytuował się w następującym
składzie: prezes dr Leonard Tarnawski, wiceprezes - ks. dr Wladysław Kockowski, sekretarz Feliks Przyjemski, skarbnik - Bron isław
Popiel, którego od 2 XII 1910 r . zastąpił dr Józef Palch; członkami Zarządu zostali: Stanisław Galinski, Aleksander Kleczenski, ks. d r Stefan
Momidłowski , Bronisław Rożański (w 1911 r. przeniósł się do Lwowa).
dr Zy~munt Smolarski (wyboru nie przyjął). Członkami Dyrekcji zostali: Apolinary Garlicki. Tadeusz Gawryś, Kazimierz Osiilski. W skład
Komisji Kontrolującej weszli: Franciszek Giebułtowicz, Jan Krzeminski, Michał Osiński -.
O wadze zbiorów muzealnych i archiwalnych w programowanej
działalności Towarzystwa swiadczy struktura organizacyjna i
zakres
kompetencji jego władz. W ramach Zarządu powołano Dyrekcję, której
zasadniczym celem było "opiekowanie się biblioteką i zbiorami Towarzystwa". W jej skład wchodził: przewodniczący , kustosz muzeum oraz
bibliotekarz li. W opracowanym statucie wśród środków służących realizacji celów i zadan TPN wymieniono na czołowym miejscu prowadzenie
biblioteki, muzeum i stacji archeologicznej. Wśród naczelnych zadań Towarzystwa znalazło się postanowienie o gromadzen iu i udostępnianiu
zbiorów muzealnych. Podstawą do zorganizowania biblioteki i zbiorów
muzealnych stała się kolekcja braci Osiriskich".
Piękny gest Osińskich wywołał w społeczeństwie przemyskim entuzjazm i znalazł wielu naśladowców. Dary były liczne: wsród tych najcenniejszych znalazły się zbiory archeologiczne amatora archeologa
Alfreda Dworskiego oraz wiel u innych mieszkańców z miasteczek i wsi
dawnej ziemi przemyskiej n.
W ogłoszony m apelu do społeczeństwa ziemi przemyskiej, zachęca
jącym do gromadzenia i ratowania dóbr kultury narodowej, dowodzono
wielkiego znaczenia powstania nowych instytucji: Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Muzeum, Archiwum i Biblioteki Naukowej. Apel konczył się
między innymi slowami: "Najcenniejszym bogactwem każdego narodu,
najpewniejszym dowodem jego niespożytości, a niezaw odną miarą jego
znaczenia wsród obcych są skarby jego duchowcj kultury. J ej dżwignią
są instytucje kulturalne, czy to dające wykształcenie praktyczne i budzące zamHowanie do pracy umysłowej, czy też gromadzące owoce kulturalnego dorobku danego narodu: umożliwiając zaś szerszemu ogółowi
ich poznanie, kształcą jego ducha i szerzą kult przeszłości [... 1" i dalej
i

korzyści płynące

poinformował
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,,[ ... ] toteż Zarząd zwraca się do tych wszystkich osób z Przemyśla i okolicy, którym rozwój kulturalny i umysłowy naszego miasta leży na sercu, by przystępowaniem do Towarzystwa poparli je materialnie, jako
też by pomogli mu w powiększaniu zbiorów. Ileż to nieraz cennych rzeczy leży po domach w zapomnieniu lub przepada bezpowrotnie wskytek
lekceważenia ich wartości [... ] stworzymy wspólnymi silami pożyteczną
instytucję w naszym grodzie, który ze względu na swoją tysiącletnią
przeszłość i swoje obecne stanowisko instytucję taką mieć powinien
i może [ ... 1" ".
Pierwsze poczynania Zarządu Towarzystwa i Dyrekcji zmierzały do
zabezpieczenia odpowiedniego lokalu na zbiory. ,,[ ... 1 Zamiar, aby zbiory
umieścić w starym Zamku, nie dał się urzeczywistnieć, gdyż przekonano się, że ubikacje są wilgotne, a nadto wymagałyby odpowiedniej,
a dość kosztownej przebudowy, dlatego też 15 listopada wynajęto lokal
przy uL Fredry 10, dokąd niebawem sprowadzono zbiory" u.
W dniu 10 kwietnia 1910 r. o godz. 1200 odbyła się w sali Urzędu
Miejskiego uroczysta inauguracja działalności Towarzystwa Ił. Do licznie
zebranej publiczności przemówił prezes Towarzystwa dr Leonard Tarnawski, witając zebranych gości , a wśród nich: Antoniego Popiela i Zygmunta Wasilewskiego ze Lwowa oraz Stanisława Srokowskiego z Tarnopola. Podkreślił przy tym, że myśl założenia Towarzystwa powstała
z pietyzmu dla naszej wielkiej przeszłości i z chęci powiększenia nabytych po niej skarbów, nowym dorobkiem nauki i kultury. W imieniu
władz miasta Przemyśla przemówił burmistrz dr Franciszek Dolitiski,
składając oświadczenie, że tak on, jak i jego następcy będą Towarzystwo
Przyjaciół Nauk usilnie popierać. Prof. Stanisław Srokowski z Tarnopola wy~łosił referat nt. O potrzebie i znaczeniu muzeów prowincjonalnych, zaznaczając, że "prowincjonalne zbiory nie muszą być czymś nadzwyczajnym, lecz zwykłym doborem materiałów i pamiątek, przypominających naszą przeszłoŚć i budzących myśl o państwowości polskiej"_
Z kolei przemówienie wygłosił ks. biskup J. Pelczar, który błogosławiąc
pożytecznym zamiarom życzył Towarzystwu pomyślnego rozwoju dla
dobra polskiej kultury i nauki. Z krótką informacją "O celach Towarzystwa i jego działa lności" wystąpił kustosz Muzeum Kazimierz Maria
Osiński ".
Na uroczystość tę nadesłano wiele tlegramów od różnych osób i instytucji prywatnych z całej Polski, a nawet z zagranicy. W dniu inauguracji, zbiory muzealne zwiedziło wiele osób, które to zbiory od tego
czasu udostępn i ano dla publiczności M. Jak podała prasa lokalna, "Gazeta Przemyska" z 29 września 1911 r., w kronice pl. Delegaci ze Lwowa
w TPN w PrzemYŚlu, zbiory Muzeum odwiedzili: [ .. _1 p. p. dr A. Czołowski, Fr. Jaworski, St. Zarewicz, po dokładnym oglądnięciu zbiorów,
w czasie którego czynili notatki, wyrazili radość z powodu nagromadzenia wartościowych zbiorów w tak krótkim przeciągu czasu, a stwierdzając poważny i naukowy charakter Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, złożyli gratulacje na ręce prezesa dr Tarnawskiego i kustosza
K. M. Osińskiego.
.
Zarząd Towarzystwa, realizując zadania statutowe, przystąpił do
ogranizacji odczytów publicznych z zakresu geologii. historii, literatury.
podjął działalność wydawniczą, drukując nakładem Towarzystwa dwie
małe publikacje K. Osińskiego O medalu z wystawy przemyskiej w T.
,- W
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Dla uczczenia 500-lecia bitwy pod Grunwaldem dokonano wmurowania spizowej tablicy na prezbiterium katedry ob. łacińskiego według
projektu pro!. Jana Raszki z Krakowa. Z tej okazji w dniu 30 paździer
nika 1910 r. Towarzystwo własnym nakładem wydrukowało pocztówki
i dużego formatu karton z reprodukcją wspomnianej tablicy lI.
Wspólnie z Dyrekcją Zarząd aktywnie zajął się sprawą utrzymywania i pielęgnowania zabytków przeszłości. W sprawie losów zamku przemyskie~o wystosowano do Rady Miejskiej memOl;iał napisany przez ks.
dr S. Momidłowskiego u.
Zarząd Towarzystwa utrzymuje kontakty osobiste i korespondencyjne
z licznymi instytucjami, jak Ossolineum we Lwowie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Wilnie, Muzeum
im. Jana III Sobieskiego we Lwowie, Towarzystwem Heraldycznym we
Lwowie, Towarzystwem Numizmatyczno-Archeologicznym w Krakowie,
Towarzystwem Popierania Nauki Polskiej we Lwowie, Towarzystwem
Miłośników Starego Lwowa i Krakowa. Towarzystwem Opiek i nad Zabytkami Sztuki i Kultury Polskiej w Krakowie, Gronem Konserwatorów Galicji Wschodniej, Muzeum Diecezjalnym w Przemyślu. Na adres
Towarzystwa wiele osób prywatnych j instytucji nadsyłało wydawnictwa u.
Dyrekcja TPN w swoich pracach na czoło wysunęła troskę o zbiory
biblioteczne i muzealne. Ustaliła z Zarządem godziny zwiedzania zbiorów muzealnych (w niedzielę i święta od 12-13 w południe) i ustaliła
cenę biletów wstępu na 20 zł dła dorosłych i 10 zł dla młodzieży U.
Z dniem l listopada 19łO r. na wniosek Dyrekcji Zarząd zmienił lokal
muzeum z powodu wilgoci, zbiory przeniesiono do lokalu, przy
ul. Grodzkiej 6 na piętro. Mieściły się one w 5 pokojach. "W pokoju
pierwszym mieści się biuro Dyrekcji, gipsowy odlew tablicy grunwaldzkiej, gablota z porcelaną i bizuteriami, broń, a na ścianach obrazy.
W pokoju drugim (sala Dworskiego) znajduje się bogaty depozyt Alfreda Dworskiego, na który składają się wykopaliska archeologiczne
z 6 cmentarzysk neolitycznych z okolic Przewarska i Łańcuta, ułozone
w wielkiej oszklonej gablocie, okazy brązowe, koSciune i kamienne
w 6 małych gablotach, nadto olbrzymia urna w osobnej gablocie . Oprócz
tego w sali tej umieszczono wykopaliska archeologiczne z okolic Przemyśla, okazy etnograficzne, szkielet z cmentarzysk oraz kości i czerepy
z paleniska starosłowiańskiego wykopane w Przemyślu. W pokoju trzecim
Dyrekcja urządziła bibliotekę, która mieści się częścią w szafie na tymczasowych półkach i w gablocie żelaznej (od Gramatyki z Krakowa) są
ułożone monety i medale, w szafie okazy przyrodnicze, zaś na ścianach
obrazy. Ten pokój Dyrekcja przeznaczyła również na pracownię naukową, pomieszczenie następne na laboratorium, a piąte na magazyn." u
Dużą wagę Dyrekcja przykłada do dokonania inwentaryzacji zbiorów
muzealnych oraz prowizorycznej inwentaryzacji biblioteki. Dyrekcja
"wraz z kilku członkami Zarządu TPN odbyła parę posiedzeil i w porozumieniu z instytucjami naukowymi ustaliła sposób przeprowadzenia
inwentaryzacji zbiorów. Mianowicie podzielono zbiory na trzy główne
dzialy z odpowiednimi poddziałami: l) Zbiory muzealne, 2) Archiwum
aktów, rękopisów i listów, 3) Biblioteka z podziałem druków."" Uporządkowaniem dwóch pierwszych działów zajął się przez całą jesień
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kustosz TPN, wzorując się na systemie Muzeum Narodowego w Krakowie i doszedł do 1. inw. 1438 _11 . W wyniku tych prac wydano drukiem
., Inwentarz muzealny, arch~walny i biblioteczny Towarzystwa Prz yjaciół Nauk w Przemyśtu za rok 1909-1911" ł~. Z wydawnictwa tego wynika, że 100 ofiarodawców przekazało Towarzystwu 1498 różnych darów
dla Muzeum, Biblioteki i Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Złożył y s i ę na to: obrazy, miniatury, rysunki, rzezby, miedzioryty, odlewy gipsowe, litografie, exlibrisy, fotografie, różne okazy ceramiki,
liczne wyroby przemysłu artystycznego, hafty i tkaniny, broń, numizmaty, medale, zabytki s(ragistyczne, liczne eksponaty archeologiczne
i etnograficzne, mniej liczne przyrodnicze or az dosyć znaczna ilosć
wszelkiego rodzaju mniej wartościowych pamiątek .'.
Archiwum TPN wzbogaciło się darami aktów siedemnastowiecznych,
osiemnasŁo- i dziewiętnastowiecznych rękopisów i listów pochodzących
z tego okresu, a z Dubiecka i Nowego Miasta weszły jako depozyty częś
ci dawnych archiwów miejskich. Opiekę nad tymi zbiorami przejął mło
dy miejscowy nauczyciel historii, Jan Smo ł ka 6IJ.
Biblioteka TPN w 1911 r. liczyła 2574 książek pochodzących głównie
z darów zło żonych przez 80 osób, w tym 1148 dzje~ :::~h rowa1i do biblioteki bracia T. i K. Osiriscy. Przekazali oni caJą swoją bibliotekę zebraną
w latach 1896-19l1 u. Biblioteka TPN obejmowala również zbiory d.ruków ulotnych: odezwy, plakaty, afisze polityczne, zaproszenia, legitymacje, broszury i inne pisma ulotne. Posiadano też pewien niewi elki
zbiór map. Wielkie zas ł ugi dla rozwoju biblioteki położył Józef Kupka ił .
Przy Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyśl u istniało od 1910 1'.
Biuro Informacyjno-Naukowe jako osobna agenda, zajmując się udostęp
nianiem informacji o żródłach archiwalnych, czy też wypożyczaniem
różnorodnych dokumentów u.
Z inicjatywy Dyrekcji TPN, a gł ównie dzięki K. M. Osiriskiemu
powsta ła Stacja Archeologiczna "na wzór podobnych instytucji w Polsce
i za granicą, a celem jej (było, A. K.) "umiejętne dokonywanie wykopalisk
i ich odczyszczanie oraz konserwacya zabytków". W projekcie jest jej
podzia ł na poszczególne sekCje, jak: archeologiczna, archiwalna, architektoniczna, przyrodnicza i inne ił. Kierownikiem Stacji został kustosz
K. M. Osiński, który większość prac i zabiegów konserwatorskich wykonywał sam osobiście lub przy udziale innych członków: A. Dworskiego, A. Wójcika i innych u. D ziałalność Stacji Archeologicznej była bardzo
ożywiona. Gromadziła w dalszym ciągu zabytki archeologiczne, przeprowadzała ich konserwację, podejmowała niejednokrotnie prace ratownicze na zagrożonych stanowiskach archeologicznych: cmentarzysko przy
ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu, osada wczesnośredniowieczna przy ul.
Ochronek (obecnie Sienkiewicza); zabezpieczono wiele wspania ł ych okazów geologicznych z kamienio ł omów na Kruhelu Wielkim, między innymi okazów wapniowych jurajskich z rafy koralowej. Stacja współpraco
wała z Gronem Konserwatorów Galicj i Wschodniej przy konserwacji
portali kamiennych przy ul. Kazimierzowskiej w Przemyślu, w sprawie
rekonstrukcji fasady kat.edry przemyskiej, kościoła 00. Franciszkanów,
kościoła parafialnego w Radymnie, kopuły na cerkwi obrządku grecko-katolickiego w Przemyślu oraz odnowieniu kapliczki przydrożnej w 0 slrowie pod Przemyslem $1.
Przy Towarzystwie Przyjaciól Nauk na wzór Muzeum Hutten-Czapsk1ch w Krakowie i innych (Wenecja , Triest) utworzono lapidarium.

,.
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Zlokalizowano je na Zamku przy bramie wjazdowej, gdzie między inny.
mi gromadzone będą: "r ...1 fragmenty architektoniczne, kamienne i gipsowe oraz większych rozmiarów rzeżby celem ratowania ich od za~łady.
Obecnie umieszczono tam już znalezioną niedawno płytę kamienną
z herbem i napisem. W przyszłości będzie urządzone przy bramie pokry·
cie dachowe celem uchronienia fragmentów od wpływów atmosfery·
cznych." IJ
Inicjatywy władz Zartądu TPN, jak również Dyrekcji, a szczeg6lnie
kustosza Muzeum inż. K. M. OsińskieRo w dziedzinie muzealnictwa,
badań archeoloRicznych, utwortenia Stacji Archeologicznej, Lapidarium
czy Biura Informacyjno·Naukowego wyprzedziły znacznie na tym polu
inne bardziej rozwinięte ośrodki naukowe i kulturalne w Polsce. W dzie·
dzinie konserwacji zabytków również opracowano "nowocześnie poję:te
zasady konserwacji". Z inicjatywy konserwatora ziemi przemyskiej,
kustosza Osińskie~o. podjęto akCję konserwacji baszt zamkowych w Przemyślu oraz resztek murów fortyfikacyjnych od calkowiteJ!:o obmurowania
i zabudowy n. Pomocy w tym zakresie obiecał udzielić Towarzystwu
hr. Szeptycki, konserwator lwowski, przebywający kilkakrotnie w tej
sprawie w Przemyślu. Problem konserwacji wspaniałego zamku rene~
sansowe~o w Krasiczynie omawiano z ks. Władysławem Sapiehą. Zwrócono uwa,lilę na zabezpieczenie malowideł w cerkwi w Ławrowie. Wykonywano dokumentację fotograficzną wielu zabytków w Przemyślu
i dawnej ziemi Przemyskiej".
Ukoronowaniem działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Prze·
myślu było rozpoczęcie działalności wydawniczej. Ukazanie się w 1912
roku pierwszego tomu "Rocznika Przemyskiego" pod redakcją Feliksa
Prtyjemskieł(o bylo wydarzeniem wielkiej waRi. Komitet Redakcyjny
"Rocznika" stanowili: dr L . Tarnawski. ks. dr S. Momidłowski i Kazi·
mierz Maria Osiriski. W artykule, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, wstęp
nym Przeszłość - Przyszłości, do którego tytuł przyjął aulor ks, dr S. Momidłowski z napisu na frontonie budowli w Pulawach. umieszczonego tam
przez miło:;niczkę zabytków przeszłości ks. Izabelę z Flemmingów Czartoryską, ocenn dotychczasowej działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemysłu wypadła wręcz wspaniale -, To hasło ,,[ ... 1 przyświecało
i przyświecać będzie przemyskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk we
wszystkich jego pracach" n.
Działalność Towarzystwa przejawiała się również w akcjach wystawienniczych. Już w czerwcu 1912 r. wespól ze Związkiem Awiatycznym
Studentów Politechniki Lwowskiej urządzono wystawę awiatyczną, poruszając przy okazji sprawę budowy pomnika T. Kościuszki w Przemyślu
na Zasaruu '1.
Towarzystwo prowadzi żywą działalność odczytową, współpraCUjąc
z różnymi ośrodkami naukowymi, między innymi Akademią Umiejętności w Krakowie i Ossolineum we Lwowie ",
Nową placówką naukową: Towarzystwem i Muzeum interesuje się
wielu wybitnych uczonych z różnych miast Polski (Lwowa, Krakowa) .
Pojawiają się liczne nołatki i artykuły prasowe, często wychodzące spod
pióra działaczy i członków TPN. Obok głosów i artykułów pozytywnych,
chwalących Towarzystwo, znalazły się jednak i głosy krytyczne. Okazało się, że gromadzone zbiory muzealne były różnej wartości. Z głosów
krytycznych tego okresu na uwagę zasługUje artykuł F. Jaworskiego
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pt. Archiwum i Muzeum w Przemyślu w czasopi śmie .,Na Ziemi Naszej",
zbiory przemyskie jako ,, (...) lamus mniej lub więcej ciekawych przedm iotów [ ...]" i dalej ,,[...] wszystko to razem jest bardzo
ubogie, zbierane dorywczo, bez planu i środków materialnych, ale świa d
czy przede wszystkim o dobrych chęciach inicjatorów i wydział u m ło
dego Towarzystwa i rokuje piękne nadzieje na przyszłość {... l" ".
Ostro skrytyko wa ł działalność archeol ogiczną i muzealną oraz kustosza K. M. Osmskiego ówczesny konserwator lwowski dla Galicji
Wschodniej, Bohdan Janusz, pisząc ,,( ... 1 Ciekawych okazów spotykamy
n ajwięce j między wykopaliskami archeologicznymi, przeważnie z jarosławskiego i przemyskiego. Największą ich część ofiarował p. A. Dworski, który wydobywając je zupełnie nieumiejętni e i bez zachowania
nauką przypisanych metod i sposobów, poz bawił je wartości ścisłego
mater iału naukowego. Wskazanym by ł oby też, żeby kt oś z archeologów
fachowych zechcia ł zająć się tymi okazami, ustalając ich prowieniencye, tudzież okoliczności tow a rzys zące wydobyciu ich z ziemi, opierając
się w
tern oczywiście na krytycznie rozpatrzonych wspomnieniach
p. Dworskiego . W ten sposób można by uratować din nauki ciekawe
i cenne zresztą zabytki ceramiki przedhistorycznej pow. łańcuckiego
i przeworskiego [ ... 1" Charakteryzując dalej działalność Muzeum, pisze:
,,[ ...1 Badaniami samodzielnemi nie zajmuje się na szczęście Towarzystwo
przemyskie, ograniczając s wą działalność jedynie do ratowania znalezisk
przypadkowych . A o ile zaś wiadomości o nich podaje publicznie, to
wskazane było by iżby powstrzymywało się od determinacyi chronologicznej, stanowiącej zawsze piętę achillesową komunikatów lł Stacji
Archeologicznej«. bardzo skromnie na razie obytej z zasadami archeo logii naukowej [ ... I "~.
B. J anusz w artykule T owarzystwo Przyjaciół Nauk i nieco o muzeach lokatnych pisał o "zwyrodnieniach zbierackich", podkreślając
jednocześnie. "że w instytucjach, które zaledwie od kilku lat istnieją
trudno wymagać .. fachowego « wyszkolenia z konieczności zdobywanego
na początek samouctwem i w ogóle pracą osobistą". Przechodząc do
zbiorów i wykopalisk archeologicznych, wykorzystał fakt znalezienia
w Przemyś lu stanowiska przedhistorycz.nego dokonanego i opracowanego
przez Towarzystwo z.byt entuzjastycznie i nie zawsze zgodnie z podstawą
historyczną i rozesłanego w tym komunikatu "rojącego się od bł ędów
i nieznajomości rzeczy" ".
Na krytyczny artykuł za reagował K. M. Osiński w miejscowej prasie,
podkreślając, że artykuł y B. J anusza dyskredytujące K. Osińskiego
i A. Dworskiego zostały wykorzystane przez miejscowych redaktorów
w celu usunięcia ich z rozgrywek jako przeciwników politycznych,
a w rezultacie do rozbijania polskiego spo łeczeństwa. K. Oshlski, powołując się na opinie innych naukowców: dr Zdziarskiego, dr Hartleba,
F. J aworskiego, dr Nopery z Muzeum Narodowego w Krakowie, dr M.
Gumowskiego, prof. dr P. Dąbkowskiego, pro!. dr Semkowicza i wielu
innych, którzy pozytywnie wyrażali się o "Roczniku Przemyskim", jak
i pracach Dyrekcji i Zarządu TPN, o czym - zdaje się - B. Janusz
nie chciał wiedzieć I'.
Spór , jaki powstał, nacechowany nie jednokrotnie dużą złośliwością
obydwu stron, nie pozbawiony często wycieczek osobistych , rozrósł się
ponad miarę. Wiele s łu sznych zastrzeżeń podnosił lwowski konserwator
zarówno w sprawie zbiorów, jak i d ziałalności naukowe j, głównie w dzieokreśl ając y
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dzinie a rcheologii. Każdy początek b ywa zawsze trudny. Choć TPN
i K. M. Osinski popełnili wiełe błędó w, wiele było ni edociągnięć, to
jednak stworzona placówka muzealna rozrosła się z biegiem lat w P04
ważną 'i nstytucję o charakterze naukowym, co jest bezsprzec zną zas ł ugą
kustosza Osińskiego w pierwszym rzędzie, a również i wielu innych
członków Towarzystwa fil.
W latach 1912- 1913 bardzo sumiennie pracowano nad zbiorami muzealnymi. Nad działem archeologicznym pieczę sprawowali: K. M. Osmski, Al[red Dworski (od 1913 r. honorowy członek TPN) oraz Alojzy
i Józef Trojanowscy; przyrodniczym zajmował się J an Wójcik, zbiory
numizmatyczne opracował kpt. Władysław Kozubowski (poległy w czasie I wojny swiatowej pod Kraśnikiem). Tkaninę i porcelanę opracowała
Flora Nowosielska, dział sztuki i etno)2:ranę K. M. Osir'lski. Broń kolekcjonowano przy pomocy K azimierz3 Żurawskiego ze Lwowa ".
Wybuch I wojny światowej zahamował działalność Towarzystwa
i jego agend: Muzeum, Biblioteki. Archiwum. W działalnmki muzealnej
nie doszło do otwarcia w 1914 r. nowej ekspozycji muzealnej z powodu
toczonych walk o twierdzę przemyską. Zbiory zostały spakowane. cenniejsze zabytki w obawie przed ich wywiezieniem Osinski umieścił
u znajom ych 10. W czasie wojny, oblężenia miasta, Muzeum nie poniosło
większych slrat. K. Osil\ski, przebywając w twierdzy i zatrudniony przy
pracach forty1ikacyjn ych, przez cały niemal czas opiekował sip, zbiorami. Dzięki jego działalnOSci zbiory wzbo,gacily się o liczne okazy przemysłu artystycznego, etnografii, numizmatyki i malarstwa. Delegatura
Polskiego Archiwum Wojennego, dział ająca od 1916 r . w Przemyślu,
w składz ie: K. M. Osiński, Feliks Przyjemski, Apolinary Garlicki, J an
WÓJcik, ogłosiła odezwę do mieszkańców Przemyśla w spraw ie gromadzenia dokumentów i pamiątek wojennych 11. Komitet gromadził pamiątki wojenne. takie jak: afisze, druki, broń. a nawet akta odnoszące
się do spraw likwidacyjnych i polskich roszczen w stosunku do zaborców. Społeczna działalność tego Komitetu prowadzona przy pomocy
nauczycieli i uczniów przyniosła znaczne rezultaty. Uratowano od zniszczen poważne księgozbiory, pozyskano wiele cennych archiwaliów z 0
kolicznych miasteczek. W drodze negocjacji uzyskano od Związku Stowarzyszeń
Przemysłowyc h
akta cechu szewskiego, krawieckiego,
kowalskiego, razem ze skrzynkami cechowymi i innymi emblematami
dawnych cechów przemyskich :'.
W okresie wojennym sytuacja finansowa Towarzystwa Przyjaciół
Nauk była tak krytyczna, że poważnie dyskutowano nad sprawą umieszczenia zbiorów w Muzeum Diecezjalnym lub w Seminarium Duchownym
obrządku łacińskiego. Przeważył a opinia Dyrekcji zatrzymania zbiorów
w dotychczasowym miejscu (ul. Grodzka 6) ll. Podję.to usilne starania
dla przygotowania nowej ekspozycji. Uroczystego otwarcia Muzeum dokonano w dniu 3 grudnia 1916 r. z udziałem władz miejskich i duchowienstwa. Dy rektor Muzeum Narodowego w Krakowie, dr F eliks Kopera, złożył gorące życzenia bratniej instytucji muzealnej, pierwszej
w Małopolsce, po Krakowie i Lwowie. Opis tej uroczystosci znajdujemy
w miejscowej prasie, równiez pisał o uiej M. Orłowicz Tł. Oto opis Muzeum z 1916 roku:
4

.. Muzeum znajdowało si~ w 5 pokojach. W pokoju pierwszym w .2 szafach umienczono okazy sztuki kościelnej, jak ornaty. tkaniny z X VIIXVJll w., kadzielnice, kielichy srebrne. lamp/;! barokową, ewangeliE):
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z XVIlI w. W jednej szaCie hafty barokowe Roticella, biżuterie i cz~ści
składowe ubiorów kobiecych. W gablocie telamej monety polskie od pia~towskich i medale. akta z podpisElmi Zygmunta Augusta, Jana Kazimierza,
Sobieskiego, Augusta II, lIl , Poniatowskiego, biskupa Sierakowskiego, kanclerza Zamoyskiego, kardynała Lipskiego I innych. kamienny
amulet
z X wieku znaleziony w SanIe - pieczęcie, emblemata, znaczki pańszczy
tniane z Nowego Miasta, W trzech szatach 7.:najduje si~ biblioteka, na ścia
nie pł6tna Kovatsa 7.: widokami Zakopanego oru obra7.:Y s7.:koly ruskiej
cerkiewnej na drzewie i pl6tnie,
W pokoju drugim w gablocie ulotono c7.:aka j epolety gwardyj narodowej z 1848 r. w Pncmyś!u, pam iątki wojskowe z 1863 r. i polskie z wojny
1914-1916 - w se.rwantkach porcelanę, Cajanse, szklo, np. !lakon p, 8uł
haryn6wny, przyjaciółki KoścIuszki, kubek nklany z rodziny Fredrow, rzeź
by i obrazy kościelne i świeckie, W;azd Ch.rl/5tusa do Jerozolim~, szkoła
bizantyjska XV w., Marka Boska z d;::ieciqtkiem, XV w., szkoła cerkiewna,
ruska, kopia Rafaela. Studium kobiece Gebhardta z 1840 r. Pł6tna flamandzkie, XVII (1) w.: Kobiel a z cebulami, MęiCllIZna z lutnią. Hafty i koronki
hr. Męcili.skiej i Mnischowej, brokaty, tkaniny jadwabne z XVIII w. Malowidlo obyczajowe rodziny sllacheckiej na szkle. wykonane przez Józefa
Strzemię Lcszczowskicgo, oficera artylerii z 1706. r. S7.:tychy Władysława IV,
kanclerza Zamoyskiego, Jerzego Lubomirskiego. Stanisł awa Reve ry Potoc4
kiego, S7.:tyCll i fotografio powiększona Przemyśla z XVII w. z dziela Brauna.
Fotografie kościoła pojewickiego w Przemyślu przed restauracyą. Latar~
nia wenecka z XVIII w .. św. Franciszek, rzeźba figuralna w dr-zewie, prawdopodobnie Duńczewskiego z 17~0 r. Glo .....a Chrystusa malowana na dn:ewle
"l XVI w.
W pokoju trzecim, wchodowym, u wejścia znajduje się o dlew gipsowy
tablicy Jagiclly i Jadwigi prof. Jana RaszkI. Na ścianie szkic tablicy ~p.
prof. Popicia oraz prof. Raszki. Na stelarzach i ścianie rozmles7.:c"lono broń
polską oraz obcą, jak pancerze, szyszaki, misiurka, tarcza i kołczan wyrobu
wschodniego, janczarki, 8 szabel wojSka polsldego spod Maciejowic. wydobytych z ziemi, szable z 1831 r., szabla z 1863 r. z oddziału Bachowskiego;
oraz przedmioty z obecnej wojny, jak hełm stalowy francuski z frontu
wschodniego, szable i karabiny rosyjskie, szrapnele, trąbki 7.: oblętcnia
Przemyśla. W kozioł ustawiono 3 kar abiny, prawdopodobnie gwardyi narodowej przemyskiej. Na ścianach obrazy rodziny Lipskich. kardynała, bi~
skupu, kasztelana; fotografie synagogi w Przemyślu z roku 1579, mur6w
starego Przemysła, 2 p16tna P.nemyŚła i Pralkowiec z 1840 r. Latarnie
z XVIII i XIX wieku. Brama żelazna z XVIII w. 7.: kamienicy Bayerów
w Przem~lu.
W pOkoju czwartym w gablotach stOjących i ściennych znajdują sił;:
wykopaliska Alfreda Dworskiego z epoki haJlstadzkiej z G cmentarzysk
z okolic Lańcuta i Przeworska, urny, siekielki, grociki, skrobacze krzemhmne. Wielka urna z epoki grooziskowej. Skarb brązowy, naszyjnik. piedcienie
naramienne, bran:tolety brązowe. Wykopaliska z Przemyśla i okolicy: toporki, noże. groty kamienne i telazne. Top6r brązowy 7.: Pistynia, pow. kos_
sowski.
Wśród wykopalisk z Przemyśla i okollcy znajdują sic tu groty krze _
mienne ze Sanu. pochodzenia prawdopodobnie skandynawskiego, nożyki
,uzemienne z H ołubl!, WJadyslllwówki, Kruhela, mala urna z Pra!kowlec,
rozmaite przedmioty z epoki haIJstadzkiej i grodziskowej, Wykopane pod
Przedzielnic;J, groby rzędowe z Zasania, gdr.ie w jednym znaleziono w roku
1911 szk ielet kobiecy z doby slowiarukiej z kabłączkiem esowatym srebrnym
I pnteną brązową na ramionach. Fragmenty
naczyń z Carnunlum pod
Wiedniem, II w. p. n. e. oraz z epok historycznych z zamku w Przemyślu
i ze Lwowa. W tym samym pokoju w gablocie okazy etnograficzne. jak
koszule, gorscty i czcpce haftowane słowackie i ruskie, zbiór krzyww ruskich kościelnych rzeźbionych w drzewie. pisanki spod Pr-zemyśl a i GalicyJ.
Laski naciskane ornamentacyjne z Zeg!estowa. Nad gablotlJmi na stclarzach:
kości i zęby 7.:wie.rząt dyluwialnych, np. ząb mastodonta 7.: Kruhelp Malego
pod Przemyślem, zęby I kości mamuta, jelenia kopalncgo 1: Sami z okolic
Pr7.:emyśla i Jarosławia. Jest tu r6wtllet czaszka długogłowa człowieka dyluwl111nego. znaleziona w 1912 r. w korycie Sanu kolo Hurec7.:ka w glQbokości 7 m. Na ścian ach wycinanki ludowe i pastele Stanisława Jakubowskiego, przedstawiające huculk~ w zdobnym stroju na targu, 2 obra"lY olejne
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pro!. Edgara Kovatsa, urządzenie wnl:trza pawilonu Gallcyi w stylu zako·
pianskim wraz z przedmiotami wy sławionymi na wystawie międzynarodo
wej w Pary tu w 1900 r.
W pOkoju piątym znajduje się biblioteka, w gablocie oa ścianach okazy
przyrodnicze, mlneraly, owady, skaly, okazy wapienne z epoki jurajskiej,
rotki, gąbki z Kruhela Wielkiego pod Przemyślem." 7$
Lata 1918-1921 to okres aktywnego działania kustosza K. M. Osinskiego. W 1918 r. zorganizowano ciekawą wystawę poświęconą zbiorom
zgromadzonym przez Komitet Archiwum Wojennego, a wyeksponowane
mundury, bron, liczne pamiątki z okresu wojny i oblężenia twierdzy
wywołały olbrzymie zainteresowanie wśród spoleczenstwa 11.
W jesieni 1918 r. wysiano do Lwowa na "Wystawę TSP" kolorowe
akwarele Stanisława J akubowskiego Bogowie Słowian. Rok 1920 pn.y.
nosi wystawę artysty malarza Mariana Stroitskiego, ucznia pro!. Pochwalskiego z wiedeńskiej Meisterschule T7.
Głównym zadaniem Dyrekcji TPN i kustosza Muzeum jest wyeksponowanie działalnosci Muzeum, Archiwum i Biblioteki. K. M. Osiński
wygłasza szereg odczytów na terenie Przemyśla i innych osrodków
(Lwów, Kraków): O rekwizytach dzwonów i zniszczonych zabytkach
w Małopolsce Wschodniej (X 1916 we Lwowie), O pracach TPN w PrzemyśhL w okresie lO-lecia (Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie 21 VI 1918 r.)i odczyt ten powtórzył we Lwowie (X 1918 r.), Wstęp do
filozofii sztuki pOlskiej (2 II 1920 r.) i inne flI.
K. M. Osiński dużą wagę przykłada do publikacji różnorodnych artykułów i rozpraw na temat odkryć archcolo.l'(icznych, jak np.: Wykopalisko przedhistOTyc:rne w Przemyś"lu :', Tablica Jadw i~i i Jagietly
w PTzemyślu 10.
•
Odzyskanie niepodl egłości Polski w 1918 r. nie poprawiło warunków
działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk, I stniejący stan rzeczy nie
tylko nie gwarantował rozwoju Muzeum, ale nawet jego utrzymania
przez dłuższy okres. Zarząd Towarzystwa dążył do upaństwowienia
zbiorów, Sprawa ta stała się przedmiotem obrad Zarządu i Dyrekcji
Towarzystwa w dniu 2 grudnia 1919 roku. W zasadzie przyjęto taką
decyzję z zastrzeżeniem, że Muzeum ani też żaden jego dział nie mO.l'(ą
być wywiezione z Przemyśla dla włączenia do innej instytucji muzealnej II. Sprawa utknęła na martwym punkcie, gdyż zabrakło amatora na
ten cenny dar. Ani miasto, ani ministerstwo nie chciało brać na siebie
ciężaru finansowania Muzeum It . Dyrekcja Towarzystwa w dniu 5 czerwca 1919 r. informowała Biuro Prac Kongresowych (Wydział Rewindykacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Sekcja na b. zabór austriacki) o sprawie zagrabionych zabytków; szczególnie chodziło tu o zwrot
wykopalisk znalezionych podczas budowy fortów i wywiezionych z Przemyśla w 1886 r. do Wiednia u.
Na lamach miejscowej prasy kustosz Muzeum ostro występował
przeciwko sprzedaży i wywozowi dzieł sztuki za granicę, wskazując, iż
,,( ... ) dorobek polskiej kultury powinien pozostać na zawsze w kraju,
jako świadectwo narodowej przeszlosci". Ochronę zabytków rozumiał
szeroko, nie ograniczając się jedynie do eksponatów muzealnych. Wzywał do wi ększej troski o obiekty architektury, do zaprzestania ich przebudowywania i niszczenia. By działalność na tym polu była bardziej
owocna i systematyczna, postulował utworzenie urzędu konserwatorskiego dla środko wej Małopolski z siedzibą w Przemyślu tł.
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Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu było ściśłe
z ogólnopolskim ruchem kulturalnym; współpracowało
z wszystkimi istniejącymi w owym czasie w Polsce muzeami, wymieniając doświadczenia, informacje o zbiorach czy też wydawnictwach.
w tym przypadku "Rocznik Przemyski" tł.
Mimo poważnych trudnOŚCl lokalowych, finansowych Muzeum do
roku 1920 zostaje nadal przy Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Ofiarna praca działaczy, członków Towarzystwa przyczynia się
do wzrostu zbiorów i umocnienia roli tej placówki w społeczeństwie
ziemi przemyskiej.
Dokonując oceny dzia ł alności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyś l u w pierwszym jego okresie, stwierd zić trzeba, że największy rozwój
osią~nęła jedna z agend Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Działalność Muzeum na odcinku ~romadzenia zbiorów była bardzo znacząca, osiąj:!ając około 7000 eksponatów z różnych dziedzin: archeologii,
etnografii, historii, sztuki, przyrody oraz geologii. Podjęto w owym czasie nowoczesne (ormy pracy muzealnej, polegającej na inwentaryzacji
i naukowym opracowartiu zbiorów w postaci publikowanych inwentarzy.
Przeprowadzono akcję odczytową w środowisku z różnych dziedzin
wiedzy, upowszechniano równi eż idee ochrony dóbr kultury w różnych
środowiskach wśród młodzieży, duchowieństwa. Głównym celem tej
akcji było ratowanie zabytków przed zniszczeniem i pozyskiwanie ich
do zbiorów muzealnych i archiwalnych TPN.
Zorganizowanie Biura Informacyjno-Nauk owego czy Stacji Archeologicznej przy TPN było dowodem, że wielu działaczy Towarzystwa widziało w tym formę pracy naukowo-badawczej na prowincji pozbawionej
środowiska akademickie~o. Społeczni pracownicy Muzeum nie zapomnieli o unowocześnianiu i modernizacji ekspozycji; fakty te miały miejsce
w latach 1911 i 1916. Organizowano również wystawy okolicznościowe
artystów miejscowych, czy też nowo pozyskanych zbiorów (I9ł8) . Kustosz Muzeum przykładał Wielką wagę do zaprojektowania I wykonania
odpowiedniego sprzętu ekspozycyjnego, mając na względz ie zabezpieczenie cennych eksponatów; zakupuje nawet w Krakowie specjalne
,gabloty metalowe z warsztatu Gramatyki (1911).
Wielką uwagę poświęca Towarzystwo Przyjaciół Nauk działalności
wydawniczej. Własny periodyk "Rocznik Przemyski" wydawany przez
Komitet Red<lkcyjny spełnial wszelkie wymogi naukowego wydawnictwa. w którym miejscowi. badacze mogli ogłasza ć wyniki badań z różnych
dyscyplin wiedzy. "Roczniki Przemyskie", których trzy tomy ukazały
się do 1920 r., zamieszczały rzetelną kronikę z działalności Towarzystwa
i jego agend, dzięki czemu mają dzisiaj wielką wartość dokumentacyjną.
Wymiana wydawnictw własnych z instytucjami naukowymi w kraju
i za granicq przyczyniała się nie tylko do popularyzowania działań Towarzystwa, lecz w ten sposób pozy5kiwano również dla własnej biblioteki
wiele cennych publikacji z różnych ośrodków naukowych.
Zarząd Towarzystwa i Dyrekcja nie zapominały o ciągłych kontaktach naukowych z osrodkami naukowymi Lwowa i Krakowa, skqd
czerpano wiedzę i doswiadczenie dla dalszej, tak pożytecUlej pracy dla
miasta Przemyśla i społeczeństwa ziemi przemyskiej.
Z okazji 70-1ecia Towarzystwa PrzyjaciÓł Nauk i Muzeum w Przemyślu wiceprezes PAN prezes Oddziału PAN w Krakowie, proł. dr
hab. M. MięsoWlC'Z powiedział:
powiązane
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"[,,,] InstytuC'je te powstały w okresie !liewoli, kiedy działalność naukowa
s;ze'lególnie ważna w ;zakresie tych dyscyplin, które w świadomości
narodu podtnymują historię i j~;zyk ojczysty, historię literatury, przeszłość
i uka'lują perspektywy przyszłości; to sil t e nauki, które pod lnymywały
ducha narodowego, 'fa grupa ludzi, która z.aniejowala Towarzystwo obudziła
ilktywność inteligencji środowiska krakowskiego i lwowskiego, i bila się
o zachowanie narodowych cech w okresie zaborów [...1, Owi wspaniali lud;zie w Przemy:Hu, którzy kształtowali to środow i sko, osi~gając znaczące
sukcesy w ciągu calego okresu 70-1ecia, kiedy przechodziliśmy pneciet lak
;zawile i skomplikowane zmiany historyc;zne dawali naprawd(.: swą ofiarną
praeą dowody g ł ębokiego patriotyzmu"--.
była

Podkreślić

trzeba, że działalność naukowa TPN był a liczącym się
zarówno w rozwój muzealnictwa ziemi przemyskiej, jak i nauki,
i kultury całego naszego narodu. To w głównej mierze zasługa miłośni
ków nauki i zabytków, inicjujących w Przemyślu działalność TPN, Muzeum, Archiwum i Biblioteki.
wkładem
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8$ W Archiwum Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej znajduje się pokaina korespondencja K. Osińskiego do różnych placówek kulturalnych i muzealnych.
!IIi 70 lat Towarzllstwa Przyjaci61 Nauk. t Muzeum Okręgowego w Przemll§!u.
Sprawozdanie z UTOCzlIstego jubileuszu (21-28 października 1979 rJ, (w:] Materia ły i Studia Muzealne", t. III, Przemyśl 1980, S. 137.

Rozdzial Il1

Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej w latach 1921 - 1939

Odzyskanie niepodległego bytu państwowego stworzyło nowe warunki dla działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i jego agend: Muzeum, Archiwum i Biblioteki. Nastąpiły znaczne zmiany personalne we
władzach Towarzystwa w związku z wyjazdem z Przemyśla do innych
ośrodków kilku znanych działaczy, między innymi dra P. lirabyka i dra
M. Polaczk6wny. Połączoną funkcję prezesa Towarzystwa i Dyrekcji
objął w październiku 1920 r. J an Smołka '.
Troska o przyszlosć Muzeum kazała Dyrekcji dążyć do jego usa mo·
dzielnienia przy pomocy Jo.1inisterstwa Wyznali Religijnych i Oświec e nia
Publicznego. Chodziło o upaństwow i enie Muzeum, podczas gdy TPN
stałoby się instytucją, mającą na celu prowadzenie akcji wydawniczej
i odczytowej oraz popieranie działalności Muzeum. Archiwum i Biblioteki
Publicznej. Sprawa ta była rozpatrywana przez Zarząd wspólnie z Dyrekcją TPN. Godzono się na upaństwowienie, lecz pod pewnymi warunkami, a mianowicie:
l) Muzeum nie może być wywiezione z Przemyśla dla włączenia go
do innej instytucji muzealnej;
2) nie mogą być wywiezione nawet poszczególne działy bez zgody
TPN i Rady Miejskiej;
3} muszą być z góry określone kompetencje: rządu, województwa,
miasta i TPN. Jeśliby rząd zażądał oddania mu Muzeum bez zastrzeżeń,
należałoby to uważać za złą wolę.
Taką dyrektywę i polecenie domagania się samodzielności dla Mu zeum ze str ony władz rządowych otrzymał kustosz Muzeum na zjazd
muzeologów dnia 2 lipca 1920 roku I.
Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyśl u rozwija żywą
współpracę z innymi placówkami muzealnymi w Polsce. W dniach 1-3
sierpnia 1921 r. na zjeżdzie delegatów muzeów historyczno-artystycznych
w Poznaniu przemyskie Muzeum jest reprezentowane przez kustosza
inż. K. M. Osińskiego. Glównym tematem obrad pod przewodnictwem
dra F. Kopery było wygłoszenie kilku referatów: dr S. Komornicki:
Ustalenie typów muzeów; dyr. B. Gembarzewski: Zasady statutów muzealnych i Projekt utworzenia Państwowej Rady Muzealnej . Nad referatami wywiązała się oż.ywiona dyskusja. Podjęto szer eg istotnych
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uchwał. Jedną z najważniejszych było utworzenie Związku Polskich
Muzeów Historycznych. Uchwalono statut i wybrano prezydium Związ.
ku. Wśród postulatów i uchwał znalazły się dwa bardzo islotne dla przemyskiego Muzeum: ,.Zjazd wyraził opinię, że udzielenie natychmiastowej
pomocy ze strony rządu na adaptację budynku i urządzenie Muzeum
Ziemi Przemyskiej jest nieodzowną potrzebą. Zjazd stwierdzi I, że Mu·
zeum Przemyskie - powstałe dzięki ofiarności społeczeństwa i pe łnej
poświęcenia pracy jednostek jest po Lwowie najważniejszą strażnicą
.interesów polskiej kultury we wschodniej Małopolsce i zasługuje na daleko idące poparcie." ~
W podjętej uchwale w punkcie 12. znalazł się również następujący
zapis: "Zjazd wyraia opinię, że udzielenie natychmiastowej pomocy ze
strony rządu na adaptację i urządzenie Muzeum Ziemi Przemyskiej jest
nieodzowną potrzebą." ł W punkcie 15. Zjazd ustalił listę 14 muzeów
polskich przyjętych do Związku, a mianowicie: z Krakowa - Muzeum
Narodowe XX Czartoryskich, Przemys!owe; ze Lwowa - Lubomirskich,
Narodowe im. Króla Jana III, Przemysłow e ; z Poznania - Wielkopol·
skie, im. Mielżyńskich, Wojskowe; z Przemyśla - Muzeum Ziemi Przemyskiej; zGoluchowa - Muzeum ks. Czartoryskich." J
Z przedłożonego wykazu wynika, że Muzeum Ziemi Przemyskiej
znalazło się w czołówce polskich muzeów artystycznych i narodowych.
Na to wyróżnienie Muzeum zasłużyło swoją działalnością i znacznym
dorobkiem wydawniczym Ofaz dzięki aktywności kustosza Muzeum
inż. K. Ositi.skiego, który w referacie pt. Muzeum Na-rodowe Ziemi Przemyskiej jako typ muzeum p-rowincjQnalnego w Polsce omówił między
innymi teren i zakres działania Muzeum oraz program jego dałszej
dzialalności. '

Po przyjęciu Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Związku
Muzeów Historyczno-Artystycznych Dyrekcja TPN zmienia jego nazwę
na Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
Terenem działania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej jest:
1. Historycznie: ziemia przemyska, obejmująca kilka powiatów środ
kowej Ma łop olski, a mianowicie: przemyski, jarosławski, dobromilski.
sanocki, staro-samborski, moScicki;
2. Topograficznie: Linia Sanu z dopływami. Teren topograficzny po·
krywa się z granicami dawnej i obecnej diecezji przemyskiej polskiej
i ruskiej , i jest najracjonalniejszym dla badań sztuki, archeologicznych,
etnograficznych, przyrodniczych, działalności konserwatorskiej i inwentaryzacyjnej w myśl najnowszych kierunków naukowych, uzasadnionych
historycznie." •
Działalność Muzeum koncentrowa ć się mi ała na gromadzeniu wszechstronnych zbiorów, przeciwdziałaniu wywozowi zabytków poprzez ich
zakup, urządzanie wystaw, prowadzeniu wykopalisk archeologicznych
i konserwacji zabytków.
K. Osiński w referacie podnosi sprawę upaństwowienia Muzeum oraz
pozyskania dla niego z Ministerstwa WRiOP pożyczki bezprocentowej
na okres lO-letni w wysokości 2 mln. marek polskich np. na adaptację
połowy gmachu poszpitalnego w Przemyślu przeznaczonego na pomieszczenia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, jak równi eż stworzenia etatu dla kustosza, bibliotekarza - archiwariusza i zarządcy gmachu -laboranta '.
Problem lokalu dla Towarzystwa i Muzeum nie został rozwiązany,
gdyż Gmina m. Przemyśla nie dotrzyma ła obietnicy przekazania gma-
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chu poszpitalnego przy ul. Władycze 7 na Muzeum, przeznaczając go na
Męskie Seminarium Nauczycielskie. Po pewnym czasie Gmina m. Przemyśla wraz ze starostwem rozpoczęła starania w Ministerstwie WRiOP
o oddanie przez wojskowość gmachu odwachu głównego na pomieszczenie zbiorów. Według rozeznania przeprowadzonego przez Dyrekcję TPN
remont i adaptacja odwachu na cele Muzeum miały kosztować 100 mln
m. p. W tej sytuacji zrezygnowano z przejęcia tego obiektu. Na niczym
zakończyły się propozycje budowy gmachu Muzeum na Zasaniu. Fiaskiem zakończyła si~ adaptacja baszt zamku przemyskiego, jak i plan
wzniesienia "na dziedzińcu mniejszym zamkowym od strony zachodniej
Jednopiętrowego gmachu na pomieszczenia zbiorów TPN." Ił
Opracowano nawet projekt i kosztorys nowego gmachu (przez zespół:
S. Majerski, K. Osiński, S. Pollak), w którym zlokalizować miano muzeum, bibliotekę i archiwum. Ze strony społeczeństwa wpływały na ten
cel fundusze. Z darami pospieszyli miE;:dzy innymi: kpt. Bysirzycki
ofiarowuje całoroczną gażE;: 100 tys. m. p. i 7 tys. książek, Helena Byslrzycka 50 tys. m. p., Jan Łazor 10 tys. m. p. Min. WRiOP na wniosek
wiceministra dr Wrzoska 100 tys. m. p. Towarz-ystwo Naukowe we Lwowie na wniosek prof. dr O. Balcera 20 tys. m. p. Niewymieniony z nazwiska ofiarodawca chciał przekazać wszystkie materiały budowlane.
Koszty adaptacji akceptuje konserwator z Mini.sterstwa dr Szydlowski
i delegat dla spraw muzealnych dr Turczyński. Zamierzeń tych jednak
nie zrealizowano II. W archiwum Muzeum znajdują sic: do dzisiaj wspaniałe rysunki elewacji projektowanego gmachu TPN l Muzeum.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w tej trudnej sytuacji lokalowej ubiega
się o wynajęcie willi Michała Osińskiego przy ul. Krętej, co zostało zaaprobowane przez Min. WRiOP. Mialo lo byc pomieszczenie tymczasowe;
Da I piętrze planowano umieścić zbiory muzealne, na parterze zaś bibliotekę
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wypożyczalnie."

Na Zjeździe Związku Muzeów w Polsce, odbywającym się we Lwowie w dniach 12-14 września 1924 r., kustosz OSiński przedstawi! sytuację przemyskiego Muzeum, podł:reślając trudności, jakie napotyka
jego utrzymanie wobec braku pomocy i poparcia ze strony rządu II.
W latach 1923-1924 zbiory muzealne systematycznie się powiększa
ją, głównie dzięki darom; zakupów nie dokonano żadnych z powodu
braku funduszy. Znacznie wzrosły zbiory z zakresu pamiątek wojskowych oraz archeologii, między innymi zabytki z cmentarzyska cialopalnego w Budach Łańcuckich przekazane przez ks. Józefa Matuszka
i wielu innych ofiarodawców. Powiększają się zbiory z zakresu etnografii, sztuki i przyrody, przemysłu artystycznego, numizmatyki, rzeźby
itp. Z kolejnego sprowazdania wynika, że dla rozmieS4ł:czenia zbiorów potrzeba kilka dużych saL
W roku 1924 podjęto prace w zakresie konserwacji niekt6rych zbiorów, głównie obrazów - przez M. Strońskiego, wykonano dalsze skrzynki i gabloty dla ekspozycji zbiorów. Zakupiono akwarele starego Przemyśla, Wawelu i różnych kościołów w Małopolsce, malowanych przez
braci Sludnickich. Zakupiono też kilka obrazów przedstawiających stroje
ludowe, a artysta malarz M. StroilSki przekazał obraz olejny Dziewczynę % TOTek. w stTO;U ludowym. Wiele darów do Muzeum przekazała mło
dzież z gimnazjum im. Kazimierza Morawskiego. Helena Dąbczańska
natomiast przekazala trzy albumy ze sztychami oraz kolekcję odlewów
gipsowych medali polskich. Napływają dary zabytków archeologicznych
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z epoki neolitu i brązu. Dyrekcja przekazuje do Lwowskiej Okręgowej
Rady Muzealnej kwestionariusze dotyczące stanu inwentarza, personelu,
dochodów, publikacji, frekwencji odczytów i wystaw Ił.
Dyrekcja TPN usilnie dążyła do rozbudzenia życia naukowego miasta PrzemySla i Jarosławia. Organizuje wiosną i jesienią wykłady uniwersyteckie w dużej sali Magistratu. W latach 1923-1924 odczytów tych
wygłoszono 16. Wśród wykładowców obok uczonych polskich spotykamy
również profesora Uniwersytetu w Zagrzebiu Fr. Jllesica , który wygło
sił odczyt o literaturze słowiańskie j. Kustosz Muzeum wygłasza odczyty
dla księży z diecezji przemyskiej: O ważności i sposobie ratowania .zabytków archeologicznych. Na pierwszym zjeździe młodzieży wiejskiej
w Przemyślu 8 lipca 1924 r. kustosz Osiilski wygłosU odczyt pt. O wartości sztuki ludowej dla narodu u.
Warto podkreśIic, że w 1924 r. uporządkowano stronę prawną dzia łalności Muzeum, opracowując dla niego "Regulamin Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej" zatwierdzony przez Radę Naczelną Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Muzeum w myśł regulaminu nosi nazwę "Muzeum Narodowe Ziem i Przemyskiej" i jest jednym z działów Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W dziale 11 regulaminu pl. "Cele", § 2 glosi:
"Celem Muzeum jest opieka nad zabytkami sztuki i kultury znajdują
cymi się na obszarze ziemi przemyskiej, gromadzenie wszelkich zbiorów
i naukowe ich opracowywanie" (zgodnie ze statutem TPN, § 2, lit. c).
W § 3 Regułaminu zaś "Do urzeczywistnienia tych celów dąży Muzeum
przez:
a) pozyskiwanie zbiorów dro~ą kupna i darowizny,
bl konserwowanie tychże w urządzonej przy Muzeum pracowni naukowej. zaopatrzonej w odpowiednie środki konserwatorskie i podręczną
bibliotekę" (zob. Aneks 7. a).
\V JJJ rozdziale regulaminu "Za rząd Muzeum" w § 4 stwierdza się:
"Muzeum zarządza kustosz lub jego zastępca, za co odpowiedzialny jest
przed Dyrekcją". W dalszych paragrafach od 5-14 określono zakres obowiązków kustosza, sposoby pozyskiwania zbiorów, zasady wydatkowania
funduszy na działalność Muzeum, przygotowywanie sprawozdari. z działalności Muzeum itp. II
Dutą wagę przykładano do działalności naukowo-badawczej nad
przeszłością ziemi przemyskiej, historią architektury zabytkowych budowli, opracowano życiorysy artystów miejscowych do wydawanego
w Poznaniu Słownika artystów polskich. Podejmowano starania o pozyskanie stypendiów na wyjazdy zagraniczne dla kustosza Muzeum
i miejscowych artystów. Rel.ultaty tych badań członkowie Towarzystwa
ogłaszali w kolejnych tomach "Roczników Przemyskich" ".
Aktywną działal ność na odcinku ratownictwa przypadkowych odkryć
archeologicznych przejawia Stacja Archeologiczna. Zabezpieczono wyposażenie kilku grobów z cmentarzyska ciałopalnego z okresu wpływów
kultury prowincjonalno-rzymskiej w Budach Łańcuckich, z cmentarzysk
ciałopalnych kultury łużyckiej z okolic Tarnobrzega, ratuje się od zniszczenia stanowisko w Przemyślu przy ul. Słowackiego z okresu schył
kowego paleolitu, z Ostrowa pod Przemyślem, z Chałupek Medyckich
i wielu innych miejscowości w dawnej ziemi przemyskiej. Odkrycia te
stają się przedmiotem licznych doniesien. prasowych, a nawet artykułów, jak np.: Wykopalisko w Budach. Łańcuckich z epoki mloci.szego 0kresu cesarstwa rzymskiego ("Rocznik Przemyski" t. III). Publikacja ta
•_ w
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mimo krytycznych uwag specjalistów była pierwszą próbą opracowania
przez badacza-amatora przypadkowe~o znaleziska l' .
Nie zapomiano też o organizacji różnorodnych wystaw. W dniach
od 2 do 16 grudnia 1923 l"'. czynna byla w salach Magistratu kolejna
wystawa obr azów znanego ju!ż w Przemysłu artysty malarza, Mariana
Strońskiego. Udzielono pomocy przy organizacji wystawy prac tego artysty w warszawskiej "Zachęcie". Kolejne dwie wystawy malarstwa
wyeksponowały obrazy Stefanii Jacyszynówny i Marii GiŻbert. Wszystkie wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta
i regionu ".
Z dniem 1 grudnia 1925 r. zbiory muzealne po raz już trzeci przeniesiono, tym razem do lokalu przy ul. Kmity 5, odnajmując tam częsć
willi Os i ńskich. Mimo poważnego remontu i adaptacji budynek ten nie
nadawał się dl a celów muzealnych . W tych trudnych chwilach każde
pomieszczenie był o lepsze od poprzedniego. Uzyskano kilka sal, \V których można było w odpowiedni sposób wyeksponować zbiory, udostępnić księ~ozbiór w czytelni dla publiczności. W wyniku wielu darów
Muzeum pozyskało obrazy: Tadeusza Nowiny, Juliana Giżbert-Studnic
kiego, Adama Batyckiego z Poznania, Kopystynskiego z Jarosławia, Wandy Zabokrzyckiej, Marii Artwińskiej, Stefanii Jacyszyn, Mariana Stroń
skiego, rzeżby J ózefa Wilka - reprezentantów srodowiska przemyskiego tli.
Przeniesienie siedziby Towarzystwa Przyjaciół Nauk wraz z agendami: Muzeum i archiwum oraz biblioteki wytworzyło atmosferę podejrzliwości i nieporozumien między Towarzystwem a Ministerstwem
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wysunięto zarzuty, że
kustosz Osi ński kieruje się względami prywatnymi, za dotacje spoleczne
i państwowe wyremontowa ł dom rodzinny itd. Rozpoczął się długotrwały
spór między konserwatorem lwowskim dr J . P iotrowskim, który, reprezentując Ministerstwo WRiOP, wystąpił przeciwko Osińskiemu . W koń
cowym rezultacie Ministerstwo wstrzymało dotacje na działalność Towarzystwa i Muzeum II. Zarzuty przeciwko Osińskiemu o czerpaniu
korzyści materialnych nie miały podstaw, były po prostu nieuzasadnione
i nielogicz,ne. Człowieka, klóry przed paru laty oddał bezcenne zbiory
miastu i społeczeństwu, nie m ożna było posądzać o szukanie tą drogą.
zysków. Okazuje się. że zawiść ludzka zawsze towarzyszy pracy ludzi
ofiarnych, wyrządza krzywdę ich dobrej sławie"
Sytucja Muzeum zamiast polepszać się uległa radykalnemu pogorszeniu. Zabrakło funduszy na najdrobniejsze wydatki. Towarzystwo Przyjaciół Nauk stanęło przed koniecznością likwidacji, wysunięto propozycję
licytacji zbiorów muzealnych u. Sprawa miała posmak skandalu. P odniosły
się
glosy oburzenia j protestów, szczególnie w lwowskim
srodowisku naukowym blisko zaprzyjażnionym :w środowiskiem przemyskim. Profesor Przemysław Dąbkowski ogłasza na łamach prasy lwowskiej apel o ratunek dla przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
w którym pisał:
"Towarzystwo. kUlre ufundowalo lablicę Gru nwa ld7.k~, wyróznion~
przez Komisję Intelektualn'l Ligi Narodów jest nad brzegiem przepaści i nie
wolno do tego dopuścić. Bylby to fakt sromotn y, najjaskrawszy objaw noszego n iedoh:stwa i nicudolności do t yela - dlatego caly naród, spoleczenstwo i par\stwo winno przyj,jć z pomocą i że ten obowiązek ciąŁy przede
wszystkim na mieście, na Radzie MiejSkiej, dla której Towarzyst\vo jest
chlubą. Obowiązek ten ciqty także na państwie i na taką potrzebę pieniądze
znaletć się muszą; Towarzystwo, które w czasach :<t:aborczych podtrzymywało
sztandar pOlskości, nic może w wolnej ojczyźnie swój byt zakoilczyć." 1ł
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Podjęta z inicjatywy prof. dr Oswalda Balcera wśród u czonych polskich we Lwowie akcja dobrowolnych składek doprowadziła do udzielenia pomocy finansowej w wysokości 1600 zł. Ważniejszy jednak był
aspekt morałny przeprowadzonej w ten sposób zbiórki funduszu dla
Muzeum. Fakt ten poruszył opinię publiczną do tego stopnia, że dalsze
milczenie tzw. czynników oficjalnych było już niemożliwe. Sprawa losów
Towarzystwa, a przede wszystkim Muzeum stała się zbyt głośna. Pierwszy zareagował Magistrat Przemyśla, przyznając w 1927 r. sta le fundusze
na opłacenie czynszu za lokal. Trudnościami Muzeum zainteresowało
się również Ministerstwo Wyznań Reli~ijnych i Oświecenia Publicznego,
wznawiając od 1928 r. stałą subwencję =".
Muzeum jest coraz bardzej znane ze swej działalności i zbiorów nie
tylko w Polsce, lecz również za granicą. Ekspozycje muzealne odwiedzają: Niemcy, Bułgarzy , Włosi, Francuzi, a nawet Japoilczycy". W społeczelistwie pod wpływem działalności Muzeum ugruntowała się świ a
d omosć, "że wszelkiego rodzaju przedmioty, odkrywane w ziemi lub
odnajdywane na strychach kościołów ' ... j mają wysoką wartość." i trafiają do zbiorów Muzeum, o czym donosiła miejscowa prasa.
Dzięki ogłoszonej "Odezwie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu" w miejscowej prasie, spoleczenstwo dowiedziało się, że ,,[ ... )
jedyną instytu c ją w Przemyślu, która powolana jest do ochrony zabyt ków i przechowywania ich jest Towarzystwo Przyjaciól Nauk.
Obok r óżnorodnych wydawnictw, druków ulotnych, książek, archiwaliów, sygnatariusze odezwy - inż. K. Osiński - kustosz, Józef Kupka - bibliotekarz i Jan Smołka przewodniczący .. I ... J proszą
o eksponaty wojenne dla działu muzealnego "broń sieczną, palną, sztandary". fragmenty pocisków i sprzętów wojennych, odznaki i odznaczenia,
dyplomy, obrazy, rzeźby i em blematy" tl.
Działacze Towarzystwa, chcąc uniknąć. dalszych trudności z utrzymaniem Muzeum, z okazji X roczn icy odzyskania niepodległości Polski,
uchwałą Zarzą du postanowili zbiory muzealne przekazać miastu. Dokonane to zostało na u roczystej sesji Rady Miejskiej, a o decyzji tej, Radę
poin fo r m ował dyrektor TPN Jan Smołka, "co Rada przyjęła z wielkim
aplauz.em" 23. Dzięki tej decyzji Muzeum uzyskala od tej pory stałą
opi ekę i pomoc materialną ze strony władz miast". I~ie rozwiązano jednak trudności lokalowych. Zbio ry muzealne nadal znajdowały się w prywatne j willi Osińskich przy ul. Kmity 5 (obecnie Liebknechta) ft.
W ciągu 18 lat placówka znacznie się umocnHa, wzbogaciła o wiele
cennych zbiorów. Muzeum było organizatorem w 1932 r. 150 odc·qtów.
Z danych statystycznych przedłożonych przez kustosza Muzeum wynika,
że zbiory skoncentrowane były w 12 działach i liczebnie wynosiły:

l. Przyroda
2. Paleontologia
3. Antropologia
4. Archeologia
5. Etnografia
6. Pr z.emysł artystyczny
7. Sztuka koscielna
8. Pamią tki przemyskie
9. Obrazy i rzeżby
10. Sztychy i fotografie
11. Numizmatyka:

,.

-

-

1085
140
67
4440
1125
560
775
180
245
2270
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a) medale
b) monety
c) sfragistyka
12.

W ojskowość

445
2085

630
150

Stan zbiorów na dzień 31 XII 1932 r. wykazuje zatem liczbę 15556
zabytków, z tego eskponowanych 8426". Pozostałe eksponaty były spakowane w skrzyniach i nie były udostępniane zwiedzającym
Z ocalałych fragmentów akt z lat 1928-1939 wynika, że poważne
zbiory znajdują się w bibliotece Towarzystwa, integralnie związanej
z Muzeum i mieszczącej się w tym samym lokalu. Księgozbiór liczył
dzieł 5970, tomów 8870 oraz l'ękopisów 40, autografów 150, sztychów
250, map 90, nut 30, czasopism 300 " .
Towarzystwo boryka się z olbrzymimi trudnościami finansowymi.
Deficyt Towarzystwa w 1932 r. osiągnął kwotę 16738,68 zJotych .t.
Ozialalnością Towarzystwa i Muzeum interesuje się w latach 19301931 Polonia amerykańska. W "Dzienniku Związkowym" w Chicago
z dnia 21 lipca 1931 r. ukazał się artykuł p. Czesława Łukasiewicza o ży 
ciu kulturalnym w Przemyślu. Znalazła się w nim obszerna in formacja
o Muzeum:
,,( ...1 a wi ęc przede wszystkim zbiory muzealne, maJqce reprezentować
ziemię: przemyską , jej historię:, kulturę: i sztukę od najdawniejszych czasów.
Zaczyna s!ę od przedhistorycznych wyko palisk. od urn, ozdób i broni mleszkancbw tutejszych str on z bardzo dawnych czasów. Potem widzi się parnlątld
z pierwszych lat ery chrześcijańskiej w Polsce, zabytki z dni chwały za
Piastów i Jagiellon6w - i ta k dalej aż po dzieli dzisiejszy, moment powojenny. Osobno widzimy dział sztuki kościelnej, osobno obrazy malarzy przemyskich, osobno pamiątki powstali i różnych wo!cn, osobno p::lmi:jOci ostatniej zawieruchy światowej. w której Przemyśl odegrał znaczną roll;: jako
austriacka twierdza nie do zdobycia, a jednak zdobyta. (...1 Kustonem Muzeum jest int. Kazimierz Osinski, kt6ry całego siebie oddal na u sług i ukoch,lncj idei i radzi sobie ze zbiorami w niesłychanej c iasnocie (...)" a

Pomimo poważnych trudności, w dniach 18-20 września 1932 r.
w Prz e myś lu VIII Zjazd Związku Muzeów w Polsce. Po uroczystej mszy św. w katedrze dla uczestników Zjazdu uroczyste otwarcie
nastąpiło o godz. 11 w sali Rady Miejskiej na Ratuszu. Obrady otworzył
dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, dr Kopera, przewodniczący
Związku, witając zebranych, a szczególnie generalnego konserwatora
zabytków Jerzego Remera, repr ezentującego ministra WRiOP. dr Janinę
Przeworską, reprezentującą Wydział Sztuki Ministerstwa WRiOP, starostc: przemyskiego Adama Remiszewskiego, burmistrza m. Przemyśla Romana Kroguleckiego i dyr. J. SmoJkę, prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Nauk s..
Następnie p rzemów ienie wyglosil konserwator Jerzy Remer, witając
Zjazd w imieniu Ministra WRiOP oraz Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Przemówienie powitalne w imieniu wojewody
lwowskiego wygłosił starosta Remiszewski, zaś w imjeniu miasta burmistrz Krogulecki, a w imieniu TPN dyr. Jan Smołka. W pierwszym
dmu obrad dr A. Czołowski wygłosił referat pl. Nieznany diaTjusz oblę
żenia PTzemysla przez Szwedów w Toku 1656. W pierwszym dniu obrad
po południu uczestnicy Zjazdu wzięli udział w wycieczce do zamku
w Krasiczynie. W godzinach wieczornych Towarzystwo Muzyczne w sali Kasyna Garnizonowego dało koncert pod batutą Edwarda Jurczyńodbył się,

52

skiego. W drugim dniu obrad referaty wygłosili: proC. Jan Kupka, bibliotekarz TPN: Zbiory naukowe w Przemyślu, a inż. K. Osiński O celach i zudaniach muzeów Tegionalnych·, zaś ks. dr S. Momidłowski
O celach i zadaniach Muzeów Diecezjalnych Ił.
Podj~cie

w Przemyślu na Zjeździe Związku Muzeów w Polsce tak
problemów, jak rozwój muzeów diecezjalnych, troska o zabezpieczenie zabytków sztuki kościelnej , czy też troska o dalsze losy muzealnictwa regionalnego w Polsce świadczy o dużych osiągni~ciach w tej
dziedzinie przemyskich instytucji muzealnych. Zwrócono uwagę uczestników na rolQ regionalnego ruchu naukowego na podstawie doświadczeń
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.
Obrady w Przemyślu w dniu 19 września Sekcji Muzeów Regionalnych pod przewodnictwem prof. dra Włodzimierza Antoniewicza, opierając si<;: na referacie gospodarza Zjazdu, inż. K. Osińskiego , skoncentrowano głównie na zadaniach i celach stojących przed rozwijającym
się bujnie muzealnictwie regionalnym. Stwierdzono, że kraj cały powinien byc podzielony na 16 muzeów regionalnych w 16 województwach.
Postanowiono utworzyć muzea prowincjonalne dla trzech głównych prowincji: Wielkopolski, Mazowsza i Małopolski. Dyskutowano również
nad statusem i wykształceniem pracowników muzeów regionalnych .,.
Szeroka dyskusja nad referatem K. Osińskiego pozwoliła rozwinąć
koncepcj~ muzeów regionalnych. Osiński ukazał dorobek Muzeum przemyskiego w okresie 23 lat. Stwierdził, że przechodziło ono szereg ewolucji; znajduje się już w czwartym lokalu. W przemyskim muzeum podjęto próbę zorganizowania "wzorowego
muzeum regionalnego ziemi
przemyskiej, w którym byłyby reprezentowane wszystkie epoki cywilizacyjne oraz materiały naukowe związane z ziemią". Prelegent podkreślił , że ,,[ ... l pragnąłby stworzyć z przemyskiego Muzeum regionalnego
ideał muzeów regionalnych w Polsce, w którym wystawianoby najlepsze i najcenniejsze okazy archeologiczne, etnograficzne i artystyczne" u.
Przewodniczący obrad, prot. dr Wł. Antoniewicz, złoży! podzięko
wanie inż. K. Osińskiemu "za referat i za pracę bezinteresowną
w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i wyraża również pełne
uznanie za systematykę muzeałną i osiągnięte rezultaty, które mogą być
przykładem dla innych muzeów regionalnych" .t.
Obrady Sekcji Muzeów Regionalnych zakonczyły si~ wielkim sukcesem K. Osińskiego, gdyż trzy jego wnioski zostały przyjęte jako wytyczne dla dalszej pracy muzealnictwa w Polsce, a mianowicie:
1. Państwowa Rada Muzealna wybierać będzie 3 generalnych lustratorów muzealnych, współdzialających z muzeami regionalnymi na terenie Wielkopolski, Mazowsza i Małopolski;
2. Związek Muzeów w Polsce będzie stale wyjednywać subwencje
rządowe w Min. WRiOP oraz z Funduszu Kultury Narowej dla muzeów
regionalnych, w celu podtrzymania ich działalności, uważając pracę regionu za podstawową dla rozwoju kultury narodowej;
3. Muzea r egionalne dążyć będą w swoim programie dzialania do
ujęcia wszystkich działów muzealnictwa, aby dać obraz wartości, tradycji i historii danej ziemi ~'.
K. Osiński w referacie wyrużnie stwierdza, że Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej posiada następujące działy: przyrodniczy (paleontologia), antropologiczny, archeologiczny, etnograficzny, przemysłu artystycznego i sztuki kościelnej, galerii obrazów i rzeźb, sztychów, numizmatyczny, WOjskOWOŚCi i pamiątek wojenych ".
ważnych
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Autor referatu podkreśla ró wnież rolę Muzeów, które do tej pory
,,[ ... ) ze zbiorów martwych przeszły na szkolę wychowan"ia na rodowego
i intelektualnego, mogą w przyszłości oddać s połeczeństwu i Narodowi
nieocenione usługi, lak pod względem podniesienia jego poziomu duchowego, jak i moralnego, jak też p rzyczynić się do rozwoju sztuki
i nauki."
K. Osiilski podnosi rolę nauczycielstwa w rozwoju m uzeów regionalnych. zwruca uwagę na wykorzystywanie muzeów przez młodzież
szkolną , która w ten sposób zaznajamia się z zabytkami i pamiątkami
przeszłości. Widzimy tutaj początki wspó1pracy muzeów ze szkołami.
Decyzje i uchwały Zjazdu nie straciły prawie nic ze swej aktualności.
jeśli chodzi o zadania dla muzeów regionalnych. Niemała w tym zasłu
ga muzeologów miejscowych ".
Podsumowując obrady Związku
Muzeów Polskich w Przemyśl u ,
dr Aleksander Czołowski. dyrektor Muzeum Historycznego miasta Lwowa i Muzeum Narodowego im. Króla J ana III, podkreś lając rangę kulturalną Przemyśla oraz zasługi, jakie na tym polu położyli Uczni mieszkańcy tego miasta, w imieniu Zjazdu zwrócił się do władz Przemyśla
z apelem o pomoc i opiekę nad cennymi zbiorami Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej. Wyraził podziękowanie Komitetowi Organizacyjnemu i władzom miejskim za zorganizowanie Zjazdu w Przemyślu 4*.
Z okazji 15-lecia niepodległości Polski w ramach obchodów ukazało
się szereg artykułów i wydawnictw, o m awiających dorobek TPN i Muzeum. Na szczególne wyróżnienie zasluguje artykuł inż. Osiilskiego,
który, omawiając dorobek tych dwóch wielce zasłużonych placówek kulturalnych i naukowych, sugeruje, by władze miasta "przyznały placówce
nową siedzibę przy ul. Wladycze (tzw. budynek poszpitalny), etat dla
kustosza, bibliotekarza i laboranta oraz 2 siły pomocnicze." Gmina miasta Pf'zemyśla "winna przeznaczyć odpowiednie dotacje pieniężne na
wydawnictwa, zakup eksponatów i konserwację zbiorów, choćby minimalny, a jednak stałe , jak to czynią inne miasta polskie (... )" u.
W roku 1934 w Przemyślu miały miejsce uroczystośCi związane
z 25-1eciem Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Muzeum, połączone z sesją
naukową, która odbyła się 8 grudnia w sali Magistratu. "O znaczeniu
muzeów regionalnych dla rozwoju kultury narodowej", mówił podczas
sesji pro!. dr K. Hartleb. Na zakończeni e uroczystośCi obecni zwiedzali
Muzeum. Ukazało się szereg artykułów jubileuszowych, zbiory muzealne
liczą prawie 20 tys. eksponatów, biblioteka zaś 25 tys. woluminów".
P rzemyskie Muzeum było jednym z większych muzeów regionalnych
w Polsce; faktycznie w latach trzydziestych pełniło funkcję muzeum
okręgowego dla muzeów w Przemyślu (Muzeum Diecezjalne), Stanisła
wowie, Jarosławiu, Rzeszowie, Sanoku, Samborze, Drohobyczu , Tr uskaw cu, Przeworsku i Chyrowie .'.
Warto podkreślić, ze dzięki olbrzymiej pasji inż. Osinskiego, kustosza Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, jego osobistemu zaangażo 
waniu, pomocy merytorycznej, powstają muzea w Sanoku u, Rzeszowie~· .
Jarosławiu d. Korzystając z doswiadczenia K. Osinskiego, pracy w muzealnictwie uczyli się: Aleksander Rybicki. Stefan Stefański, Franciszek
Kotula i wielu innych amatorów-muzeologów, działających w dawnej
ziemi przemyskiej.
Do roku 1935 sytuacja prawna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pomimo przekazania go na własno.sć miasta, nie
uległa zmianie. Placówka utrzymuje się ze skromnych dotacji, a przede

wszystkim bezinteresownej pracy dwóch ofiarnych ludzi: Jana
i Kazimierza

Smołki

Osińskiego.

Na kolejnym Zjeździe Związku Muzeów w Polsce. odbywającym się
w Toruniu i Bydgoszczy w roku 1935, kustosz przemyskiego Muzeum
stwierdził, ,,[ ... ) o ile Rząd nie przyjdzie z pomocą. to z konieczności
należy przystąpić do likwidacji placówki, gdyż Zarząd Towarzystwa nie
jest w sŁanie w dalszym ciągu pokrywać jego wydatki z prywatnych
SrodkÓw."
W 1935 roku Muzeum otrzymało bezpłatnie od Zarządu Miasta nową, znacznie lepszą siedzibę. Przeniesiono je po raz już czwarty, do budynku przy ul. Władycze 7 (obecnie gmach Szkoly Podstawowej Nr 11).
Obok sal i magazynów muzealnych znalazły tam pomieszczenie pozostałe agendy TPN: biblioteka i archiwum. W nowym lokalu, też nie
odpowiadającym potrzebom nowoczesnego muzealnictwa, stworzono nieco lepsze możliwości ekspozycyjne.
Z zachowanych w muzealnym archiwum planach budynku przy uJ.
Władycze 7 wynika, że Muzeum na cele ekspozycyjne otrzymało 6 sal
na parterze i I piętrze budynku o łącznej powierzchni 338,5 mi. W tych
salach K.. Osiński urządził ekspozycję, która dawała przegląd całosci
zbiorów. Muzeum posiadało 'NI tym czasie 18650 eksponatów, a wśród
nabytków ostatnich lat znajdowały się ceni'r'e-toiory przekazane w darze
przez znaną kolekcjonerkę Helenę Dąbczańską: obrazy, grafika, tkaniny M.
Po urządzeniu stalej ekspozycji planował K. Osiński opracowanie naukowego katalogu zbiorów oraz przewodnika po Muzeum II.
Z inicjatywy Muzeum prowadzone są prelekcje z zakresu sztuki
i historii miasta, archeologii i etnografii, organizowano również l(ursy
szkoleniowe dla prelegentów wojskowych, co dawało nawet pewien dochód. Sprawozdanie finansowe za rok 1936 wykazuje deficyt "zaledwie"
1510 zł II.
Kustosz Muzeum po blisko 30 latach zabiegów stracił wszelkie nadzieje na utrzymanie placówki. Muzeum stndlo kredyt zaufania, nie
było gdzie zaciągnąć pożyczki, twórca Muzeum nie mógł mieć nadziei,
że zobowiązania Muzeum zostaną kiedykolwiek wyrównane z miejskiej
czy państwowej kasy. "Zadziwiająca jest energia i upór tego niestrudzonego człowieka" - jak pisze Ł. Turczak - ,,[ ...] dla którego nie było
przeszkód wystarczająco wielkich, by mogły zniechęcić go do pracy,
zupełnie
przecież
bezinteresownej" u. W artykule Wł. Antoniewicza
Zagadn.ienie sieci muzeów regionalnych w Polsce (1933) wynika, że
w tym samym czasie na terenie Przemyśla działają obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej: Muzeum Diecezjalne ob. łacińskiego,
Muzeum Diecezjalne Greckokatolickie, zaś od 1931 r. Ukraińskie Muzeum - "Strywihor".
Warto odnotować fakt. że od 1931 r. w Przemyślu rozpoczęło działalność Ukraińskie Towarzystwo Muzealne "Strywihor", które organizuje akcję odczytową na tematy regionalne, zbiera eksponaty muzealne
w liczbie około 500. ale również nie posiada własnego lokalu, by udostępnić zbiory społeczeństwu. Duże zasługi w utworzeniu nowej placówki
muzealnej w Prze myślu położyła prof. Ołga Kulczycka. Kustoszem Muzeum został dr Iwan SzpitkowskL Od roku 1935 Muzeum znalazło lokal
w budynku .,Wiry", gdzie w trzech salach zgromadzono około 5000 ek sponatów, a wśród nich wiele ceramiki, 60 ikon, zbiory etnograficzne
w ilości 1500 eksponatów. Wiele było zabytków z archeologii i paleontologii ". Z inicjatywy tej instytucji muzea ukraińskie zrzeszone w Związ-
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ku Muzeów
1937 roku u.
w

odbyły

swój

Zjazd w

Przemysłu

w dniach 16-17 maja

Podsumowując działalno ść Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Przemysłu w latach 1921-1939, trzeba stwierdzić, że nierozłącznie

związane było ono z Towarzystwem Przyjaciół Nauk, pomimo faktu
ofiarowania zbiorów miastu w 1928 roku. Placówka muzealna znacznie
się rozwinęła pod wzgh:dem ilości zbiorów,
różnorodnej
działalności
wewnątrz muzealnej i szeregu akcji oświatowych odczyty, wystawy,
sesje.
Wielkim sukcesem dla Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Nauk był
VIII Zjazd Związku Muzeów w Polsce, obradujący w 1932 roku w Przemyślu. Stał się on okazją do ukazania dotychczasowego dorobku Muzeum na odcinku wielu pionierskich działań, jakimi były badania naukowe prowadzone przez Stację Archeologiczną, wsp6łpracy muzeów
ze szkołami oraz na odcinku prac w zakresie zabezpieczania zbiorów
i prac konserwatorskich inspirowanych przy wielu zabytkach architektury. Podczas Zjazdu w Przemy ślu muzeolodzy polscy podjęli wiele istotnych decyzji dotyczących rozwoju muzealnictwa polskiego i jego podstaw prawnych. Tutaj w Przemyślu opracowano ostateczną wersję
projektu ustawy o opiece nad muzeami oraz rozporządzenia wykonawczego. Ustawa o opiece nad muzeami publicznymi została ogłoszona
w Dz. U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 1933 r., nr 32,
poz. 270".
Do poważnych osiągnięć Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu należy zaliczyć jego kontakty ze szkolnictwem: organizowanie częstych zwiedzań Muzeum przez młodzież oraz kursów dla nauczycieli, a także ścisła współpraca z kuratoriami. Problematykę tę omówił szeroko na X Zjeździe Związku Muzeów w Polsce w dniu 25 czerwca
1934 r. w Wilnie kustosz Muzeum w Przemyślu, inż. K. Osiński II,
Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej spełniało przez cały okres rolę osrodka naukowo-informacyjnego
dla Przemyśla, a także inspirowało badania naukowe \V Przemyślu i na
terenie ziemi przemyskiej . Opierając się na tych instytucjach, badania
prowadzili: przyrodnicze - proL dr Władysław Szafer, archeologiczne pro!. dr Ludwik Sawicki (rok 1939). Miejscowe archiwum odwiedzali
historycy lwowscy: prof. dr Przemysław Dąbkowski, dr Aleksander
Czołowski, pro!. dr Wojciech Hejnosz, dr Karol Badecki. antropolog
pro!. dr Jan Czekanowski. W żywym kontakcie z Towarzystwem pozostawał dr Bolesław Orzechowicz. właściciel Kalnikowa pod Przemyślem, który poważną część swojego księgozbioru ofiarował Towarzystwu ".
W lalach 1921-1939 Towarzystwo wraz z Muzeum było wydawcą
kilku tomów "Rocznika Przemyskiego" (tomy od 1I1 do VlIl). Poza tym
ukazało się szereg prac mono.'(raficznych. jak: K. Arłamowski. Zapatrywania i dążenia gospodarcze szlachty czerwonoTuskiej, (przemyśl 1927);
Walerian Kramarz, Ludność PTzemyśla w latach 1521-1921, (Przemyśl
1930); K. Arłamowski, Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych
w dawnej Polsce, (Przemyśl 1931). Szczególnie dużą wartość naukową
przedstawiały publikacje źródeł historycznych: Katalog Archiwum Aktów Dawnych Przemyśla, (przemyśl 1927). Nakładem Gminy Miasta
Przemyśla,
wydrukowano w Przemyślu pomniki dziejowe Przemyśla,
mianowicie dwa tomy ksią.'( ławniczych: t. l Księga Ławnicza 14021445 (stron 430) t. II, Księga l:.awnicza 1445-1452 (stron 168). Obydwa
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tomy do druku przygotowali i wydali: Jan Smołka i Zo'fia Tym i ńska ,
Towarzystwa ogłaszali równ ież prace w innych ośrodkach
naukowych, głównie we Lwowie u.
Wybuch druRiej wojny światowej postawił Towarzystwo j Muzeum
w ciężkiej sytuacji, przerywając na dłuższy okres pracę naukową w PrzeCzłonkowie

myślu .
Analizując
okres miedzywojenny muzealnictwa polskiego, można
st.wierdzi'::, że cechuje go rozwój nowej funkcji muzealnictwa, a mianowicie oświatowej. Tę nową funkcję muzealnictwo zaczęło żywo propagować od Zjazdu Associotion des Musees Britanniques w Brukseli

w 1935 roku, skonkretyzowaną w książce J ean eaparta Ue Temple des
Musees - .. [ ...j celem muzeów jest służyć ludzkości, przynosić jej pozytek [... 1 ich rolę - naswietlanie odwiecznych problemów ludzkości
[...1 konfrontowanie naszych obecnych trudności i trosk z doświadcze
niami minionych pokolen [... )".
Wyżej wymieniony autor wskazuje, że wielkim zadaniem muzeów
jest nie tylko rozwijanie badań naukowych, ale również szerzenie ośw i a 
ty i kultury. Pisał on: "Praca muzeów jest jedną z najcenniejszych metod niesienia pomocy ludziom w budowie przyszłości na trwałych podstawach i zapewnienia młodym pokoleniom losu bardziej może
szczęśliwe~o niż nasz" łO.
Problemom unowocześnienia oraz reorganizacji ekspozycji w muzeach, poświęcono wiele uwagi w wydawnictwie zbiorowym Mv.sees
w serii "Cahiers de la Republique des Lettres, des Sciences et des Arts".
W publikacji tej zamieszczono artykuł prof. Uniwersytetu Jagie llońsk i e
~o, Teodora Sm id ta, o muzeach w ZSRR, w którym autor przedstawił
zasady orgaruzacji muzealnictwa w ZSRR po Rewolucji Pażdziernikowej
w 1917 r. Główny nacisk muzea radzieckie położyły na udostępnianie
i upowszechnianie dóbr kultury, którym muzealnictwo radzieckie poświęciło wiele uwagi w związku z dużą frekwencją rzesz społeczeństwa.
Przedmiotem specjalnych badań w muzeach ZSRR stał się sam zwiedzający, przybywający indywidualnie lub grupowo, jego zainteresowania
i dezyderaty, zakres wiedzy, który może wchłonąć, metody zainteresowania go zagadnieniami artystycznymi.
Za~adnienia służby społecznej i oświatowej muzeów były, jak to
wykazaliśmy wczesniej, dosć często dyskutowane na łamach czasopism
fachowych i zjazdach Związku Muzeów w Polsce.
Na mocy wydanej w 1935 r. ustawy muzealnej nadzór nad wszystkimi muzeami przejmowały władze państwowe. Utworzono Radę Muzea l ną.
W okresie międzywojennym rozpoczęto w Polsce budOWę kilku nowoczesnych gmachów muzealnych: w Warszawie, Krakowie oraz Katowicach II.
W nowych współczesnych formach działania przodowało Muzeum
Narodowe w Warszawie. które po uzyskaniu okazałego gmachu podjęło
szeroką akcję wystawienniczą. Przy Muzeum zorganizowano spec j alną
służbę społeczno-ośwjatową. Opieka nad zwiedzającymi Muzeum, organizowanie i oprowadzanie wycieczek, współpraca ze szkołami znacznie
przyczyniły się do wzrostu frekwencji w Muzeum. Muzealnictwo polskie
okresu międ zywojennego włącza się do szeroko pomyślanej współpracy
międzymuzealnej w kraju i za granicą.
W zakresie wprowadzenia nowoczesnych form pracy Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej we właściwy sposób realizowało te wszystkie
kierunki działania.
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Rozdział

IV

Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej w okresie drugiej
•

WOjny światowej

Wybuch drugiej wojny światowej oraz inwaz ja niemiecka na POl4
skę spowodowały. że Przemyśl znalazł się w centrum wydarzeń wojennych. Przez Przemyśl prowadziła trasa ucieczki wielu tysięcy ludności
polskiej z zachodu na wschód, a następnie w tymże Przemyślu był
punkt repatriacyjny do powrotu na zachód.
Podjęta mobilizacja ze strony władz polskich spowodowała, że wielu
mieszkańców miasta: żołnierzy i oficerów rezerwy wcielono do służby
wojskowej. Plan obronny dowództwa armii polskiej przewidywał, że po
niepomyślnych bitwach miano wycofać się z zasadniczej linii obrony
i oparcia się o kolejną linię obronną, którą na odcinku południowym
stanowiła rzeka San'. Obronę południowego obszaru Polski naczelne
dowództwo powierzyło Armij "Kraków", dowodzonej przez gen. bryg.
Antoniego Szylinga i Armii " Karpaty", dowodzonej przez gen. dyw. Kazimierza Fabrycego I.
Przeciwko Armiom "Kraków" i " Karpaty" dowództwo niemieckie
r zuciło 14 armię dowodzoną przez gen. pika Lista. Składała się ona
z 5 korpusów (17 dywizji, w tym dwu pancernych i jednej lekkiej),
które wspierała flota powietrzna złożona z około 900 maszyn, dowodzona przez gen. Lohra I.
Od 1 września Armia "Karpaty" toczyła krwawe walki obronne
z oddziałami niemieckimi i słowackimi, a także grupami dywersantów.
W tym czasie sztab wraz z dowódcą gen. Fabrycym stac jonował w Rzeszowie. Dnia 3 września dywizjom niemieckim udało się wedrzec między
Armie "Kraków" i "Karpaty", przerywając ich wspólną obron ę. Nastę
puje stopniowy odwrót na wschód. Do Armii "Karpaty" napłyn ęły transpor ty zmobilizowanej 24 dp. i 11 Karpack iej Dywizji Piechoty (KOP).
Sytuacja na froncie zmusiła naczelnego wodza do połączenia w dniu
5 września obu tych armii w Armię "Małopolska". Dowództwo nad
nią objął gen. Fabrycy. Armie niemieckie dysponujące przeważającą siłą
ustawicznie spychały Armię "Małopolska" na wschód. Lotnictwo i artyleria niemiecka bombardowały drogi, wsie i miasta.
W Przemyślu już od 2 września po kilka razy dziennie syreny oznaj-
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mialy zbliżanie się nieprzyjacielskich samolotów. Poważnie zbombardowane zostało miasto dopiero w dniu 7 września. Trzy samoloty niemieckie, usiłując zniszczyć stację PKP, trafiły bombami w szkolę przy ul. Konarskiego i uszkodziły stojący obok budynek "Sokoła". Bomby padły
także na ul. Czarneckiego oraz na "Targowicę". W następnych bombardowaniach miasto poniosło dalsze straty: spłonął całkowicie od bomb
zapalających pasaż "Gansa", uszkodzono restaurację i kawiarnię "Roma"
oraz hotel "Grand", zniszczeniu uległy kamienice przy placu "Na
Bramie" ł.
W ciężkich walkach obronnych Armia "Małopolska" wycofywała się
na linię Sanu. Dnia 7 września Niemcy zajęli 'Tarnów i Dębicę, następ
nego dnia Jasło, Krosno i Duklę, 9 września Sanok i Rzeszów. W dniu
8 wrze śnia gen. Fabrycy, przebywający dotychczas ze sztabem w Bachórzu pod Dynowem, przenosi dowództwo Armii do fortu Siedliska,
ZIlajdującego się 7 km na wschód od Przemyśla '.
Już 6 września gen. Fabrycy wydał rozkaz komendantowi Dowództwa
Okręgu Korpusu (DOK) X w Przemyślu, gen. bryg. Wieczorkiewiczowi.
przygotowania obrony linii Sanu. Gen. J. Chmurowicz, zastępca dowódcy
DOK X, przygotowywał obronę miasta od 8 września , wytyczając dwie
linie obrony, do której miano użyć 6 baonów piechoty, 8 plutonów artylerii, 2 plutony artylerii przeciwlotniczej, l kompanii cekaemów przeciwlotniczych, 8 czołgów rozpoznawczych, 1 pluton łączności i 2 plutony
saperów. Do tego doszły w nocy z 13 na 14 września z II KDP l baon
piechoty i l bateria artylerii.
W związku z bezpośrednim zagrożeniem Przemyśla przez wojska
niemieckie w dniu 9 września zarządzono ewakuację biur i urzędów
panstwowych. Ewakuowano na wschód: sąd, prokuratur ę, policję, pocztę, bank, starostwo oraz DOK X ze swoim dowódcą gen. Wieczorkiewiczem. Także oddziały PW "Sokoła" oraz "Strzelca", które do tej pory
pelniły pomocniczą służbę wojskową przy magazynach wojskowych,
w fortach, koszarach, punktach mobilizacyjnych, wyruszyły w kierunku
Lwowa. Ewakuował się szpital wojskowy wraz z personelem, pozostaWiając bez opieki ok. 1000 chorych i rannych żołnierzy. Z braku materiałów wybuchowych zaminowano tylko środkowe przęsło mostu drogowego na Sanie i Wiarze; most kolejowy na Sanie zabarykadowano
wagonami i drutem kolczastym. W mieście zapanował chaos i rozprzę
żenie. Nie było nawet. cz.ym gasić patarów po nalotach, gdyż uciekający
na wschód pracownicy samorządu wyjechali na wozach przeciwpożaro
wych. Po ewakuacji policji rozpoczęły się rabunki mienia społecznego
i napady. Po ucieczce prezydenta miasta jego funkcję przejąl wiceprezydent sędzia Baldini.
Obrona miasta Przemyśla w 1939 r. naLrafiala na trudności. Niemcy
zrzucili z samolotu wezwanie do obywateli miasta, by ci skłonili oddziały polskie do opuszczenia Pr7.emyśla bez walki. grożąc w przeciwnym
razie c i ężkim zbombardowaniem. Do granic miasta zbHżaly się z t.rzech
stron dywizje niemieckie. Walki toczą s ię w okolicy Radymna; Niemcom udaje się prze kroczyć linię Sanu, zajmują Jawornik Polski, Ustrzyki Dolne i Krościenko; usiłują jak najkrótszą drogą zdobyć dostęp przez
Sambor do Lwowa. Na północnym odcinku frontu oddziały niemieckie
wkraczają do Jaworowa , oskrzydlając od północy i południa Przemyśl.
W dniu 11 września 2. niemiecka dywizja górska po walce z 24. dyw.
piechoty za jęła B irczę, a 1. dywizja górska - Sambor iDobromil, do61

do Niżankowic i Pikulic. Próba zajE;'cia Przemyśla została odparta ogniem artylerii. Oddziały niemieckiej I. dywiz ji górskiej otoczyły
Przemyśl od południa.
Rozkazem z 10 wrześ nia Naczelny Wódz, marszałek Rydz-Smigly
utworzył Front Południowy, który miał za zadanie utrzymać liniE;' obronną Sanu. Trzonem tego Frontu były dywizje wchodzące w skład Armii
"Małopolska", a jego dowódcą zoslal gen. broni Kazimierz Sosnkowski.
Otoczony Przemyśl bronił siE;'. W związku z taką sytuacją 13 wrz eśni a
przyleciał ze Lwowa do Przemyśla gen. Sosllkowski wraz ze .ścis łym
sztabem, by pokierować odciętymi oddziałami. W wyniku narady sztabowej nocą z 13 na 14 września zasadnicze siły Grupy Operacyjnej "Połud nie" opuszczają Przemyśl, kierując siE;' na wschód; również gen. $osnkowsk i opuszcza Przemyśl, udając się ze sztabem do Balie pod Mości 
skami. Do obrony miasta pozostawiono batalion piechoty z baterią dział,
co z wcześniej znajdującymi się żołnierzami dawało 7 batalionów.
Rankiem 14 września 7 dywizja piechoty rozpocz~ła atak od strony
Ostrowa, próbując wedrzec się do miasta. Również inne oddziały niemieckie atakowały z północy od Zurawicy. Lotnictwo nieprzyjacielskie
i artyleria wspomagały natarcie, bombardując stanowiska polskie oraz
mosty. Na skutek silnego nacisiw wojsk niemieckich okolo południ a dowódca obrony ppłk. Matuszek nakazał odwrót sił polskich z Zasania do
miasta. Po przejściu wojsk polskich na południowy brzeg Sanu i obsadzeniu drugiej linii obrony biegnącej wzdłuż rzeki saperzy wysadzili
most drogowy na Sanie.
Po południu cale Zasan ie zajęte zostało przez wojska niemieckie,
które rozpoczęły równoczesnie atak na nowe pozycje polskie w rejonie
Buszkowic, gdzie na krótko przechodzą na drugi brzeg Sanu. Pod Ostrowem przekroczyli Niemcy San i zajęli Kruhel Wielki, skąd rozpoczęli
atak na Kruhel Mały. Do miasta w wyniku zaciekłej obrony oddziałom
niemieckim nie udało si ę wkroczyć.
Dowódca Frontu gen. Sosnkowski wysłał wieczorem 14 września do
Prz emyśla gen. Dreszera celem zorientowania się w sytuacji. Przez noc
obroncy Przemyśla powstrzymywali ataki niemieckie, co umożliwiło wycofanie się na, wschód oddziałom, przebywającym w Przemyślu; 24, 11
i 38 dyw. piechoty. Dnia 15 września 1939 r. około godz. 7 do opuszczonego miasta wkroczyły oddziały niemieckie. Rozpoczął s i ę tragiczny okres hitlerowskiej okupacji ł.
Okupant rozpoczął dyskryminację ludności polskiej i żydowskiej. Likwidowano szkoły, zamieniając je na koszary i s zpitale; dopuszczano
się podpalania domów, między innymi podpalono zabytkową bożnicę
przy uL J agiell ońskiej. Grabiono bogato zaopatrzone magazyny wojskowe 7. zapasami żywności, umundurowaniem i innym sprzętem ' .
W dniu 28 września 1939 r. oddziały Armii Czerwonej wkroczy1y do
PrŁemysla, zajmując jego południową częSć. Zasanie pozostało w rE;'kach
niemieckich. San od ż r6del aż po Sieniawę st;lł si~ rzeką graniczną,
stanowiąc linię
demark acyjną
oddzielającą Generalną Gubermę od
Związku Radzieckiego. W tym też dn iu 28 września 1939 r. w Moskwie
podpisana została umowa pomiędzy Niemcami i ZSRR ustalająca ten
fakt c.
Niemcy hitlerowskie z dzielnicy Przemysla-Zasanie oraz kilku okolicznych ws i; Ostrów, KUllkowce, Buszkowicc, Buszkowiczki, Zurawica,
Walawa. Przekopana północna oraz z częsCi gromady Ujkowice i Bolecierając

62

straszyce utworzyli Zarządzeniem Generalnego Gubernatora z dnia
27 lipca 1940 roku " Deutsch Przemyśl". Uchwałą Rady Najwyższej
ZSRR z dnia 4 grudnia 1939 r. prawobrzeżny Przemyśl wraz z powiatem włączony został do obwodu drohobyckiego i wchodził w skład
Ukraińskiej Socjalist.ycznej Republiki Radzieckiej -. W wyniku przeprowadzonych w miescie wyborów w głosowaniu wyłoniono władze miejskie, które mi eściły się w gmachu Sądu przy ul. Konarskiego. Podjęto
akcję uruchomiania zakładów przemysłowych, szkół, wydawanie prasy
lokalnej. Jako język urzędowy wprowadzono ukraiński przy pełnopnw
nym używaniu języka polskiego, żydowskiego i innych. K oscioły, cerkwie, bożnice były czynne jak dotychczas, zniesiono tylko świ ęta kościel
ne jako dni wolne od nauki i pracy ł.
Rozwijano także życie ku lturalne w mieście. W dawnym Domu Katolickim przy ul Grodzkiej (obecllie kino "Roma") utworzono Socjalistyczny Dom Kultury. W miescie działało wiele zespołów. Praca kultu ralna rozwijała się w zakładach pracy. Od roku 1940 czynny był teatr.
Mieści! się on na zamku. w dawnej siedzibie "Fredreum". Nosił nazwę
Ukraiński Obwodowy Panstwowy Teatr Dramatyczny. W mieście czynne
były biblioteki: miejska i dziecięca oraz cztery kina.
W 1939 r. poszli do wo jska działacze Towarzystwa; kustosz Muzeum
inż. K . Osińsk i zosta je zmobilizowany. Jako kapitan saperów bierze
udział w walkach o Przemyśl. Po upadku Polski przechodzi na Węgry,
stamtąd do J u gos ławi i , następnie Palestyny i Egiptu '0, Na straży Muzeum i zbiorów archiwalnych i bibliotecznych pozostaje laborant Muzeum Narodowego Ziem i Przemyskiej, Adam Lesniak, który prawie prze%
cały czas wojny, często z narażeniem życia, wraz ze swoją rodziną bronił mienia Towarzystwa przed grabieżą l zniszczeniem II. W wyniku
ostrzał u artyleryjskiego Niemcy uszkodzili budynek Muzeum.
W dniu 29 września po objęciu prawobrzeżnej części Przemyśla przez
oddziały Armii Czerwonej nadzÓr nad zbiorami muzealnymi w pierwszych dniach władzy radzieckiej objął Adam Lesniak. otrzymując z Rady Narodowej od komisarza do spraw oswlaty i kultury pisemne pe ł no
mocnictwo ' t . Kolejnym pełnomocnikiem do spraw muzeum w Przemyślu został Roman Szancer n, Był to akt formalny, zmierzający do zabezpieczenia zbiorów i majątku w Muzeum, w którym praktycznie nie zaszły żadne zmiany. W marcu 1940 r. dyrektorem Muzeu m mianowany
zosta ł Bohdan Zachajkiewicz. Podjęto prace, zmierzaJące do uporządko
wania i segregacji zbiorów. Po niespelna rocznym sprawowaniu funkcji
przez dyrektora Zachajkiewicza nowym szefem placówki zostaje Natalia
Probł udnaja ". Po kilkakrotnych seg regacjach częSć zbiorów włączono do
nowej ekspozyc ji; urządzon o również w wyniku sb rań wielką ekspo.
zycję poświęconą ruchOWI robotniczemu, przygotowaną przez Centralne
Muzeu m Marksizmu i Leninizmu w Moskwie. W dniu 10 maja 1941 r.
Muzeum udostępniono społeczenstwu u. Zatrudniało ono 13 osób personelu: praktycznie po raz pierwszy w dziejach tej placówki uzyskano
etatowych p,·scowników. Z dokumentów przechowywanych w Muzeum:
inwentarz i inne materi ały wynika, że przeprowadzono w tym czasie
częśc iową inwentaryzację zbiorów, niezbyt dokładną i nie najcenniejsze
uwzględniającą zabytki: obejmowała ona tylko 1537 pozycji lO. Podczas
władzy radzieckiej Muzeum nosi nazwę: "Peremyskij IsŁoriko-Etnogra 
fiCznij Muzeji", podlegało ono drohobyckiemu ośrodkowi muzea lnemu u.
Zbiory biblioteki TPN w latach 1940-1941 znacznie się powiększyły.
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gdyż do jej
stowarzyszeń

magazynów zwieziono księgozbIory prywatne, instytucji.
i organizacji samorządowych. Biblioteką zajmuje Się
proL Józef Kupka i proC. Stanisław Jurek ".
W nocy z 21 na 22 czerwca 1941 r. w ramach planu " Barbarossa"
rozpoczął się atak Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki. W wyniku silnego ostrzału artylerii niemieckiej na miasto, spowodowano poważne zniszczenia w zabudowie mjasta. Prawie trzecia część budynków
legła w gruzach, uszkodzono wiele wspaniałych zabytkowych gmachów,
nie oszczędzając również siedziby Towarzystwa i Muzeum. Pociski uderzały w sąsiedn ie kamienice, pozbawi ając okna szyb, wreszcie uszkodziły sam budynek przy ul. Wladycze 7. Pociski zdewastowały jedną z sal
muzealnych, rozbiły magazyn biblioteczny, pouszkadzały książki, a odlamki porozrywały regały Ił .
Nieliczna grupa obroll.ców Prze myśla pograniczników radzieckich zo sta la zaskoczona nag łym atakiem. Broniły się strażnice w l'ejon ie most.u
kolejowego (Nr 14), przy rzeźni (Nr t 3) i pFLy parku (Nr 15). Wszystkie
próby sforsowania Sanu wpław i na pontonach zosta ł y powstrzymane 20.
W nierównej walce z przeważającą wi elokrotnie siłą wroga szy bko topn iały szeregi obroJ1ców. Nieliczni żołnierze , pogranicznicy i cywile walczyli do ostatniego naboju. Okolo południa dnia 22 czerwca 194 1 r. udało się Niemcom między mostami przek roczyć San. Po lO-godzinnej obronie most kolejowy znalazł się w rękach niemieckich, a bohaterska załoga slrażnicy nr 14 wraz z dowódcą lejtnantem Nieczajewem zginęła 'I.
W godzinach popołudniowych oddziały niemieckie za jęły Rynek , dworzec
kolejowy i plac Na Bramie. Wieczorem 22 czerwca w sztabie 8 Korpusu
Armii Radzieckiej w Niżankowicach zapa dła decyzja odbicia Prz emyśla
i pozostałych terenów zajętych przez wroga. Nocny atak rozpoczął się
rów nocześn ie z trzech str on. Zaskoczenie pijanych i n ieprzygotowanych
Niemców był o kompletne. Ludność cywilna wspomagała żo łni e rzy radzieckich inform acjami o nieprzyjacielu . Tylko nielicznym żołnierzom
niemieckim udało się wrócic za San tł. Po utracie miasta artyleria n iemiecka huraganowym ogn iem zaporowym poczę ła burzyć cale miasto.
W części radzieckiej wy buc hły liczne pożary, ginęli ludzie j wspaniałe
zabytki. Zapaliła się XV- wieczna katedra ob. łaciri sk i ego, gdzie na strychu spłonęło wiele bezcennych kap, ornatów. Zami eniły się w gr uzy
zabytkowe kamieniczki w rynku , na ,,2ydowskim Mi eśc ie" i wielu innych dzielnicach Przemyśla ~•.
W wyniku dzialall niemieckich w nocy z 27 na 28 czerwca 1941 r.
oddziały radzieckie otrzymały polecenie opuszczenia miasta, wysadzając
magazyny wojskowe, uszkadzając most kolejowy. W dn iu 28 czerwca
Przemyśl po raz drugi znalazł się pod okupacją hitl erowską tł.
Nastały prawdziwie c iężkie czasy dla zbiorów Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Co cenniejsze zbiory rodzina Adama
Leśniaka, laboranta
muzealnego, ukrywała we własnym mieszkan iu.
Unikalny zabytek, jakim była gemma bizantyjska, żon a Adama Leśnia 
ka ukrywała przez cały okres okupacji w puklu włosów na g łowie SI.
W pierwszym okresie okupacji hitlerowskiej Zarząd Miejski asygnuje pewne śro dki na utrzymanie Muzeum. Od I styczn ia 1942 r. placówka muzealna podlega Generalnemu Gubernatorowi w Krakowie, z którego funduszy opłacany był personel muzealny. Zbiorami Muzewll zajmuje się nadal A. Leśniak, a po jego śmierci l listopada 1943 c., kierownikiem Muzeum zostaje jego syn, Roman Leśn iak .
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Z relacji złożonej na piśmie w 1945 r . przez ówczesnego ki erownika
Muzeum Romana Lesniaka do Zarządu Miasta Przemyśla wynika, że
zbiory muzealne poniosły znaczne straty. Okupant niemiecki z dosc dużą
d okładnością udokumentował wywiezione z muzeum zbiory.
W świetle przytoczonej relacji wynika, że z Muzeum zabrano nastę
pujące muzealia: kSiążki i dokumenty (cytuję dosłownie treść dokumentu).
l) "Zabranie 19/XII 41 r. barometru :I: neźbioną oprawą z XVIII w.
przez 6wczesnego burmistrza Gisselmanna.
2) Zabranie 24/1.42 przez burmistrza Fricka 2 obrazów grarieznych,
przedstawiające widoki Zamku przemyskiego wykonane przez proC. M. Stroń
skicgo. I obraz, akwarelę przedslawia)<1cą fragment z Przemyśla, maI. przez
Studnickiego. 6 obraz6w. akwareli pn:edstawiające lrllgmenty z Przemyśla,
mai. przez Studniekiego, Akwarele te są z roku 1924 i 26, posiadające wyso ką wartośĆ artystyczną. Na zewnętrznej stronie
podpisarIe jego pseudonimem "Nowina".
3) Zabranie I obrazu olejnego. Wygrzywalskiego, przedstawiające Niewolnice, przez radcę szkolnell:o Preussegom,
,I) Zabranie przez dr. Riemanna, \der, Instiiut fUr Deutsche Ostarbeit ,
spIsu radnych m. Dobromila, wy tlac:wnych na blasze z XVIII w., l książkG
rękopis opisujący hi s torię (w języku niem.) jednego z pułk6w piechoty we
Lwowie 1; drugiej polowy XIX w.
5) Zni5zczenia skutklcm dzialaz'l. wojennych 22JVI. 41 r. Powatnie uszkodzono 2. obrazy olejne, szkoly flamandzkiej z XVI1 w. (kilkanaście dziur
w pł6tnie). Potłuczenie kilkunastu (okolo 30 szt.) figure.k. filiżanek, podstawek i talerzy z porcelany saskiej. koreckiej i in. z drugiej polowy XVTn w.
Dokładnie nie można policzyĆ, wiele sztuk jest pobitych i jak.iej marki były.
paniewat gablota, w której się mieściły, zostala przesy pana gruz.em ze
ściany rozbitej na wylot przez pocisk. Uszkodzono dwa pasy słuckie i kompletnie zniszczono pająk mIedziany cmpirowy i drewniany barokowy. PowaUlie uszkodzono 3 serwantki biedennajerowskie, 3 gabloty, fortepIan
1; czasów Szopena ma rki wiedenskiej, szafę (gablota) j potłuczono 80 metr6w
kwadratowych szkla w gablotach.

Z Archiwum przemyskiego wyw ieziono mię dzy innymi: do Tyńca pod
Krakowem w dniu 27 VI 1944 r. dokumenty z okresu od 1402 r. do
Hi77 r. w ilości 117 pergaminów i 874 ksiąg archiwalnych. Archiwalia
zapakowane były w 10 skrzyniach. W każdej skrzyni był spis zawartości
według numerów kata logu i ilości mieszczące się w danej pac7.ce. Na
stronic bocznej był napis Stadtarchiw Przemyśl i numer porządkowy
skrzyni. Zbiory archiwa lne powróciły po wojnie z Tyńca do Przemyśła.
Działania wojenne prowadzone w Przemyślu w 1939 r., w 1941 oraz
w czasie wyzwalania miasta w 1944 r. przyczyniły się do poważnych
zlllszczeń, około 40 proc, zabudowy miasta, w tym wiele cennych budowli zabytkowych. W calości uległo zniszczeniu tzw, /,Zydowskie Miasto" podpalone prz:ez hitlerowców, po zlikwidowaniu getta przemyskiego.
Powaznych zniszczeń doznał renesansowy zamek przemyski, wzniesiony przez starostę Piotra Kmit ę w lalach 1514- 1553. Spaleniu uległa
między innymi baszta i czę.sć sali widowiskowej teatru amatorskiego
"Fredreum" .
ZniszczenI\.! uległa piękna gotycko-renesansowa bożnica z ostatniej
ćwierci XVI wieku, autorstwa wybitnego muratora Andrzeja Bononiusa.
działającego w Przemyślu w drugiej połowie XVI wieku. Podczas podpalenia boznicy spłonęły bezcenne wyposażenie, sztukaterie oraz polichromia. Ruiny bożnicy bezmyślflle rozebrano w 1956 roku .
Działania wojenne doprowadziły do zniszczen obiektów sakralnych,
s _ W a1utble kllltury .. .
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spaliła się katedra przemyska wraz z wieJu cennymi dziełami uk ryt.ymi
na jej strychu, kosci6ł pojezuicki itp.
Również na skutek oslrzału artyleryjskiego kilka pocisków spadło na
pałac biskupów grecko~katolickich , obecny gmach Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej.
W sprawozdaniu pominięto stratę kilku zabytków archeologiczn ych.
W zawieru sze wojennej zaginęło jedno z najci ekawszych znalezisk paleolitycznych, czaszka ludzka znałeziona w okolicy, ważny przyczynek do
pozna ni a człowieka neandertalskiego z terenów nadsanskich, prawdopodobnie wywieziona przez uczonych niemieckich do dalszych badaó :'.
Biblioteka TPN integra lnie związana z Muzeum rów nież poniosła
straty. Niemcy zabrali z niej około 100 książek ozdobnie oprawionych,
w tym głównie leksykony i dzieła niemiecIde f~. O stratach w zakresie
zbiorów muzealnych rów nież donosiły po wojnic inne placówki muzeal~
ne: Muzeum Di ecezjalne ob. !acinskiego i Muzeum Diecezjalne Greckokatolickie "'.
W czasie wojny ponieśli śmierć wielce zasłużeni dla Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Nauk działacze i pracownicy: prof. Józef Kupka
(1941). dr Walerian Kramarz (1941 ), Adam Lesniak (1 XI 1943 r.), którego doprowadził y do ataku serca i spowodowały jego p rzedwczesną
smierc stale n iemieckie szykany 10 .
Zgodnie z polityką hitlerowską starano się niszczyć dorobek l<ulturalny Polski, pozbawiając naród jego historycznej tożsamości. W dziele niszczenia brajo udział wielu nazistowskich uczonych, którzy grabiąc nasze
skarby, służyli idei w ielkich Niemiec.
Niemcy hitlerowskie po kilku latach wspaniałych zwycięstw poniosły
w wojnie ze Związkiem Radzieckim (l941 - l944) olbrzymie straty. Powstała koalicja antyhitlerowska.
do której przyłączyły się: Anglia
i Sta.ny Zjednoczone Ameryki Północnej, zada la ostateczny cios
Niemcom.
Interesujące nas obszary zostają wyzwolone w nocy z 27/28 lipca
1944 r. przez oddzialy Armii Czerwonej. Spoleczenstwo miasta Przemy śla przystępuje do odbudowy zniszczell, uruchomienia nielicznych zakła
dów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych. Przeprowadza się
odgruzowanie miasta, rozbiórkę z:lgrożonych domów.
W dziedzinie kultury następuje odbudowa wielu placówek kulturalnych: bibliotek publicznych, kin oraz Muzeum .
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V

Reforma muzealnictwa w Polsce
Ludowej
Muzeum Regionalne
w Przemyślu

Lata 194.4-1947 to okres, w którym dokonywały się w całej Polsce
zasadnicze przeobrażenia społeczno-polityczne o decydującym znaczeniu
dla kształtowania się ekonomiczno- ustrojowych podstaw pan.stwa demokracji ludowej.'
Warunki, w których następowa ł y przemiany społeczno-polityczne na
terenie przemyskim. mimo zasadniczo tych samych cech, co na terenie
reszty kraju, posiada ł y odmienne akcenty, wynikające ze zmiany położe
nia miasta w granicach pari.stwa. Z położenia w głębi kraju - Przemyśl
stał się miastem granicznym; przez pewien okres przez San p rzebiegała
granica pari.stwa. Zmiana granic pan.stwa przeprowadziła korektę granic
powiatu przemyskiego. Spowodo wało to szereg trudności gospodarczych
i doprowadziło do zmiany funkc ji i charakteru miasta. Odmienne cechy
kształtowania się władzy łu dowe j wynikały przede wszystkim ze zmian
demograficznych spowodowanych przesiedleniem ludności ukrairi.skiej
zamieszkałej na terenie miasta i powiatu ~.
Przyjazd do Przemyśla pełnomocnika PKWN Stanisława Sykusa.
utworzenie z dniem 16 sierpn ia 1944 r. Miejskiej Rady Narodowej, a następnie 2 paidziernika 1944 r. Powiatowej Rady Narodowej i powierzenie funkcji przewodniczącego Sykusowi wprowadzało w powiecie pewien ład. Sytuacja polityczna w regionie była jednak nadał bardzo skomplikowana; w najbl i ższych okolicach miasta toczyły się walki z bandami
UPA. Głównym zadaniem władz w tym trudnym ok resie było zabezpieczenie warunków bytu i pracy miejscowej ludności oraz wielu tysiącom
repatriantów przybywających do Przemyśla z byłych obszarów wschodnich ziem Rzeczypospolitej, by stąd wyruszyć na ziemie odzyskane. Po
doprowadzeniu do odbudowy życia gospodarczego przyszła kolej na
reaktywowanie życia kulturalnego.
Powołany do iycia jednoosobowy referat kultury j sztuki przy starostwie powiatowym w Przemyślu pod kierownictwem inż. Witolda
Małko wskiego miał chronić zabytki i zbiory o wartości muzealnej, znajdujące się w dawnych dworach ziemiari.skich oraz ożywić życie kultu-
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ralne miasta. Już w grudniu 1944 r. kierownik referatu powołał dwie
komisje dla zbadania stanu zabylków w mieśc ie '.
W wyniku te j akcji podjf!to prace remontowe przy niektórych obieklach. W kwietniu 1945 r. MRN rozpoczf!la prace przy ralowaniu zamku
przemyskiego. Również wiele uwagi pośw ięcon o ochronie zabytków
w powiecie, mif!dzy innymi zagospodarowaniu zamku w Krasiczynie,
Na terenie miasta przed wojną znajdowały się dwa muzea polskie:
Diecezjalne i Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i dwa ukraińskie:
Muzeum "Strywihor" i Muzeum Diecezjalne Greckokatolickie. Zbiory
Muzeum Narodowego przetrwały wojnę w nie najgorszym stanie. Ogólny
szacunek straty zbiorów by) dokonany prowizorycznie, ponieważ nie bylo
dokładnej ewidencji zbiorów, wśród których były również depozyty
prywatnych osób fizycznych i prawnych I. Muzeum nadal mieściło się
w skrzydle budynku byłej szko ły przy ul. Władycze, nie dysponując
odpowiednimi warunkami. Przy muzeum polskim i ukraińskim znajdowały się dość duże księ~ozbio ry, liczące ponad 120 tys. tomów, zgromadzone w okresie okupacji przez Niemców z przeznaczeniem na makulaturę .,
W związku z repatriacją Ukrail'lców Muzeum Ukraińskie "Strywihor"
z dniem 27 września 1945 r. zostało zamknięte, a jego zbiory i bibliotekę
przejęło Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej I. Komisyjna ocena
zbiorów "Stry wihoru" nie ujawniła większej wartości eksponatów poza
zbiorem unikalnych ikon, benedykcjonałów oraz zabytków sztuki sakralnej. Wśród przejęte~o zbioru poważną część stanowiły zdjęcia, pisma
u lotne oraz druki 1. W relacji Romana Lesniaka przekazanej do Urzędu
Wojewódzkie~o w Rzeszowie podaję opis przejętych zb io rów z Muzeum
"Strywihor ":
to wszystko podzielić na 4 działy. a lo szlukE: cerkiewną ,
wykopaliska i pamiątki przemyskie. Muzeum lo mialo charakter
regionalny, dotyczyło scisle regionu przemyskiego. W sztuce cerkiewnej bylo
około 120 sztuk obraz6w :1: w. XVII, XVIlI
I
XIX. naczynia liturgiczne
z cl.lls6w J6zefa II l późniejsze, krzyże drewn iane, żelawe i świeczniki, par~
or natów z początku XIX w. W etnografii po jednej sztuce stroju ludowego.
kilkadz.iesiąt kartonów z wyszywanknmi, kilkn płócien wyrobu domowego,
narzE:dzi, zabawek i modcli. W wykopaliskach jest najmniej, a to parę urn
z Pomorza, trochę kośei bawołów, zębów mamuta i parE: czaszek. \II pamiątkach przemyskich jest kllk(lset fotogram z różnych uroczystosci ukralń$klch i działaczy społecznych oraz kilka widokOw Przemy~la. Oprócz tego
czapki wojskowe z lamtej wOjny, broń wydobyta prawdopodobnie z Sanu,
bez wartości, kilkadziesiąt szluk monet, prze ..... ażnie austriackich, bezwartościowych l do 2:;0 sztuk r6:tnych piec~ci z ostatnich czasów i kilka sztuk
pergaminów. Kilkallet widokówek, rM::nyeh zdj~ć nic majqcych nic wspólnego z Muzeum. W jednej szafie byto kilkadziesillt sztuk starych ksią2ek
z XVIII w., w w{~kszości polskich. Z mebli była jedna szafa biedcrmaje_
rowska, 2 biurka, jedno prawdopodobnie kolbuszowskie, bardzo tniszczonc
i biedermajerowskie. 1... 1 Wszystkie II.' rzeczy- byty zlożone w :; pokojach,
Ponieważ nie było iadnego inwenlarza, a dolycheza.sowi naukowcy tc~got
muzeum spisywali %aproszenia nu koncerty Szewczenki".
,,[ ... ]

Można

etnogra!i~,

Z przedło'onej relacji wynika, że Mu"um "Strywihor" stanowiło
zbiór różnorakich przypadkowych przedmiotów, okazów, pocztówek,
zdjęć o nikłej wartości muzealnej. Włączone one zostały do prz.emyskiej
placówki noszącei nadal nazwę: Mu zeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
W myśl dekretu o reformie rolnej Muzeum podjęło akcję zabezpieczenia dzieł sztuki z okolicznych dworów i pałaców, między innymi
z rozparcelowane~o majątku w Siarach pod Gorlicami przejęto obrazy:
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W. Kossaka, T. Rybkowskiego, Z. Rozwadow<;klego. kopie flm'ellcklch
rzeźb rzymskich wykonane w marmurze kararyjskim. Uzyskano kilka
obrazów z byłe~o kasyna oficerskiego przy uJ. GronzJdej, pra('e~. Roz-wad~, T Smidta r-Tn. -zabezpleczonozll.b:YfKj z dworkI..! w Hołubli i Korytnikach ..., Brak środków transportu uni emoż liwi~ l jednaK
- często S7.cr:;zą akcję zabezpieczenia zabytków podworskich Niespokojn y
teren, grasujące bandy UPA i niedobitki podziemia nie ułatwiały zadania
pracownikom Muzeum w ratowaniu cennych zbiorów '.
W latach 1944--1948 yodjęlQ akcj.!!... 7abezriieczel)i~Lzah:v1ków sztllki.
cerk~:Z1:S'puSZcZonych cerkwi greckokatolickich, stwarzając w ten
sposób podstawy dla poważnej kolekcji ikon t,
Od 1944 r . miasto przejęło opiekę nad Muzeum, zabezpieczyło srodki
finansowe na place dla czterech zatrudnionych pracowników. Na przełomie 1944/1945 r. z powodu nieobecności dotychczasowello dyrektora
Muzeum i kustosza, inż. K. M. Osinskiego, przebywającego poza gran;cami kraju, dyrektorem Muzeum zastal Roman Lesniak. Zmiana ta
dokonana została na polecenie kierownika referatu muzealnego Ministerstwa Kultury i Sztuki '0.
W kwietniu 1945 r. staraniem Miejskiej Rady Narodowej zorganizowano "WPrzemyslu-----;'l,1.iejskie Muzeum Przyrodnicze. ąo którego część
eksponatów sprowadzono 7. Krasiczyna i Hołu1>1i. Dalsze losy tej placówki nie 5<1 znane, zbiory prawdopodobnie włączono do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie znajduj ą się do dzisiaj. Są to trofea
myśliwskie itp. II.
Budynek , w którym znajdowały się zbiory przy ul. Władycze, groził katastrofą budowlaną. W tej sytuacji na wniosek władz administracyjnych miasta Przemyśla w roku 1946 Muzeum. decyzją Ministerstwa
Administracji , Ministerstwa Kultury i Sztuki otrzymało do swojej dyspozycji okazały pałac biskupów greckokatolickich. Naczelna Dyrekcja
Muzeów l Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki pismem
z dn ia 5 października 1946 r. przeznaczyła na Muzeu m pa lac biskupów
wraz ze znajdującymi się w nim zbiorami ::iztuki; portrety bisku\?ów
greckokatolickich, meble z wyposazenia pała;..u itp.H.
W ten sposób po 35 latach staran i zabiegów Muzeum stało się wlascicielem piękne~o ~machu , o wielu reprezentac.yjnych sałach oraz bu ·
dynku oficyny (o powierzchni około 2000 m%). Po dokonaniu niezbędnych
prac remontowych w pałacu biskupów przys tąp iono do przenoszenia
zbiorów d o gmachu przy pl. Czackiego 3. Po trzech miesiącach prac
w pierwszym kwartale 1947 roku eksponaty oraz zbiory biblioteczne
TPN zwieziono do nowej siedziby.
Rada Naczelna i Dyrekcja Towarzystwa Przyjaciół Nauk zg łaszają
pr etensję do władz miejskich o to, by nadzór nad działalnością Muzeum
sprawowało społeczne ciało powoływane przez Towarzystwo i Zarząd
Miasta. W tym celu zawarta została z koncern 1947 roku pomiędzy TPN
a Zarządem Miejskim umowa, na której podstawie nastąpiło powołanie
wspólnej Rady Muzealnej w składzie: dr A. Gilewicz, dr Fr. Persawski
i M. Slronski - z ramienia Towarzystwa oraz prezydent miasta Michał
Wislicki, radny miejski Karol Janicki i archiwariusz dr K azimierz Ar!:lmowski - z ramienia Zarządu Miasta. Rada Muzealna opracowała
między innymi projekt statutu Muzeum i działała do 1 stycznia 1949 r ..
tj. do momentu upanstwowienia Muzeum 11 .
W tej sprawie ostro zareagowało Ministerstwo Kult ury i Sztuki.
70

podając pisemme do wIadomoSci, "że stosownie do art. 1, ht. d. dekretu
PKWN z dnia 15 września 1944 r. o zakresie dzialama i organizacji
Resortu Kultury i Sztuki (Dz. U. R. P., nr 5, poz. 25) w związku
z art. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o opiece nad muzeami publicznymi (Dz. U. R. P., nr 32, poz. 270) właściciel Muzeum nie może
zawierać żadnych umów wkraczających w kompetencje ustawowe MInisterstwa lub je20 ur~an6w bez uprzedniej zgody i aprobaty Ministerstwa. Na podstawie pisma z dnia 4 czerwca 1945 I', (L. 9439/45) Zarząd
\1iejski, stwierdzając, że prawomocne jest zrzeczenie sit:: przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk wla sno!i:ci Muzeum w 1928 r., odmówił Towarzystwu prawa inl'lerencji w JeRO sprawy. Wyjaśniono równocześnie, że
Muzeum administracyjnie pod!eJi:a Zarządowi Miejskiemu, a personalni"
i merytorycznie Ministerstwu Kultury i Sztuki, ustalając jego nazwe
na i\Ilozeum Ziemi Przemyskiej II.
Zarządzenie to normowało nie jasną dotąd sytuację Muzeum. Tymże
pismem polccono wyodrębnienie 7.C wsp6tne~o kicdyś księgozbioru Muzeum i TPN prac z zakresu historii sztuki. architektury, ludoznawstwa,
archeologii , konserwacji oraz WSZE'lkich monografii, przewodników, katalo~ów, druków i rękopisów wartości muzealnej i włączenie ich do
fachowej biblioieki muzealnej. Wymienionych prac Muzeum nie mo.'{lo
w żadnym przypadku przekazać do innych bibliotek, ani też Towarzystwu Przyjaciół Nauk II, Pozwoli lo to utworzyć przy Muzcum zalążek
prz)'szłej bibliotek i fachowej.
Dzięki przejęciu Muzcum na własność przez Ministerstwo Kultury
i Sztuki zakończyły sit:: jego kłopoty fmansowe, lokalowe, a CZęŚCIOWO
i kadrowe, a otwonyly się perspektywy dalszego rozwoJu na rzecz
miasLa i regionu przemyskiego oraz kraju ,
Nieliczny personel muzealny (4 osoby) przystąpi! do inwentaryzacji
i se~regacji zbior6w, przygotowując się do organizacji stalej ekspozycji
zbiorów w budynku przy Pl. Czackie)lo 3. Prace Jednak prowadzone
były w przysłowiowym "ż6łwim tempie", Zgodnie z pisemną relaCją
Romano Leśniaka z dnia 24 grudnia 1946 r, (Lp. 95/II/ 16/12--46) zlożom) Ministerstwu Kultury i Sztuki zagospodarowanie przydzielonego
pałacu biskupów )lreckokatolickich przedstawiać się będzie następująco:

"Muzeum bl!dzJl' rOl:mieuC'lone w nowym budynku w następujący sposób: na parterze sekretariat, kancelaria kierownika Muzeum, biblioteka
muzealna, w dwócb pokojach wystawy czasowe l dwupokojowe nliuzkanie
:lla kierownika muzeum. Na pierwszym pl~tne w tn,ech pokojach prahistoria,
w dwóch pokojaCh etnografia i w dwóch pokojach sztuka kości elna. Na drugim
piętrze w trzech pokojach pamiqtkl wojskowe polskie, w dwóch pokojach pa.
miłltki przemyskie I w trzech pokojach przemysi Arty.tyczny. galeria obra~6 ......
(porcelana, hafty, rzetby, meble). W klatce lichodo wej. kt6ra jest duta i jasna,
rozw JcS%one bqdą obrazy malarzy wspólczesnych pr:wmy,skJch. W oflcynic
na IXlrterze garat i magazyn muzealny, Na pierwszym piętrze magazyn
muzealny, jednopokojowI." ~ kuchnią mieszkanie dla .....otncgo i dwa pokoje
goiclnnc dla pięciu osób ( .. r.

W nowej sytuaCji politycznE"j muzealnictwo \\' Polsce wymal'tało
nowych rozwiązan orfi:anizllcyjnych. Na początku lute.lil:O 1945 r. utworzono w ramach Ministerstwa Kultury i Sztuk i Naczelną DyrekCję
Mu'tców i Ochrony Zabytków Ja ko naczelny Orj;llan naukowy i Cachowy,
a równocześnie ~Iówny ośrodek administracyjny, a WIt.'C placówkę planUJącą i urlijd realizujący politykę w dziedzinie muzealnictwa oraz
ochrony zabytków, Było to niejako ,J .. ) deklaracją władz państwowych,
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stwierdzającą, że odtąd panslwo obejmu je pi eczę nad dorobkiem ku l turalnym nasze j przeszłosci i za pod stawowe nasze zadan ia w dziedzin ie
k u ltury uważać należy ochronę dzieł sztuk i, za bytków i pamiątek przeszłosci oraz powiązanie dorobku kult u ralne~o dawnych wieków z potrzebami kulturalnymi nasze~o i przyszłych pokoleń" II.

Kierownictwo, które stanowiła Naczelna Dyrekcja. sprawowało kilku
proCesorów i docentów; w ramach tego urzędu stworzono państwowy
zarząd i opiekę nad muzeami: archeologicznymi, etnograficznymi i artystycznymi oraz nad wielodziałowymi muzeami regionalnymi, posiadającymi działy przyrodnicze. Te ostatnie poddano nau kowej
opiece
centralnych muzeów przyrodniczych. Nawiązano stały kontakt z Muzeum Zoologicznym. Muzeum Geologicznym, Muzeu m Wojska i muzeami technicznymi, które or~anizacyjnie związane były z innymi
organami naczelnych władz panstwowych.
Drugi dział Naczełnej Dyrekcji stanowił Główny Urząd Konserwacji
Zabytków. Do zakresu je~o działania należała opieka nad zabytkami
architektury oraz ruchomymi dz i ełami sztuki, znajdującymi się w terenie poza muzeum i prywatnymi kolekcjami. a więc na przykład w koś
ciołach. Przed tym urzędem stał ogrom zadań. biorąc pod uwagę odbudowę równocześnie w kilkuset miejscowościach t ysięcy zabytków
architektury.
Trzecim działem Naczelnej Dyrekcji był I nstytut Historii Sztuki
i I nwentaryzacji Zabytków, który przejął uratowane zbiory p r zedwojennego Biura Inwentaryzacji Zabytków, obejmujące kilkadzies iąt tysięcy klisz foto,graricznych i kilka tysięcy architektonicznych zdjęć
pomiarowych zabytkowych budynków. Instytut rozpoczą! przy-,!otowywanie i publikowanie wydawnictw dokumentacyjnych, dotyczących dziejów sztuki w Polsce oraz podją ł w 1946 r. kontynuację przedWOjennego
naukowe,go wydawnictwa periodycznego "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury". Wydawnictwem popularno- naukowym stał się kwartalnik "Ochrona Zabytków", wychodzący od 1948 r. Podjęto wydawanie "Katalogu
zabytków sztuki w Polsce" w ramach dawnego podzialu administ racyjnego, tj. powiatów.
Czwartym działem pracy Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony
Zabytków była rewindykcja dóbr kultury wywiezionych przez hitlerowców. Aby udokumentować zakres zniszczen i strat w dobrach kultury, podjęto druk publikaCji w języku polskim i językach obc~'cłl.
Pierwsza seria "Prac i Materialów Wydziału Rewindykacji i Odszkodowań w Dziedzinie Kultury" dotyczyła założeń ogólnych i zasad. na
których miala się oprzeć jej praca, dalej prawne regulacje ochrony dóbr
kultury w czasie wojny.
W 1951 r. w miejsce Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków utworzono Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków. Równocześnie jako organ doradczy Ministra Ku l tury i Sztuki powołano Radę
Muzealno-Konserwatorską, zlożoną z 30 wybitnych specjalistów w dziedzinie muzealnictwa i konserwaCji zabytków".
Pierwszym aktem państwowym w dziedzinie muzealnictwa nowej
władzy ludowej było upanstwowienie z dniem 7 maja 1945 roku Muzeum Narodowego w Warszawie i nadanie mu charakteru centralnej
placówki muzealnej w Polskiej Rzeczypospolitej L udowej. Ustala ł a ona
rolę Muzeum Narodowego w s tolicy panstwa jako centralnej instytucji
muzealnej, ale nie nadrzędnej w stosunku do innych. Muzeum Narodowe
72

w Warszawie reprezentuje od tej pory muzealnictwo polskie poza granicami kraju".
Kolejne dwie placówki muzealne otrzymały uprawnieni a Muzeum
Narodowego, a to muzea: w Krakowie i Poznaniu. Ustalenie charakteru
trzech ~ł6wnych muzeów historyczno·artystycznych było pierwszym
aktem planowej polityki muzealnej panstwa.
W pierwszych latach powojennych reaktywowano Związek Muzeów,
który w sposób bardzo uzyteczny współpracował z Naczelną Dyrekcją
Muzeów i Ochrony Zabytków w zakresie ustalenia zasad polityki muzealnej, dzialalno!óki społeczno-oświatowej muzeów, rozwoju muzealnictwa na ziemiach północno-zachodnich Polski w związku z odzyskaniem ziem nad Bałtykiem i Odrą, tworzenia muzeów na wolnym
powietrzu, organizacji wystaw objazdowych i słuiby oswiatowej muzeów. W miejsce periodyku "Pamir:tnik Muzealny" od roku 1948 wydawano w Krakowie "Kwartalnik Muzea ln y" . Związek Muzeów w 1947 r.
wy dał podręcznik pl. Muzealnictwo , przeznaczony dla
pracowników
muzealnych ".
Powainą rolę przy odbudowie i reorganizacji muzealni ctwa polskie~o po wojnie odeJl;rało Stowarzyszenie Historyków Sztuki.
Sytuacja w powojennym muzealnktwie polskim w zakresie włas
ności nie była unormowana. Muzea stanowiły własność panstwa: więk
szość była własno~'(:ią miast, wiele należało do stowarzyszeń i organizacji społecznych, np. Towarzystwa Krajoznawczego itp.
Troska
o racjonalne gospodarowanie zbiorami muzealnymi, jak równi eż nadzór
nad ich konserwacją wymagały stworzenia wielu pracowni konserwatorskich w dużych muzeach. Względy natury personalnej, organizacyjnej i [jnansowej potwierdzały konieczno sć przejęcia przez państwo
ciężaru utrzymania muzeów -.
Upaństwowi e nie znacznej częsci muzeów na terenie całego kraju
nastąpiło w roku 1950. By ł to akt prawny o zasadniczym znaczeniu dla
pr zysz łości muzealnictwa w naszym kraju. Stwarzał bowiem podstawy
planowania jednolitej państwowej polityki muzealnej , umożliwiał dysponowanie zbiorami, ułatwiał zatrudnienie w muzeach pracowników
nau kowych, pozwalal na po~lębieni (> prac naukowych i szersze rozwinięcie prac oświatowych. Obok trzech muzeów narodowych wszystkie
muzea w miastach wOjewódzkich otrzymały tytuły muzeów okręgo
wych II. W śród upanstwowionych muzeów w 1950 roku znalazło się
Muzeum Regionalne w Rzeszowie, Sanoku i Jarosław iu n. Muzea okrę
gowe sprawują opiekę nad muzeami regionalnymi i lokalnymi na swym
te renie i pomagają im w zakresie organizacyjnym, konserwa torskim
i naukowym w działalności oświatowej.
Muzeum w Rzeszowie zostalo przekształcone w muzeum wielodziałowe z następującymi działami: paleontologii, archeologii, etnograrii
Lasowiaków i Rteszowiaków, sztuki cechowej i koscielnej, działu pamiątek miejskich. Terytorialnie obejmowało swoją działalno~kią środ
kową i północną CZI;'SC województwa rzeszowskiego. Od roku 1951 placówka ta otrzy mała rangę Muzeum Okręgowego , obejmując zasięgiem
swojego działania obszar ówczesnego wOjewództwa rzeszowskiego h.
W roku 1947 powrócił z wojennej tulaczki inż. Kazimierz Maria
Osiński i objął dawne stanowisko dyrektora i kustosza Muzeum, lecz po
niespełna 14-miesil;'cznej pracy został zwołniony z pełnionych funkcji
1. dniem 28 lutego 1949 roku, podejmUją c pracę w Pailstwowej Szkole
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Budownictwa w Jaros ławiu. Niechętni mu ludzie spowodują jego
aresztowanie w dmu 20 pai:dziernika 19HI r. Wkrótce wtęzienie opuszcza. Choroba nerek, poważny wiek i przeżycia wojenne s powodował y ,
ze w dniu 4 !ute,eo 1956 r. inż. K. M. Osińskl umiera \V wieku 72 lat.
Pochowany zostaje w grobowcu rodzinnym na cmenturzll głównym
w Przemyślu.
W latach 1949-1952 następowały cz~ste zmiany na stanowisku dvrektora Muzeum. l tak placówką w tym czasie kierowali: Roman
śniak, Kazimierz Arlamowski i Stanislaw Ju rclt 21,
\V drugim półroczu 1947 roku zakonczono w Muzeum w Przemyślu
urzą dz enie ekspozycji sllłej, w nowym budynku w 13 salach eluiponując 355 obrazów, wiele zabytków z dziedziny archeologii, etnografij,
sztuki kościdnej, rzcmJOs ła artystycznego H.
Rok 1949 zaznaczył się znacznym postępem pra(' w zakreSie iIlwentaryzacji zbiorówi spisano 7000 ~natów, 1800 książek oraz w in wen- t a l za ptStuoCi1Tczym spisano m gablot, postumentów, krzeseł, stołów
itp. Spisano przede wszystkim eksponaty zn ajdujące się na ekspozycji
i w magazynach z działów: prahistorycznego , etnograW. sztuki koscieł
nej, pamiątek przemyskich, rzemio sła artystycznego, galerii obrazów,
militariów i n umizma tyki.
W czerwcu 1949 r. urządzono magazyn obrazów, rzeźb, ra111. W pierwszym półroczu tegoż roku urządzono 5 wystaw czasowych i d wie
objazdowe przysłane z Muzeum Narodowego w Warszawie pt. "Sztuka
starożytna" i Jana Matejki "Dzieje cywilizacji w Polsce". Wystawy te
zwiedziło 17 tys. osób. Trzy wystawy zorganizowano z inicj atywy Muzeum: "Galeria Trielakowska" (wspólnie z 'l'PPR), " Wysta.wa prac artystów amatorów z Przemy śla" oraz "Wystawa. prac artystów z terenu
Woj. Rzeszowskiego" wspólnie ze Związkiem Plastyków Po lskich w Rzeszowie). Wystawy te zwiedziło 25 t.vs. osób. St ałe ekspozycje ze wzgh:du
na przeprowadzoną inwentaryzację nie były pokazywane publiczno$ci;
dla zbiorowych grup udostępniano je nieodpłatnie w niedzielę i święta "" .
Rok 1949 staje się przełomowym w dziejach Muzeum w Przemysłu;
następuje przejęcie Muzeum przez Minis terstwo Kultui".v i Sztuki. Oto
dok ument:

Le-

.,Akt przej.::cia w zarząd i użytkowanie Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przcmy~lu, pl. Czacki ego 3 ~tllnowiącl! g o
wJasność Towarzystwa Przyjaciół Nauk \.\ Przemy~lu do rol,u 1928, zaś od
roku 1928 Gminy Miasta P,rlocmyśla.
Na podsta ..... ie zarządzeni3 Ministra KuHury i Sztuki z dnia 9 grudnia
1949 f. nr 79 w sprawie spusobu i trybu przejęcia w zarząd i u±ytkowanie
państwa muzców publicznych naleiącyeh do samorz:"!du terytor ialnego. stowarzyszeń
I osób fizycznych oraz stosownie do z:awiadomicnla z dnia
\0 grudnia 1949 r. (L. dz. 1450/49/Z M), Mu:teum Ziemi Pncmyskiej w Przemy ~lu podlcgn pnej{:ciu przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki w za rz'ld
i użytkowanie P::ł!;:stwa."
W dniu 17 grudnia 19-19 r . w Prternyślu w budynku Muzeum odbyl o
~iE: przej~cie w zarząd i utytkowanic paiLstwa Muzeum Ziemi Przemyskiej
przez Ministt'rslwo Kultury i Sztuki \\" o~obie przedstawiciela tegot Ministerstwa. ob. mgra Jó:tcfa Lipió~kiego, adiunkta r.luzt'um Narodowego
w Warszawie, dzialajqcego na podstawie delcgacji MKiS - Naczelne Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie. l dnia 12 grudnia 1949r.
L. dz. 14191/49. W przt'jęciu Muzeum Ziemi PrzemyskieJ ..... Przemy,jJu wzIął
udzial jako przedstawiciel ..... łaściciela Muzeum ob. mgr Adam Skarżynskl,
kierownik Oddziału Szkolnego, na mocy d~lcgacji pri!zydenta m. PrzemySIa
z dnia 11 grudnia 1949 r. L. dz. 26'727/4 or:l2: ob. Roman LeśnIak dyrcktor
Muzeum Ziemi Przemyskiej.
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PneJf:Cie w

zan.ąd

I uiylkO ....Clnie Panstw.l uleglo

łącznllr

z Muzeum,

tli

następuje:

t. Budynek, dawny palac biskupa grccko~katolickic:go ~la!10wIOlcy .... la.. •
no"ic PanS!wn, n , łutOlcy Ja ko pomieszczenie dla ZbLMow mUl..:alnych, polo·
tony prl:Y Placu Cuck!ego 3 wraz :I: ofLeynq L ('grodem, kryly dach6wką
zbudo\l,:nny z cegły. Budynek glówny o 3 kondnlt:acjach zajmujący po.
\\ ;erzehni~ 664 m', oficyna o powierzchni 29'1 m- o 2 .kond~·gnacjach oraz
Oiród (,) powierzchni 696 m' Ogólna liczlhl s,ll :I!, z eZ('go 7 przypada na
oficyn~ (5 magM.ynow, 2 micszkania dozorcy). W budynku blnkje in,l:.lucja
elekt ryczna, wl1duciągowa I kanalb;ncja.
2. Ruchomośei ut.ylkowc jak uafy, gabloty, po~tum('n~y. krzesła lip
uw ldoculione w lu wl'n ł;Jrzu od pozycji 1-315 Ek .. ponalv u.vdocznion"
w inwellt.1rzu ek~po n utóv.· w 111m:c l od po:tycji :'i-:UOO {st ron 1 1ł91 i w tomie II od POZYCJI :1101 do pozycji 6581 SpL'I ks:qtek obejmuje pozycJ'" o:;
1-1735 (do ~tror,y 67). NJebp i':'<łny ch ek:;,ponatol\- jf'st okolo 5800, z cz('gu
:t działu malarstwa 100. z wojskowo~ci 350, % numizmatyki 201łU medal: 600,
fotografii i pocztówek 1000, kliGu' . matryce no, piec:tęcic 600, !l,f;}nki 40f.
z d1.i~lu kslątek okolo 300 t,
3. Muzeum posiuda depo:l:yt w lIoiel 36 ~7.tuk, jak ·1 obrazy. <1 szafy. :!
zegary 5 wal fajan1iowych . 8 foteli i 1 kanapka, -l fotelik i. 1 biur ko 4 rzci.·
by \Ii drzewil', 3 neł.by w gips ie. Z liczby tej 26 potycjl, gł6wn!e mehle
I obrazy, są wl:u:nokiq Z. Doroszowe j, zamieszkale] ob.·cnie \\. Paryżu, xdl'panowa ne w Muzeum w lutaeh 1941-12, w e7.usie okupacji niemieckiej.
1 ubraz olejny malowuny nil desce, przedslawia jqey ukrz)7.owanie Chrystusa, wla.snoŚć mgr Nowosielskiego zdeponowany w 1048 r .. 7 rzeźby zdc·
ponowane przed woJoq sQ wlasnokią proC. Wilka J ózI'fn z Przemyśla.
4. W posiadaniu Zarz.ądu Miasta w sali posiedzeń Rady Mie jsk ie j jest
herb miasta Pnemy81a, kt6ry je~ t wlaJ;n o.,kią Muzeum. a w ,zasie okupacjl
niemieckiej w 1941 r, pn:Cl 6wczesncgo niemleckieg/) burml!!trza Gic~elm!lr._
na zabmny do magistratu, na 1.'0 jest rewers w posiadaniu Muzeum.
Termin sporząd:tenla ~dt u:tupt'lnleni:l Inwl'!IUny wyznaczono kil' ·
rownlctwu Mu:r.eum 00 dnia 1 kwietnia 1950 Toku
Wszelkie :tobowiązania \\'ynlkajqcc :I: dotychc:tutKlwcj d:tiałal no,1ci Mu·
:teum at po dzil'rl 31 .:rudnja reguluje i pokry wa Zan:'łd Miej"k: w Przemyślu, tj . do końca 1949 T.
Ze strony o,ob uczcstnie~l'Icych w sporządza,"u nl/ucjszcgo aktu :tglo nono następujqce uwagi i ~.a~ trzei(!"ia: dane ni~ J)n,iudajqce In w('nlnrzi4
zostały przyjl:tc na podstawie oiiwladc7.cn la Idernwn ikil Muzeu m. Wymienia·
nc w niniejszym akcie. klore nie są paglnOWJłl(, i ta klauw1"\,:,l le prz"z
Zarząd miasta. juko dotychczasowego wlaściciC!la. inw .. ntarla stanowią Inte·
gflllną część nlnh:Jszl'go aktu
Na tym akt pr:tej(:cia Muzeum Ziemi Przemy"kiej '.\ Pncmy~lu. pn:el
Minister:otwo Kultury i Sztuki w zanąd i użytk owani" państwa zakonczon"
Akt niniejSZY sporządzono I pod pi.5ano w " jt'dnobrzmitlcych egzemplarzach sp isanych na dWÓCh kartkach jednostronnie, t kt6rych:
- pierwszy zostaje zlowny w Ministerstwie Kultu ry Sztuk ..
Ochrony
- drugi zlotany :!.ostaje w Naczelnej Dyrekcj i l\1uze6....
Zabytk6w.
_ tn.ec! zosta je :dotony w ZarUłd7. ic Miehklm w PrzemyJilu,
- c:l:warty powatlljl! w aktac h Muzeum Zjem! Prz!'m,ysk,cj w Prz~
'ny';lu.
Po zaopatncniu w pieczt:c!e Ministerstwa Kultury I Sztuki podpisy zlotyli: przed~tawiclel MKLS mgr J6zef Lipiń sk i. pr z('d ~tawJch.'l Zarządu M!'IsL
w Przemyś lu mgr Adam Skartyński , dyrek tor Muzeu m Ziemi Przemyskiej
w Przemyjlu Roman I.A'.~ ni u k·'S1.

Ofic.inlne otwarcie Muzeum Ziemi Przemyskiej w PrzemysJu .,- nowej siedzibie przy pl. Czacki ego 3 dokonanI:! zosta ło w dniu 22 Ii~e~
1950 r. Przygotowana została sla la ekspozycja zbiorów, dająca piZeglad
reprez,entowanych w Muze um dzinłów: archeologii, etno,qrafii, historI;
sztuki sakralnej i rzemiosła artystycznego. Od roku 1951 nadzór merytoryczny Ilad Muzeum w Przemyślu sprawuje Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie:ll!.

.3

W latach 1951-1952 w dzialalności Muzeum można zanotowac staPlacówka boryka si~ z dużymi trudnościami, głównie etatowymi.
Administrowanie dużym zespołem budynków wymagało znacznej obs ługi technicznej (dozorcy, sprzątaczki),
nie mówiąc o pracownikach
działalności merytorycznej.
W I półroczu 1952 r. Muzeum w myśl Uchwały Walnego Zgromadzenia TPN uzyskało prawie cały księgozbiór naukowy, który przewieziono z budynku przy ul. Władycze 7 do gmachu Muzeum na pl. Czackiego 3 lit.
Z dniem l września 1952 r. zatrudniono na stanowisku kierownika
Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu mgr Krzysztofa Wolskiego.
absolwenta etnografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ustalony został konkretny profil Muzeum - jako placówki o charakterze regionalnym. Muzeum od tej pory nosi nazwę: Muzeum w P rzemyślu. Określono teren działania, który obejmować miał powiaty: przemyski, lubaczowski, część jarosławskiego i brzozowskiego. Ustalono, że
Muzeum posia dać będzie następujące dz iały: archeologii, etnografii,
historii miasta i najbliższego regionu, sztuki cerkiewnej i bibliotekę 10.
Na mocy Uchwały Prezydium Rządu z dnia 9 lipca 1952 roku utwonono muzealną służbę społeczno-oświatową, przeznaczając na ten cel
do dyspozycji Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków 200 nowych etatów,
które poważnie pomnożyły kadry muzealnictwa. Głównym zadaniem
pracowników oSwiatowych miało byc nie ty lko oprowadzanie wycieczek,
ale też organizowanie odczytów i pokazów seansów filmowych tam,
gdzie istniały ku temu warunki, nawiązywanie kontaktów z zakładami
pracy, stale współdziałanie ze szkołami.
Głów ny nacisk w pracy Muzeum w Przemyślu położono na działalność oświatową: odczyty, wystawy ośw i atowe itp. Objt;to nimi nie
tylko miasto Przemysł , lecz również zakłady pracy. szkoły, swietlice
Wiejskie w powiecie przemyskim. Tylko w latach 1953-1956 zorganizowano 619 odczytów. Wielka w tym zasługa instruktora społeczno-oświa
towego mgr J aniny Olszewskiej s'.
Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1952---1956 wywierała znaczny wpływ na działalność placówek kultury. Rozwijało się w tym okresie wspó łz awodnictwo miqdzymuzealne w działalności oświatowej,
zaprowadzono dla pracowników samokształcenie ideolog icz ne, zobOWią
zywano pracowników merytorycznych do wsp6lpracy z młodzieżą szkolną itp. Większość wystaw organizowanych w tym czasie miała charakter
wybitnie propagandowy i slała na niskim -poziomie s,,
W związku z objęciem kierownictwa Muzeum przez fachowca z dziedziny etnograIii w planach pracy Muzeum ujmuje się badania te renowe
nad kulturą Judową, celem pozyskania eksponatów do zbiorów działu
etnograficznego. Podjęto również badania żródłowe nad dziejami miasteczek ziemi przemyskiej. Wśród wielostronnej pracy tej placówki
najcenniejszą bezsprzecznie akcją by ło zabezpieczenie szeregu zabytków
sztuki cerkiewnej z opuszczonych cerkwi powia tu przemyskiego, które
wzbogacily dział sztuki cerkiewnej".
Kierownictwo -podejmuje zabiegi zmierzające do popularyzacji zbiorów muzealnych i działalności tej placówki. Autorami artykułów pra sowych są dziennikarze, a niejednokrotnie i pracownicy Muzeum. Z informacji tych wynika, jak dużą rolę wychowawczą odgrywa Muzeum.
gnację.
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Równocześnie placówka ta poprzez za ło żenie
regionalnego archiwum
etnograficznego służyć może pomocą i konsultacjami dla osób interesUjących się przeszłością Przemyśla i okolic ".
Następuje rozwój badan etnograficznych od 1952 roku nad dorzeczem
s redniego Sanu. Pierwsze metodyczne badania rozpoczęto w ramach prac
nad Polskim atlasem etnograCicznym. prowadzone przez K. Wolskiego.
Objęły one badania nad rybołówstwem'"
pszczelarstwem II. budownictwem 17. Tegoż samego autora ukazały się dwa studia krytyczne;
jedno o badaniach Oskara K olberga w dorzeczu średniego Sanu III. drugie o stanie polskich badan nad osadnictwem wołoskim północnych
stoków Karpat -,
Po roku 1952, oprócz wielu innych, gromadzi się liczne zabytki
z dziedziny archeologii. Szczególnie wzrosła Hosć zabytków z młodszej
epoki kamiennej (neolitu). Na okres ten przypadają badania zwiadowcze
i penetracyjne podejmowane przez K . Wolskiego. Wyniki tych badan
ogłoszone zostały w kilku komunikatach "'. W roku 1952 zostaje powolany w Przemyślu do działani a Oddział Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego. Poważne zasługi położył przy jego powstaniu K. Wolski.
Od 1953 r. zostaje zmieniona nazwa Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Archeologiczne Oddział w Przemyślu. Oddział PTA wn iósł
poważny wkład w popularyzację archeologii " .
Mimo braku archeOloga eksponowana była w latach 1949-1961 w ystawa archeologiczna obrazująca najstarsze dzieje ziem nad Sanem.
W 1956 r. mgr Kazimierz Moskwa - archeolog z Muzeum w Rzeszowie.
zalożył nowy inwen tarz zbiorów archeologicznych, dając tym samym
podstawę do stworzenia odrębnego działu archeologicznego w Muzeurr
Ziemi Przemyskiej Ol.
Znacznie wzrasta księgozbiór w bibliotece muzealnej . W latach
1952- 1954 opiekUje się księgozbiorem profesor gimnazjalny Stanisław
Ju rek, za ś od 1957-1960 Waleria Widuchowa. W świetle dostępnych
archiwalnych można przyjąć, że biblioteka fachowa
materiałów
w 1953 roku liczyła 3185 woluminów; zbiory nie _b yły w odpowiedni
sposób zinwentaryzowane u.
W latach 1958-1962 Muzeum rozwija działalność naukowo-badawczą.
organizując badania zespołowe (obozy naukowo-badawcze) we współ
pracy z innymi placówkami naukowymi i muzealnymi. Wspólnie z Muzcum w J arosławiu zorganizowano obozy naukowo-badawcze w Sieniawie (1959), Birczy (1960) i Wielkich Oczach (1960). W Birczy powtórniE'
zorganizowano obóz naukowo-badawczy w 1963 r. wspólnie z Kat ed rą
Etnografii Ogólnej i Słowian Uniwersytetu Wrocławskiego. Etnografowie z Muzeum w Przemyślu wielokrotnie brali udział w badaniach
na terenie ca łego województwa rzeszowskiego, organizowanych przez.
Muzeum Okrę~owe w R7.eslowie. I tak K. Wolski brał udział w obozach
naukowych z siedzibą w Harcie, pow. Brzozów (1957), Giedlarowej.
pow. Leżajsk {1958}, zaś mgr S, Lew brał udz iał w obozach w Majdame
Sieniawskim (1959), Raniżowie (1961), Dzikowie (1962) i Weryni (1963)
oraz Wzdowie (1963) H (rys. 2).
Zatrudniony w Muzeum drugi etnograf, mgr Stefan Lew, na szeroką
ska l ę rozpoczął w 1958 r . badania nad budownictwem wiejskim dorzecza
sredni e~o Sanu wraz z Wisłokiem , z nawiązaniem do domu przysłupo
wego innych grup te ry torialnych n. Tenże etnograf prowadzi badania
nad slroJami ludowymi na obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego

77

woJ.

lU"OJ$KI(

.

I'., , .. "' '' ' .... CI

~C-::::::::-z'.1
!

r

...

..._...

'"_..:....::.'--.;.I:...._~
•

!

~

Rys. 2. Etnograficzne obozy naukowo-badawcze organizowane przez Muzeum w Przemyślu w latach 1959-1984 (oprac. A. Kunysz. rys. R. Halicki)

w dorzeczu średniego Sanu li, sztuką ludową u i integracją kulturową
wsi nasiedlonych ~ł. W wyniku tych badań naukowych w dziedzinie
etnografii Muzeum Przemyskie i jego pracownicy zyskali opinię aktywnych muzeologów, z których doświadczeń korzystają inne muzea i placówki centralne. K. Wolski rozpoczyna wyjazdy w celach badawczych
za granicę do Pakistanu~' i Indii 50.
W roku 1959 reaktywowane Towarzystwo Przyjaciół Nauk wraz
z Muzeum obchodziło jubileusz 50- lecia istnienia. Z tej o~azji zorganizowano w dniach 4-5 listopada 1959 r. sesję naukową, w której
wzięło udział wielu naukowców z całej Polski. Referat okolicznościowy
wygłosił dr Franciszek Persowski: 50 lat TPN i Muzeum w Przemyślu.
Kilku wybitnych uczonych: prof. dr '1'. Lewicki, pro f. dr W. I-Iejnosz,
prof. dr L. Babiński i wielu innych przygotowało referaty z dziedziny
historli 51 . Sesję połączono z otwarciem wystawy pt. ,,50 lat Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Muzeum w Przemyślu" 51. Z tej okazji ukazała
się praca K. Wolskiego Towarzystwo
Przyjaciół Nauk w
Przemyś~1L
1909-1959, zawierająca rys działalności Towarzystwa w tych latach.
Wiele miejsca poświęcono w niej Muzeum jako placówce zawsze z Towarzystwem związanej iii.
Muzeum w Przemyślu aktywnie włącza się w ochronę zabytków
pr7.eszło~ki na terenie powiatów: Brzozów, Przemyśl, Radynmo, Jaro78

sław i
głady

Lubaczów. Dzięki szybkiej interwencji zdążono uchronie od zawiele obiektów zabytkowej architektury drewnianej. Poza śClslą
współpracą z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Rzeszowie
Muzeum prowadzi takie informacyjny ośrodek wiedzy o zabytkach oraz
hIstorii miasta i okolic. Upowszechnianiu wiedzy o regionie mial służyć
rabe opracowany p rzez kustosza Muzeum K. Wolskiego przewodnik
Przemyśl i okolice Ił.
W grudniu 1959 roku w związku z podjętą decentralizacją Ministerstwo Kultury i Sztuki prz ekazało Muzeum w Przemyślu w gestię Prezydium Miejskiej Rady Narodowej . W liziałalnośc i M.neum praktycznie
nie nastąpiły żadne zmiany. Nadzór merytoryczny sprawowało Muzeum
Okrę~owe w Rzeszowie, finansowanie zas Wydział Kultury i Sztuki
Prezydium WRN w Rzeszowie poprzez Powiatową Radę Narodową
w Przemyslu 5~.
Lata 1960-1966 to okres obchodów IOOO-lecia istnienia Pa ństwa
Polskiego. Na rok 1961 przewidziano uroczystosei związane z 1000-leciem
miasta Przemyśla. Do obchodów mil enijnych włączyło się bardzo aktywnie Muzeum, organizując wielką ekspozycję pod ogólnym tytułem
"Tys iąc lat Przemyśla". Złożyły się na nią: wystawa archeologiczna
"Przemyśl
w pradziejach i wczesnym średniowieczu" - scenariusz
opracował
A. Kunysz, historyczna: "Przemyśl w wiekach XIV do
XIX" - aulorami scenariusza byli A. Gilewicz, Fr. Persowski i K. Arłarnowski; tradycje rewolucyjne miasta i regionu obrazowała wystawa
.,Ruch robotniczy w Przemyślu w latach 1879-1944" według scenariusza A. Gilewicza, Etnografi ę il ustrował a wystawa: "Kultura materialna
i sztuka wsi regionu przemyskiego", aUtorem scenariusza byl S tefan
Lew, Tak wielkie przedsięwzięcie było możliwe dzięki poważnej pomocy
finansowej udzielonej przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Przemyślu N,
Lata 1952-1963 lo okres kierowania Muzeum przez K. Wolskiego,
zdolnego etnografa, legitymUjącego się znacznym dorobkiem naukowym;
w czasie pracy w Przemyśłu uzyskał doktorat z zakres u etnografii.
W tym okresie Muzeum znacznie zwiększyło zbiory (3 1 XII 1962 11 736 rKsponat6w). księgozbiór biblioteczny podwoił się (na 31 XII 1962
....l'-rlosH 7288 woluminów); uzyskano znaczne wyniki w działalności
oswiatowej, wystawienniczej (szczególnie w lalach 1952-1960), naukowo-badawczej w dziedzinie etnografii, Pracownicy naukowi Muzeum
opracowali i ogłosili drukiem kilkadziesiąt artykułów i rozpraw w róż
nych periodykach regionalnych i ogólnopolskich. Wiele czasu pracownikom zabierała informacja o zbiorach, czy dziejach ziemi przemyskiej
dla osób studiujących w uczelniach wyższych w Polsce, i w Studium
Nauczycielskim w Przemyślu, piszących prace magis t(>l'~kie, doktorskie
czy dyplomowe.
Muzeum w Przemyślu naWiązało owocną współpracę z wielu towarzystwami regionalnymi i ogólnopolskimi: TowarzysLwem Przyjaciół
Nauk w Przemyślu, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Polskim
Towarzystwem Archeologicznym Oddział w Przemyślu, Polskim
Towarzystwem Turyst..yczno-Krajoznawczym Zarząd Powiatowy w P rzemyślu. Na odcinku popularyzacji historii i kultury regionu inicjowało
wiele akcji IN dziedzinie ochrony zabytków.
W okresie tym mieliśmy do czynienia z wielu ważnymi decyzjami
rządu, Ministers twa Kultury i Sztuki w zakresie organizacji muzeal79

nictwa w Polsce. Państwo polskie ostatecznie uregulowało podstawy
prawne działalności muzeów "Ustawą o ochronie dóbr kultury i o muzeach" uchwaloną przez Sejm PRL w dniu 15 l"ulego 1962 r. ł'. Ustawa
ta utrwaliła istniejące zasad y ustalone w kilkunastoletniej praktyce
i zapewniła również opiekę zbieractwu prywatnemu. Była jednocześnie
jedną z pierwszych ustaw tego typu w swiecie.
Ostatnie lata k ierowania Muzeum przez dra K. Wolskiego (1960-1963), częste i długotrwał e wyjazdy za granicę w celach badawczych
(Pakistan, Indie, Czechosłowacja, Związek Radziecki) spowodowały duże
zaniedbania na odcinku inwentaryzacji zbiorów i ich naukowego opracowania. Nie układały się również w sposób prawidłowy stosunki mię
dzyludzkie w placówce między pracownikami a kierownictwem Muzeum.
Zmniejszono poważnie oddziaływanie Muzeum na środowisko, spadła
iloSć organizowanych wystaw, odczytów i współpraca z młodzieżą.
Władze nadrzędne jednostki: Wydział Kultury i Sztuki Wojewódzkiej
Rady NR.rodowej oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie na prośbę miejscowych władz politycznych i administracyjnych przeprowadziły
w dniach 14-16 lV 1960 r. kontrolę placówki. Stwierdzono szereg uchybień na wielu odcinkach działalności Muzeum w Przemyślu.>8.
Miejscowe władze: Powiatowa i Miejska Rada Narodowa na sesji
połączonych Rad w dniu 12 września 1962 roku podjęły uchwałę
nr XXIV /154/62, która Muzeum w Przemysiu zobowiązywała do:
1) usunięcia w terminach zakreślonych przez Wydział Kultury niewłasc i wości organizacyjnych, wykonania inwentaryzacji książek i zbio·
-:ÓW muzealnych;
2) prowadzenia w szerszym zakresie badan archeologicznych i etnograficznych na terenie naszego powiatu, ich popularyzowanie oraz społecznego udziału w działalności oświatowej;
3) organizowania i popularyzowania własnych wystaw i obcych
wSród społeczeństwa miasta i powiatu n.
Uchwała połączonych obu Rad Narodowych Powiatowej i Miejskiej
została podjęta w okresie, gdy Muzeum w Przemyślu znacznie obniżyło
zakres prac o.swiatowych na rzecz środowiska, co było wynikiem różnych
przyczyn.
Z zachowanych dokumentów wynika, że dyrekcja Muzeum w roku
1963 przystąpiła do likwidacji stwierdzonych wielu uchybień i niedo·
ciągnięć w działalności wewnątrzmuzeałnej. Warto podkreślić, że poważnych zaległości w inwentaryzacji zbiorów nie można było zlikwidować bez zatrudnienia specjalistów z zakresu archeologii,
historii
sztuki, historii, bibliotekarstwa ".
Warunki pracy w Muzeum były trudne. w okresach zimowych praktycznie ogrzewano jedynie trzy pomieszczenia, w których mogli prze·
bywać i pracować zatrudnieni
pracownicy. Temperatura w salach
ekspozycyjnych, magazynach i pracowniach w okresie zimy spadała
kilka stopni Celsjusza poniżej zera. Wadliwa instalacja ogrzewcza w budynkach muzealnych (piece kaflowe, niedrozność przewodów kominowych) były w 1961 r. przyczyną poważnego pożaru w salach ekspozycyjnych na drugim piętrze.
W drugim kwartale 1963 roku dr Krzysztof Wolski zostaje odwołany
ze stanowiska kierownika Muzeum w Przemyślu i podejmuje pracę
w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Obowiązki p. o. dyrektora Muzeum w Przemyślu od l czerwca 1963 r. obejmuje mgr Stefan Lew,
etnograf, adiunkt tejże placówki I'.
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" Now iny Tygodnia" nr 3 z 1959; "Z Otcbłani Wieków" nr 1 z r. 1960. ,.Kamena"
nr 1 z r. 1960; ,Trybuna Ludu" nr 64 z r. 1960.
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~ Z działalnośCi Muzeum w Przemyślu, " Biuletyn
Info rmacyjny CZMiOZ",
Warszawa nr 14, listopad-grudzień 1957.
lIS L . Turczak, Muzeum
Ziemi Przemy~kiej w P rzemy~lu ..., s. 23; A. Kuny sz,
Muzeum w Rzeszowie w lalach 1935-1959 ... , S. 242; tenże, Mu zeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej .... s. 11.
H A. Kuny sz, Przemyjl wczesnodolie;owy ... , s. 11- 12, 32-34; tenże, O przllpOlowaniach do Millenium w woj. rzeszowskim. "Z otchłani wieków", t. XXV II ,
z. 2, Poznań-Wrocław 1961; tegoż, Tysiqclecie Państwo Polskiepo (rozwój zainleresowań nad naszą przeszlooiciq), .,Nowiny Rzeszowskie" z dnia 21 II 1960; B. Cmela, Nowa ekspozycja GrcheolOOfcolnu Ul Mu.zeum Ul Przemll.Hu, ZOW, Wrocław 1962,
z. l, s. 87-88.
al Dziennik Ustaw PRL nr 10 z 21 lutego 1962 r. poz. 48.
!la Dokumenty z prt.eprowadzonej kontroll w Muzeum w Przemyślu w dniach
14.-16 IV 1960. Teczka w Archiwum MNZP w Przemyślu.
H Pismo dyrekcji Muzeum z dnia 20 lutego 1963 r. do W ydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przemyślu. L. dz. 10/ 11163. A rchiwum
MNZP w Przemyślu.
" Zobacz przypis 59.
'I Akta osobowe byłych pracowników Muzeum w Przemyślu: dr K. Wolskiego
i mgr S. Lwa. Archiwum MNZP w Przemyślu.

'"

Rozdział

VI

Muzeum Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu uniwersytetem
kultury

Po wprowadzeniu w życie ustawy w 1962 r. ,,0 ochronie dóbr kultury i o muzeach" przed muzealnictwem polskim postawiono szereg nowych i ambitnych zadaó, Już w roku 1961 rozpoczął się nowy etap
w działalności społeczno-oswiatowej muzeów, ~dy Zarząd Muzeów
i Ochrony Zabytków MKiS, kierowany przez energicznego dyrektora
mgrll Mieczysława Ptaśnika, rzucił hasło: "Muzea Uniwersytetami Kullury" '. Nastąpiła nie tylko intensyfikacja prac oswiatowych, ale tez
poszukiwanje nowych jej form. Prócz tradycyjnych już dziedzin działalności, a więc oprowadzania wycieczek, odczytów i organizacji wystaw, muzea organizują młodzieżowe koła przyjaciół muzeów, urzą d zają
konkursy dla mlodzieży, wspólnie z bibliotekami przygotowują ekspozycje, przy okazji wystaw objazdowych organizuje się sprzedaż książek,
nawiązuje kontakty z zakładami pracy, urządza wieczory poezji i mu zyki połączone z zebraniami dyskusyjnymi i organizuje akcje zespołowe
obejmujące oglądanie wystaw, przedstawien teatralnych, koncertów ilp.
Najistotniejszą formą działalno~ki w ramach akcji "Muzea Uniwersytetami Kullury" są systematyczne cykle wykładów i kursy o sciśle okreslonej tematyce, często obejmUjące zagadnienia własnego regionu. Te
wszystkie akcje wymagały odpowiednich pomieszczen, aparatury. Inauł{uracja "Uniwersytetów Kultury" w muzeach połączona była zawsze
z otwarciem sali wyk ł adowej, czytelni, sali zebrań czy nawet sali kinowej, a czasem nawet i kawiarni '.
Do pierwszych muzeów, które utworzyły u siebie "Uniwersytety
Kultury", należały placówki w Zielonej Górze. Gdansku, Kielcach, Rzeszowie, Bytomiu, Lublinie. W Krakowie utworzono międzymuzealną
komisję koordynacyjną dla usprawnienia akcji społeczno-oświatowych,
a Muzeum Narodowe w tym mieście podjęło badania przy współpracy
socjologów, rozszerzając je na zagadnienia upowszechniania kultury
na wsi-.
Te nowe kierunki pracy oświatowej wymagały ze strony władz
administracyjnych i pracowników muzeów oraz dyrekcji placówek
aktywnych działań.
84

W poprzednim rozdziale stwierdziliśmy, zc Muzeum w Przemyślu
na tym odcinku działania pozostawało daleko w tyle: spadła ilose zwie- _
dza}ących (do 11 300 osób rocznie), zmniejszyła su:: · 1I0§Ć wystaw okolicznośclOwydr(aO-r-roczni(') oraz iloSć odczytów oq;(anizowanych przez
pracowników (do 30 rO<'znie), Zawazylo lO dotkliwie na dobrej do tej
pory opinii Muzeum w społeczeństwie. W dW;ojach tej placówki po
prostu zaistniał kryzys w wicIu dziedzinach jei funkcjonowania.
Od dnia 1 sierpnia 1963 r. kierownictwo Muzeum obj'll mgr Antoni
Kunysz - archeolog 1. wyks1.talcenia, adiunkt Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie, mający za sobą pewne doświadczenie w pracy muzealnej
Jako kierownik dZiału archeologicznego, a przejściowo nawet p. o, dyrektora w tymże Muzeum, Z placówką przemyską związany był od lat
Scislymi więzami, tj. od roku 1957, od momentu pod1ęcia badań archeolo,liticznvch na wz,litórzu zamkowym w Przemyślu i innych rejonach
miasta przez Rzeszowski Olirodek Archeolol'liczny przy Muzeum Okrę
Rowyrn w Rzeszowie l,
W okresie prac związanych z obchodami IODO-I ecia miasla Przemyśla
oddele,litowany zostaje przez dyrekCję Muzeum Okręgowego w Rzeszowie do pomocy przy organizacji wystaw jubileuszowych w Muzeum ",
Po objęciu funkcji przez nowego dyrektora przystąpiono do we·
wnętrznej reorganizacji
placówk i. Uporządkowano przede wszystkim
magazyny muzealne, tworząc je oddzielnie dla poszczególnych działów !
archeologii (parter budynku oficyny). zabytki sztuki przeniesiono do
amachu glównego (na II pu:lro, gdyż stwarzało lo najlepsze warunki
ich przechowywania). Magazyn zbiorów etnograricUlych urządzono
w gmachu głównym (I piętro. skrzydło wscllodnie), Księgozbiór liczący
ponad 7622 pozycji zlokalizowano na parlerze (skrzydło południowe),
Wygospodarowano równoczesnie pomieszczenie na czytelnię i saJę odczytową. Podjęto również usilne starania o pozyskanie nowych etatów,
zatrudniając historyka, bibliotekarza, jeszcze jednego archeologa. Utworzono w ramach struktury muzealne] następujące działy: archeologiczny,
etnograficzny, historycUlo·llrtystyczoy (biblioteka była na prawach
działu) oraz dział pracy naukowo.oswiatowej, Tam, gdzie istnieli odpowiedni specjaliSci, powierzono im kierownictwo poszczególnych działów',
Wszyscy pracownicy zobowiązani byli do uczestnictwa w pracach
og6lnomuzealnych, jak: orJ!anizac]3 wystaw oswiatowych, uczestnictwo
w akCji odczytowei, współpraca ze szkołami. uczestnictwo w badaniach
terenowych itp,
W ramach prac porządkowania zbiorów przeprowadzono spis z natury wszystkich eksponat6w, podjęto intensywne prace przy kontynuo·
waniu inwentaryzacji zbiorów, szczególnie w dziale archeologii i etnograHi, gdyż działy te miały specjalistów. Poważne prace wykonano
w bibliotece, uporządkowano księgozbiór, a przede wszystkim czasopisma, zbiory specjalne, które znajdowały się w zupełnym nieładzie l.
Z ogólnego zbioru czasopism wyłoniono dział prasy przemyskiej', Prace
przy por1.ądkowaniu zbiorów bibliotecznych trwały do końca lUleR;o
1984 r. W uporządkowanych partiach zbiorów przeprowadzono spis
z natury w celu uchwycenia stanu iJościowe~o biblioteki, Do tej pory
nie prowad1.ono w bibliotece inwentaryzacJi. Stwierdzono przy okazji
brak podstawowej dokumentaCji biblioteki. a więc poprawneRo inwentarza druków zwartych, czasopism, inwentarza zbiorów speCjalnych i księ·
gi ubytków. Powołana komiSja inwentaryzacyjna w składzie: Janina
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mgr Łucja Turczak i Krystyna Kwaśni ca podw 1964 r., lecz do 'końca 1968 T. jej nie z a kończyła '.
Identyczna sytuacja istniała w pozostałych działach z wyjątkiem działu etnograficznego, który zatrudniając dwóch etnografów wprowadził
ogólny porządek w jego zbiorach; zaawansowano też poważnie prace
przy naukowym ich opracowaniu oraz inwentaryzacji.
Dyrekcja Muzeum podjęła szeroką akcję oświ atową. Realizując aktual nie obowiązujące hasło "Muzeum Uniwersytetem Kultury", w dniu
30 stycznia 1964 r. dokonano uroczyste{,;o otwarcia oś rodka naukowo-oświatowego z udziałem przeds tawicieli władz politycznych i administraCYJnych WOjewódzkich i m iejskich, muzeologów z terenu województwa rzeszowskiego oraz zapreszonych kiJku dyrektorów muzeów
z terenu Polski (Warszawa, Kraków, Częstochowa). Działalność ośrodka
naukowo-oświatowego zainaugurował wyk ład em pt. Działaln ość oświa
towa n-mzeów w Polsce proL dr Z. R3jewski, dyrektor Państwowego
Muzeum Al'cheologicznego w Warszawie '~. W mirodku tym realizowano
cykl odczytów pod wspólnym tytułem "Miasto, w którym żyjem y'·.
Nie zapominając o XX-leciu powstania Polski Ludowej, przygotowano dw ie duże wys iawy: "Polska Ludowa w fotografii artystycznej"
(16 1-15 II 19(34) z Muzeum Polskich Ruchów Rewolucyjnych w War 8
szawie oraz "Dorobek miasta Przemyśla i powiatu w Polsce Ludowej".
Szczególnie ta druga wystawa wymagała duże~o w ysiłku or~anizacyj8
nego celem zgromadzenia eksponatów, wykonania odpowiedniej oprawy
plastycznej, sprzętu w-,,"'stawowego oraz druku katalogu wystawy
pL Z historii miasta Przemyśla j POWUztu ".
W pierwszym półroczu 1964 roku Muzeum w Przemyślu przeprowadziło wsród przemyskiego nauczycielstwa ankieh~ pl. "Współpraca
muzeów ze szkołam i". Głów ny m celem ankiety było uzyskanie odpowiedzi na kilka pytan: na jakie wystawy i jak często młodzież uczęszcza; czy pobyt w Muzeum stal się przedmiotem zajęć lekcyjnych,
speCjalnych wypracowań (pisemnych); na jakich lekCjach młodzież najczęściej udaje się do Muzeum ; jaki jest jej stosu nek do wystaw dotyczą
cych dziejÓW współczesnych, malarstwa współczesnego itp.
Ankieta zawierała oRólem 15 pytań lak skonstruowanych, by pozwolił y nam one nie tylko zorientować się w zakresie oddziaływania wystaw
na m łodzież, ale również uzyskać wypowiedz na t mat, jakie wystawy
chce ona widzieć w przyszłości w Muzeum. Z uzyskanych wypeł nionych
50 ankiet wynikało jasno, że młodziei i nauczyciele widzą w Muzeum
wielkiego SOjusznika w realizacji prog ramów nauczania języ k a polsk ieJ;:!O, historii, wychowania obywatelskiego. Wsz'ystk~ankiety były ~ zgo~
ne, że najw i ększym zainteresowaniem młodzieży cieszą się wystaw y
z zak resu historii i sztuki. Jeśli ch9.dzi o w.y.s t9l'i,.y malaIst~ wspól
czesnego, we wszystkich ankietach 01r7.ymalismy odpowiedi, że wystawy Się.,~kELPo,dobają . ~ ml.odzież wysta.w. nie ro~umie...i..b.ardzp krytycznie
wypowla a Się o pOZiomie obrazów I lch tworcach. Duże za potrzebowanie natomiast zgłaszała młodzież na przy.E(otowonie wystawo tematyce
współczesnej i wystaw ilustrujących uzbrOjenie na ziemiach polsk ich
w ciągu dziejów, a takle przyrodę i technikę 10.
Realiz ując życzenia m ł odz i eży i nauczycielstwa, na kolejny rok
oświatowy 1964/65 przygotowano w uzgodnieniu z wład zam i oświato
wymi szereg wystaw sprowadzonych z zewnątrz. Wyeksponowano w salach muzealnych następujące wystawy: .,Polskie malarstwo krajobrazowe

Kotula

(przewodnicząca),

jęła pracę
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i rodzajowe", "Pamiątki i obrazy Jana Matejki", obydwie z Muzeum

Narodowego w Krakowie, "Swit proletariackiej kultury" - Muzeum
Lenina w Warszawie, "XX-lecie Lu dowe~o Wojska Polskiego" - Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, " Polski portret królewski ze zbiorów na Wawelu" z Panstwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu , "Sztuka
Chin" ora "Kultura starożylna - zabytki i odkrycia" - Muzeum Narodowe w Warszawie u.
W ten sposób realizowano na miejscu w Przemyślu udostę pnianie
młodzieży wspaniałych wystaw, które miałaby możliwość og l ądać tylko
w Krakowie lub Warszawie. Nic dziwnego, że frekwencja w Muzeum
wzrosła. W drugim półroczu przez sale muzealne przewinęło się 310 wycieczek szkolnych, wystawę zas "XX-Jecie Ludowe~o Wojska Polskie~o" zwiedziło ponad 6500 osób w ciągu pięcLu dni. Padł rekord frekwencji w Muzeum w Przemysłu
Podjęto szereg innych akcji, jak np, or2anizowanie na terenie szkól
Kół Przyjaciół Muzeum. Przystąpiono do WVJil laszaniil cykli odczytów,
np. "Miasto, w którym żyjemy" (20 wykładów), "Z historii architektury
powszechnej" (lO wykł adów), "Pradzieje ziem Polski południowo
-wschodniej" (5 wykładów), Wykładowcami w ramach tych cykli byli
reprezentanci mi ejscowego ośrodka naukowep;o oraz zaproszeni wybitni
specjaliści z innych ośrodków naukowych w Polsce. Przy okazji organizacji akcji odczytowej współpracowano z miejscowymi towarzystwami
naukowymi i kulturalnymi, jak: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Oddz ia ły w PrzemysJu, Towan,ystwo Przyjaciół Nauk oraz Rada Towarzystw Naukowych i Kulturalnych miasta Przemyśla L••
Muzeum w Przem yślu znalazło się w czołówce krajowej muzealnictwa inicj u jącego wspó ł pracę z młodzieią i nauCZYCIelstwem. Zrodzila
s i ę inicjatywa, by w Przemyś l u zorganiz ować ogólnopolskie seminarium
nI. "Wspó łpraca muzeów ze szkoł ami". Odbyło siQ ono w dniach
26--27 IX 1964 r. Wygłoszono na nim 11 referatów, Organizatorami
te~o seminarium teoretyczno-praktycznego były: Ministerstwo Kultury
i Sztuki, Kura torium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, Muzeum Okrę
~owe w Rzeszowie i Muzeum w Przemysiu. W seminarium wzięło udział około 300 uczestników: muzeologów, nauczycieli z całej Polski.
Uczestnikom doręczono teksty referatow powielone w specjalnym wydawnictwie; w kilka lal póiniej ogł oszono je drukiem L' ,
Wsród uchwalonych postulatów znalazły się następujące :
- zapraszać pracowników m uzealnych na konferencje nauczycielsk ie,
- organizować w szkołach ~a binety dydaktyczno-muzealne,
- wprowadzać do zakładów kształcenia nauczycieli (SN, WSP) wykłady o tematyce regionalnej oraz omawiające problemy dotyczące
pracy w muzeum i przyszlej współpracy pedagogów z tymi placówkami,
- angażo wać nauczycieli do ścislejszej współpracy z placówkami
muzealnymi w ramach np. badan przeprowadzanych przez placówki
muzealne,
- muzea w inny zaopatrywac szkoły we własne publikacje (inform~łlory. przewodniki) przygotowywane w ramach akcji wydawniczej
przygotować film oSwiatowy nt. "Współpraca szkoły z Muzeum'; 17.
Muzeum w Przemyślu jako jedno z nielicznych w Polsce starał o się
w pełni wyżej w ymienione zalecenia seminarium przemyskiego realijj.
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zowac w całosci poprzez żywe kontakty ze szkołami, zakład anie szkolnych kół przyjaci6ł muzeum, izb m.uzealnych w szkołach, uczestnictwo
w wielu konferencjach nauczycielskich z referatami na lemat współpra
cy ze szkołą. Rozwinięto szeroką działalność wydawniczą, przygotowując
z myślą o młodzieży wiele [olderów, składanek, katalogów wystaw, które ukazywały się drukiem w czasie trwania wystawy. Rozsyłane były do
szkól i rozdawane bezpłatnie młodzieży szkolnej w czasie zwiedzania
wystawy n,
Opierając się na doświadczen,iach przemyskich w lalach 1965-1968,
podjęto wespól z Instytutem Pedago~iki w Warszawie pod kierunkiem
Jerzego Ziemowita MikołajLisa w ramach tzw. Grupy Problemowej
"Pedagogika Muzealna" naukowe badania nlld kilku tematami, a mianowicie nad młodocianym widzem muzealnym, nauczanie przedmiotu
historii w muzeum, funkcja wychowawcza muzeów. badania w muzeach
biograficznych, szkolna publicznosc muzealna, ekspozycja muzealna
w pracy szkoły. Z inicjatywy Grupy Problemowej "Pedagogika Muzealna" odbyły się w latach 1968-1970 dalsze seminaria, sesje, kursy
szkoleniowe: Muzea - oświata dorosłych (1970), Muzea i nauczanie
(1970), Ogólnopolskie szkolenie muzeologiczne nauczycieli (Łancut 1970),
Cent.ralne szkolenie pedagogiczne pracowników oświatowych muzeów
(1970), czy ogólnopolska sesja nt. "Muzea ośrodkiem patriotycznego wychowania" (Przemyśl 1968) ".
Rezultatem tych różnorodnych form szkoleniowych były wydawnictwa, w których zamieszczono wiele referatów uczestników. Publikacje te ukazały się drukiem pod redakcją A. Ku nysza i J. Z. Mikolajtisa -.
W ten .sposób Muzeum w Przemyślu nawiązywało do przedwojennych tradycji. które realizował w lalach 1927-1937 kustosz K. M.
Osinski , współpracując z młodzieżą i nauczycielstwem. Muzeum w Przemyśl u dowiod ło , że działając na prowincji można wypracovrać szereg
nowych form współ pra cy na linii szkoła - mU1.eum, które zainteresowały muzeologów i pedagogów w Polsce 11.
Muzeum w Przemyślu podjęło pionierskie prace badawcze nad rolą
szkolnych kolekcji muzE:alnych. izb pamięci narodowej oraz tzw. izb
muzealnych. Do kilkuset szkół w byłym województwie rzeszewskim
roz.eslano w 1967 roku dwie ankiety:
1. "Ankieta na temat zbiorów muzealnych na terenie województwa
rzeszowskiego".
2. "Ankieta na temat odkrytych zabytków archeologicznych, przechowywanych w szkołach byłego powiatu przemyskiego".
Na podstawie wyników pierwszej ankiety uzyskano p e ł ną orie n tację:
w zakresie inicjatywy: placówek oświatowyc h (szkól) , ku lturalnych
(domów kultury), organizacji społecznych (ZHP, ZBoWiD) w zakresie
gromadzenia wielu przedmiotów o charakterze muzealnym, dokumentów archiwalnych itp., które stały się w wielu szkołach czy domach
kultury bardzo interesującymi gabinetami pomocy szkolnych, a niektóre
przeobraziły się nawet w muzea region:llne.
W wyniku badan ankiety nr 2 okazało się, ze okres obchodów
J OOO~Jecia Państwa Polskiego bardzo widocznie wpłynął na wzmożenie
iniCjatyw na odcinku gromadzenia zabytków przeszłośct, tworzenia
kolekcji zabytków czy zbiorów muzea.lnych; szcze~ólnie wiele uratowano
od zniszczenia zabytków archeologicznych u.
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W 1965 roku podj ę to niezmiernie istotną decyzJę o unormowaniu
prawn ym działania Muzeum. Opracowano nowy statuL placówki. Powrócono do historycznej nazwy używanej bezpośrednio po II wojnie swiatowej "Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemysiu". Uchwałą nr 4/27/66
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemys łu z dnia 19 stycznia
1966 zatwierdzono nowy statut Muzeum Ziemi Przem yskiej (zob. Aneks
7, b) ~ł. Statut regu ł ował od tej pory str uktu rę or ganizacyjną i zakres
działania Muzeum. Muzeu m zasięgiem obejmowało tereny śr odkowego
dorzecza Sanu, szczególnie powiaty: przemyski, j arosławski i lubaczowski. R ozdział III statutu: Organizacja Muzeum - okreslał, iz Muzeum
jest wielodziałowe i posiada następującą strukturę organizacyjną:
l, Dział archeologii,
2. Dział etnografii,
3. Dzial historii,
4. Dział sztuki,
5. Biblioteka fachowa,
6. Stanowisko do spraw administ racyjnych i finansowych.
W rozdziale II: Cele i zadania Muzeum - stwierdzono, że .,Muzeum
jest instytucją naukowo-badawczą i oświatową" powołaną między innymi do:
1. Gromadzenia, przechowywania, naukowego opracowywania i udostępnian i a muzealiów obrazujących pradzieje, historię dawną i współ
czesną oraz kulturę i sztukę terenu dawnej ziemi przemyskiej, a szczególnie miasta Przemyśla,
2. Prowadzenie badań naukowych,
3. Upowszechnianie wiedzy i kultury.
Wśród zadań nakreślonych dla Muzeum znalazły się między innymi
nowe:
- organizuje i prowadzi badania naukowe na terenie objętym zasięgiem Muzeum;
- prowadzi działalność oświatową;
_ organizuje kola przyjaciół muzeum i grupy zainteresowan, szczególnie w szkołach wśród młodzieży szkolnej;
- opracow uje i publikuje inwentarze, katalogi i przewodniki po
wystawach, wyniki badań wykopaliskowych i etno~raficznych, publikuje prace popularnonaukowe, foldery, składanki, widokówki z zakresu
pracy i zbiorów.
Szczupła obsada etatowa w Muzeum nie pozwalała na utworzeni e
w owym czasie działu naukowo-oświatowego , niemniej w mysi
a1't. 12 p. 3 statutu "Do pracy oświatowej zobowiązani są wszyscy pracownicy dzialalnosci podstawowej Muzeum" t l.
W swietle ostatnich wymo~ów placówki muzealne spełniają równi eż,
ważną rolę badawczą. W nowym statucie Muzeum Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu usankcjonowana została działalnoSć naukowo· badawcza,
prowadzona do tej pory w skromnym zakresie.
Nadal rozwijano po 1965 r. badania w dziedzinie etnografii w ramach
prac nad polskim atlasem etnograficznym, koncentrując zainteresowania
nad budownictwem ludowym. Duże ożywienie w regionalnym ruchu
etnograficznym wywołał fakt utworzenia w 1963 roku w Przemysłu
Oddziału P olskie,l.(o Towarzystwa Ludoznawczego. J edną z pierwszych
inicjatyw Oddziału było wydawanie pół rocznego biuletynu informacyjnego "Z naszej ziemi", zawi erającego mat eria ły etnograficzne i pokrewne
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historyczno~ etnogranczne. W osm lU kolejnych numerach "Z naszej
ziemi" pracownicy Muzeum ogłosili kilka specjalistycznych artykułów".
Dużym wydarzeniem było zorganizowanie w dniach 24-25 września
1965 r. w Przemys łu Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego połqczonego z sesją naukową poświęconą "Etnografii
dorzecza środkowego SanU". Zjazd i sesja przyc zyniły się w dużym
stopniu do spopularyzowania problematyki etnograficznej dorzecza Sanu,
jak również do rozbudzenia zainteresowań zagadnieniami kultury ludowej w środow isku przemyskim ~'.
W la tach 1968-1969 dzi a ł etnograiiczny zor,ganizowal dwa kolejne
obozy stacjonarne z zakresu kultury ludowej. W 1968 r. przeprowadzono
badania stacjonarne w okolicy Dubiecka z udzial em etnograiów z Unio
wersytetu Wrocławskie go lm. B . Bieruta i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznani u oraz studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1969 r. obóz naukowo-badawczy zorganizowano w Nozdrzcu (b. powiat brzozowski). Wy niki ba dań w. w. obozów omówi! obszernie w jednym z artykułów S. Lew"'.
Pow ażnym sukcesem w dziedzinie badań etno~raficznych i zgromadzon ych zbiorów z tej dziedziny było wydanie przez Muzeum w 1969 1'.
publikacji S Lewa pl. Ku Ltura Ludowa Pogranicza Nadsanskiego,
w której zamieszczono historię badan oraz inwentarz zbiorów działu
etnograficznego Muzeum Ziemi Przemyskiej tS.
W dziejach Muzeum Przemyskiego nowy c-krcs rozpoczął się
w 1963 roku, kiedy pracę podjął archeolog. U tworzono wówczas dział
archeologiczn y, który prze prowadzał systematyczne i planO\vc badania
nad Przemyślem i dawną ziemią przemyską. W centrum zainteresowania
utworzonego działu archeologicznego znalazł się okres wczesnośrednio
wieczny (od VI do XliI w.). Od 1964 r. no tuje się wzrost badań archeologicznych w Przemyskiem na wielu stanowiskach: Krasiczyn (osada
rzymska i wczesnosredniowieczna badana w latach 1964-1968), Przemysł wczesnośredniowieczny (teren zamku, pl. Czackiego, ul Kra.sinskiego, rejon Kazanowa, rejon rynku, ul. Kościuszki - budynek PPRN).
we wsiach: Sierakości e, Prałkowce" . Ilość i charakter badań z lat
1963-1970 najlepiej ilustruje aneks nr 3, uwzględniający przeprowadzone wykopaliska w latach 1963-1984 (rys. 3).
Badania tych stanowisk dostarczyły wiele materiału z okresu wpły·
wów kultury prowincjonalno· rzymskiej, jak i wczesnego średniowiecz u.
Z 05tatniego okresu na szczególną uwagę zasługuje odkrycie w Przemyślu dość dużego osiedla garncarskiego z ciekawymi kopulastymi piecami dwukomorowymi "'.
Po roku 1964 WOjewódzki Konserwator Zabytków w Rzeszowie
przek azał do zbiorów Muzeum zabytki wraz z dokumentacją 'l. badań
w Manasterzu, pow. Jarosław i wielu innych stanowisk z dorzec-z.a Sanu.
Tym sam y m stworzono warunki do powaznej pracy naukowo-badawczej.
Od 1966 r. rozbudowano dział archeologiczny, zatrudniając drugiej;lo
archeologa, przemyślanina mgr Andrzeja Kaperskiego - absolwcnta
archcologii UJ w Krakowie tl.
W tym okresie podjęto organizację ekspedycji archeologicznych:
Jarosław , Wzgór-z.e Benedyktynek osada z III-V i IX-XII w., Posada Rybotycka - obronna cerkiew z XV- XVI w., Sanok - wzgórze
zamkowe. gród z X-XIII w. z udziałem pracowników naukowych oraz
studentów antropologii i arch eologii Uniwersytetu Jagiellońskieqo
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w Krakowie i Uniwersyte tu im . A , Mick iewicza w Poznaniu. Nadzór
naukowy nad całoscią badan sprawował proC. dr Rudolf Jamka z Krakowa oraz prof. dr Zdzisław Rajewski z Warszawy i prof. dr Fr. Wykroj
z Poznania. Dzięki t ym badaniom pozyskano wiele cennych zbiorów
archeolo~ i cznych. Przeprowadzono też szerokie badania powierzchniowe
na terenie byłego powiatu przemyskie,Eto i sąsiednich obszarów u,
Obok badan terenowych prowadzonych przez dział archeologii TOZwiniĘ'to poważną akc.ię popularyzującą archeoloR;iĘ'. SłUŻył y temu odczytv wygłaszane w ramach działalności Muzeum oraz Oddziału Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego. W latach 1963-1970 odczytów tego
typu wy.l'tłoszono okolo 400, w tym cykl wykładów pod wspóln ym tytułem: Pradzieje ziem województwa neszowskiego u.
Wiele miejsca poswięcono badaniom historycznym nad takimi tematami, jak osadnictwo w ziemi przemyskiej, historia Muzeum, historia
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W lalach 1966-1969 mgr Łucja Turczak
z działu historycznego podjęła zespołowe badania nad tradycjami rewolucyjnymi regionu, a szcze,Etólnie nad Radą Robotniczo-Zołnierską
w Przemyślu, a lakże życiem kulturalnym miasta Przemy śla i regionu
w ciągu lOOO-łecia:U.
W trakcie prowadzonych badarl naukowych nawiązano owocną
współpracę z różnorodnymi instytucjami naukowymi: Polską Akademią
Nauk, Instyt u tem Histori i Kultury Materialnej w Warszawie, Katedrą
Archeologii Uniwersytetu Jagiellorlskiego w Krakowie, Parlstwowym
Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Katedrą Antropologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Katedrami Etnografii Uniwersytetu im. B. Bieruta wc Wrocławiu oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, Instytutem Historii Architektury Politechniki im. T. Koś
ci uszki w Krakowie. Scisla współpraca łączyła Muzeum Ziemi Przemyskiej 'l kilku muzeami: Archeologicznym w Krakowie. Archeologicznym w Poznaniu, Okręgowym w Rzeszowie i in. S tałą współ pracę
z Muzeum Ziemi Przemyskiej nawiązali profesorowie archeologii: Rudolf J amka, Witold Hensel. Zdzisław Rajewski; antropologii: Franciszek
Wokroj, W. Koćka; architektury: Józef Tomasz Frazik. W badaniach
tych uczestniczyli pracownicy naukowi oraz studenci z wymienionych
wyższych uczelni. Przyczyniało się to do uzyskania wielu znaczących
efektów naukowych, zgromadzono również wiele nowych źródel archeologicznych. Wybitni uczeni brali udzia ł w wielu sesjach naukowych
i popularnonaukowych, przygotowując sr.ere,Et referatów i komunikatów
naukowych. Dorobek w tym zakresie ilustruje Aneks 5 i 6.
Dzialalność wydawniczą Muzeum zainiCjowało przygotowaniem kilku
drobnych składanek, folderów i katalo,Etów popularyzujących urządzone
wystawy. Podjęto również -prace nad drukiem Informatora M 1ueum
Ziemi Przemyskiej: ukazały się jego dwa zeszyty al. W tym czasie
nastąpiła żywa działalność odytorska poświęcona publikacjom O tematyce pedagogiczno-muzealnej, Wydano: Współpraca muzeów ze szkoła
mi (J 964), S!.1Idia na.d młodocianym. widzem muzealnym (J 968) oraz
Muzea, nauczanie (1975). Ważne miejsce w dorobku wydawniczym
zajmują drukowane inwentarze zbiorów działu etnograficznego" oraz
archeologicznego ". Do ważnych osiągnięć wydawniczych naleź.y zaliczyć
druk rói.norodnych katalogów wystaw z zakresu sztuki, w tym kilkanaście ukazujących dorobek miejscowego środowiska plastycznego. Od
roku 1969 drukowano katalogi ogólnopolskich pl'zegląd6w plakatu mu-
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zealnego i ochrony zabytk6w. Dużą uwagę przykładano do popularyzacji
wystaw poprzez druk okolicznościowych plakatów, których w lalach
1963-1975 wydano sześC sztuk. każdy w nakładzie 1000 e,5:!zemplarzy .
Dorobek wydawniczy Muzeum w latach 1963-1974. ilustruje Aneks
nr 4. Dzi~ki w ł asnym wydawnictwom rozpoczęto wymianę publikacJ!
1. pl8c6wl~aml muzealnymi i naukowymi w kraju i za gramcą. Poprzez
wymianę wydawnictw biblioteka muzealna uzyskała stały dopływ wielu
interesujących
publikacji z dziedzin reprezentowanych w Muzeum
(a rcheolo~ia, elnogra[ia, historia, historia sztuki itp.).
Muzeum Ziemi Przemyskiej w Prz emy ś lu w lalach 1963-1984 rozw i nęło na niespotykaną skalę organizaCję wystaw własnych oraz obcych
sprowadzanych z innych muzeów. Silny nacisk w tej dZlałalnoSci polo·
ż o no na organizacj ę niedużych wystaw oSwiatowych o charakterze
objazdowym, eksponowanych w terenie. w klubach "Ruchu", "Młode~ o
Rolnika" , placówkach kulturalno-oświalowych, w zakładach przemysło
wych, PGR·ach. Tematyka wystaw obejmowała prezentację sztuki
współczesnej polskiej i ś wiatowej, kilka wystaw miał o na celu ukazanie
historii ruchu rewolucyjnego i robotoicz€-fi!o w Polsce i innych pań
stwach sąsiednich (ZSRR. NRD). Muzeum Ziemi Przemyskiej do stałego
prO,5:!ramu wystaw od roku 1969 zalicza doroczne oRólnopolskie przeglądy
plakatu muzeaJneRo i ochrony zabytków, połączone z przyznaniem dla
twórców plakatów i placówek muzealnych naRr6d, dyplomów i wyróżnień - . Z myślą o młodzieży szkolnej zorgamzowano sze reg wystaw,
ukazujących martyroloRię i m~zeństwo narodu polskiego w okresie
okupacji hitlerowskiej. Przy organizacji wystaw korzystano z pomocy
wielu muzeów polskich , jak: Muzeum Narodowe w Krakowie, Państwo·
we Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Muzeum ZiemI PAN w Warszawie ,
Po raz pierwszy eksponowano w~slawy z za~ranicy z Muzeum Historii
NIemiec w Berlinie oraz z Ambasady Wietnamskiej Republiki Socjalistycznej w Warszawie II (rys. 4).
Dużym osiągni€:ciem Muzeum Ziemi Przemyskiej była organizacja
w latach 1963-1975 siedemnastu sesji naukowych i popularnonaukowvch, podczas których wygłoszono 92 referaty i komunikaty (zob. Aneks
5) . Niektóre sesje, jak: "Współpraca muzeów ze szkołami", "Muzea
regionalne ośrodkiem patrlotyczncgo wychowania". "Muzeum - oświata
dorosłych szkoła" miały charakter imprez oRólnopolskich. Organizowane byly przy współudziale Ministerstwa Kulturv i Sztuki i innych
instytucji oraz placówek muzealnych.
Wśród tematyki sesji znalazły się takie problemy regionalne, Jak:
"Przemyśl i ziemia pn(>myska w zaraniu dziejów", "Kultura Przemyśla
i ziemi przemyskiej w ciągu tysiąclecia", "Wkład przemyślnn do rozwoju nauki i kultury polskiej", "Pers pektywy rozwoju kultury i za~ospodarowania turystycznego regionu przemyskiego". Czasom drugu~]
WOjny swiatowej poswh:cono seslt: pt. "Przemyśl w okresie okupacji
hitlerowskiej'·.
Nieliczny zespół pracowników muzealnych nie zapomniał o naj·
ważniejszym zadaniu statutowym, Jakim było gromadzenie zbiorów
muzealnyc.h. \V ciągu lat 1963-1974 zasoby muzealne wzrosły
o 30724 eksponaty (zobacz Aneks l), zaś kSI~go7.bi6r biblioteki mu·
zealnej o 106!?:3 woluminy 141. Poważnie wzrosło udostęp ni enie księgo
zbioru w czytelni; np. w latach 1966- 1973 skorzystało z zasobu 513 o-
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sób, w tym pracowników naukowych 56, nauczycieli 204, pracowników
umysłowych 88. studentów 92. innych 58 oraz uczniów 15.
Tak powazny wzrost zasobów muzealnych był możliwy dzięki róż
norodnym badaniom terenowym, ekspedycjom archeologiczn y m oraz
planowej polityce zakupów. W 1969 r, Muzeum Ziemi Przemyskiej
dzięki działa lno sci SpołeczneRo Komitetu Zakupu Dzi e ł Sztuki, któremu
patronowało szereg towarzystw kulturalnych miasta Przem yśla i redakcja tygodnika "Zycie Przemyskie", pozyskało bardzo cenny szkic
do panoramy Bitwa pod Somosierq Wojciecha Kossaka i Michał a Wywiórkowskiego 4',
Wielu mieszkańców Przemyśla i jego rodaków rozproszonych w Polsce i za granicą przekazało liczne cenne zbiory, pamiątki po wybitnych
przemyślanach z grodu nad Sanem. Muzeum Ziemi Przemyski ej pozyskało dość liczny zbiór pamiątek po wybitnym kompozytorze pochodzącym z Przemyśla. Arturze Malawskim ". Sporą ilosć d z ieł s7.tuki
współczesnej przekazali artyści miejscowi lub związani miejscem urodzenia z Przemyślem. między inrymi Zenon Henryk Ra cl.l walski, Stefan Wyrwicz, Wanda Zabokrzycka., ~ w- g,.J\ ~ t.". ..l ~ '~'ł
Muzeum Ziemi Przem.YSkiej od roku 1966 stajo się wła ścicielem
Oddzia łu Muzeum Zamek w Krasiczynie, przekazanego przez Muzeum
Zamek w Ła ńcucie decyzją Prezydium WOjewódzkiej Rady Narodowej
w Rzeszowie. W krótkim okl"esie nowy Oddział skupił swoją działalność
na konserwacji zabytkowego parku i pałacu. Przygotowano między
innymi w podziemiach tzw. "Pawilonu Szwajcarskiego" okolicznościową
wystawę pL " Historia zamku w Krasiczynie". Podjęto starania nad pozyskaniem dawnego wyposaz~nia zamku; między innymi z Pmlstwowych
Zbiorów Sztuki na Wawe lu powróciła do K rasiczyna tzw. "Galeria
Kodenska", licząca kilkaset portretów były c h właścicieli Krasiczyna rodziny Sapiehów i rodów z nią skoligaconych. Udało się zakupić od
miejscowych mieszkanców szereg eksponatów, stanowiących ongiś wyposażenie pałacu: meble, obrazy itd. Oddział muzealny w Krasiczynie
zawiesił dz ia łalno sć z dniem 31 stycznia 1973 r. , kiedy io dyrekcja Muzeum została zmuszona do przekazania całego zespołu pałacowo-park o 
wego nowemu uzytkownikowi. Mecenat bowiem nad nim przejęła Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie, planu j ąc po dokcnanym
remoncie uruchomienie w tym obiekcie osrodka wypoczynkowego dla
za ł ogi. Zbiory Oddziału Muzeum w Krasiczyni e, naukowo opracowane
i zinwentaryzowane, przewieziono do magazynów w Przemyślu. Według
zawa rtych umów między Mjnisterstwem Ku ltury i Sztuki a dyrekcją
Fabryki Samochodów Osobowych po zakonczeniu remontu m . Oddział
Muzeum przeznaczone mają byc: baszta Boska, Papieska, wieza Zegarowa
oraz częsć skrzydło. wschodniego. W tych wnętrzach p rzewiduje się
urządzenie ekspozycji, obrazującej historię zamku i dzieje jego odbudowy
w Polsce Ludowej oraz rekonstrukcję wnętrz, główni e na zachowanych
mebl~ch i obrazach tzw . " Gal erii Kodenskiej" u.
W roku 1967 zapadła decyzja o podjęciu kapitalnego n..mon tu
i adaptacji zespołu budynków przy pl. Czackiego 3 dla potrzeb nowoczesnego Muzeum. Program remontu. adaptacji i rozbudowy Muzeum
op racował w 1968 r. Antoni Kunysz. Po jego zatwierdzeniu przez jed nostki nadrzędne: Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów
i Ochrony Zabytków w Warszawie oraz Wojewódzkiego Konserwatora
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Zabytków w Rzeszowie prz.ystąpiono do zlecenia dokumentacji architektoniczno-budowlanej.
W programie zakładano między innymi zwiększenie powierzchni
wystawienniczej poprzez adaptacje nil cele wystawowe obszernych
piwnic pałacu. Dla pozyskania powierzchni magazynowej zaplanowano
zagospodarowanie strychów w gmachu głównym oraz nadbudowę budynku oficyny o drugie piętro. Celem zwiększenia powierzchni pracowni j poprawienia warunków pracy biblioteki zaplanowano budowę łącz
nika mi ędzy gmachem głównym a oficyną. Rozpocz ęcie remontu postanowiono podjąć w końcu 1969 roku.
Dyrekcja Muzeum , zdając sobie s prawę z ogromu zadan związanych
z tak szeroko zaplanowanym [rontem robót, przewid:i'.ianym na około
5 Jat, podjęła starania, by na czas remontu obiektu nie wytworzy ła się
przerwa w działalności placówki. Lukę postanowiono wypełnić stwoneniem na terenie miasta dwóch filii muzealnych: Muzeum Pamiąt ek
I Wojn y Swiatowej w Bram ie Fortecznei tzw. "Sanocki ej Dolnej", zbudowane j w dru~iej połowie XIX w. przy ul. Galiński ego oraz Przemyskie
Muzeum Walki i Męczeństwa w zabytkowym budynku byłej szkoły
katedralnej przy pl. Katedralnym, w Ouhiecku zaś utworzyć Muzeum
Biograficzne Ignacego Krasickiego.
Muzeum Pamiątek l Wojny Swiatowej zlokalizowano przy ul. Galiń
skie~o w odremontowanej na ten cel zabytkowej Bramie Fortecznej "Sanocka Dolna" z wewnętrznego pi erścienia twierdzy. udostę pni ając
je społeczeństwu i t urystom w 1968 r. W pomieszczeniach "Bramy"
ujrzeć można eksponat.y orientujące o roli i znaczeniu twierdzy w lalach
I wOjny świato wej. Składają się na nie zdjęcia z okresu budowy fortów .
z życia w obl~żonym Przemysłu, zniszczonych obiektów po ich wysadzeniu itp. autentyczne dOkumenty. mapy i szkice, prasa drukowana
w czasie oblężenia i powielana przez żołnierzy na {ortach. odznaki, medale, pamiątki z I wojny. mundury żołnierzy oraz broń palna i biała.
Interesującym eksponatem jest plastyczna makieta twierdzy. Filia muzealna czynna jest rokrocznie w sezonie turystycznym od I maja do
15 pażdzierniko. codziennie z wyjątkiem poniedzi a łków. Wstt;p do filii
muzealnej jest bezpłatny H .
Przemyskie Muzeum Walki i M ęczenstwa zlokalizowane zostalo
w zabytkowym budynku ;t przełomu XV/XV I wieku, byłej szkoły katedralnej, przed wiekami filii Akademii Krakowskiej. Muzeum budynek
ten otrzymało w wieczyste użytko wanie w 1967 roku. Po przeprowadzeniu remontu w lalach 1968-1969. w dniu 30 września 1969 roku
w pomieszczeniach parteru nastąpiło uroczyste otwarcie filii muzealnej,
poświęconej okresowi okupacji hitlerowskiej. Prz.ygotowanie ekspozycji
był o możliwe dzięki uzyskaniu pomocy finansowej z Rady Ochrony
Pomników Walki i Męczeństwa w Warszawie. Autorem scenariusza
wysta\'V)' pt. "Przemyśl w okresie okupacji hitlerowsldej 1939-1944" był
Leszek Włodek. Ekspozycja w kilku działach obrazowa ła między innymi:
germanizację m iasta Przemyśla, zbrodnie Wehrmachtu, pract: niewolniczą, eksterminację ludności polskiej i żydowskiej. Na wystawie ukazano wiele unikalnych materiałów archiwalnych i fotograIicznych pozyskanych od mieszkańców miasta w Jatach 1963-1968 11 . Ekspozycja
została
zlikwidowana po ukonczeniu remontu gmachu głównego
w 1974 r. i przeniesiona jako część stalej wystawy pt, "Tradycje rewolucyjne Przemyśla" u.
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Muzeum Biograficzne Ignacego Krasickiego otwarte zostalo w dniu
10 czerwca 1969 roku w trzech pomieszczeniach skrzydła wschodniego
zabytkowego zamku w Dubiecku, w którym w roku 1735 urodził się
książ{~ poetów czasów stanisławowskich, biskup Ignacy Kraskki. Muzeum
zostalo otwarte d;dęki pomocy dyrekcji Zakladów Płyt Pilśniowych ,
a szczególnie jej dyrektora dra inż. Michala Kryczko, który dopomógł
w adaptacji na cele muzealne kilku zabytkowych pomie szczeń . Dużą po·
moc fachową przy organizacji ekspozycji świad czyło oraz kilka cennych
eksponatów udostępniło Muzeum im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
Ekspozycja w głównym swoim zalożeniu ukazuje postać Ignacego Krasickiego na tle epoki, w której żył. W salach umieszczono szereg eksponatów z epoki Krasickiego, dokumentów, portretów jemu współczesnych,
widoki Dubiecka z XVII i XIX wjeku. Na szczegó l ną uwagę zasługuje
kUka portretów I. Krasickiego oraz pierwsze wydanie jego dzieł". Pl acówka biograficzna cieszy się dużym zai.nteresowaniem zwiedzających.
szczególnie młodzieży szkolnej .
Dysponując dwoma filiami muzealnymi w Przemyślu oraz placówką
biograficzną w Dubiecku. przystąpiono do remontu i adaptacji budynków
przy pl. C7.ackie~o 3. Zespół pracowników muzealnych wyko n ał olbrzymią pracę spakowania większości zbiorów do ponad 100 skrzyli. by w ten
sposób zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i kradzieią.
Remont przebiegał z duż ymi trudnośc i ami w latach 1969-1974. Dy rekcja Muzeum praktycznie walczyła o wszystko: o śro dki na remonty,
mate'riały budowlane. a przede wszystkim o prze dsiębiorstw.o remontowo-budowlane. Przez plac budowy przewinęło s i ę II różnych firm budowla nych i zakładów rzemieślniczych. Zabiegi i starania dyrekcji odbywał y
się w różnych urzędach i instytucjach. począwszy od Ministerstwa Kultury i Sztuki, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, a skonczywszy na Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu. Echa
tych zabiegów znalazły żywy oddzwięk w miejscowej i centralnej prasie Ił.
We wrześniu 1974 roku po zakonczeniu kapitalnego Tenlonlu zespołu
budynków dokonano uroczystego otwarcia placówki. Gmach muzealny
otrzymał nową instalaCję elektryczną. telefoniczną, radiofoniczną, sygnalizacj~ przeciwpożarową i przeciwwlamaniową, centralne ogrzewanie,
nową instalaCję wodno - kanalizacyjną, urządzenia dźwigu towarowo.-osobowego do przewozu eksponatów do mS2azynów. Wzrosła ilo.sć sal
ekspozycyjnych dzięki adaptacji piwnic dla dzi a łu archeologicznego.
Stworzono wygodne i przestrzenne magazyny dla małarstwa i rzeż by,
wyposaione w specjalne ekrany na lożyska ch kulkowych. Zbudowano
w ,.łączniku" kilka pracowni dla kustoszy. adiunktów, asystentów. Tutaj
również znalazła się obszerna sala kinowa. przystosowana do wyświetlania
filmów na co dzień, czytelnia biblioteczna i sala wykładowa. Urządzono
dwie pracownie : do konserwacji dziel sztuki oraz fotograficzną, wyposażone w odpowiednie aparaty i urządzen i a. Gmach muzealny został wyposazony w centralę telefoniczną o 50 numerach wewn ę trznych oraz
radiowęzeł lokalny, ~ kąd przekazywane są audycje ilustrujące poszczególne stale ekspozycje Muzeum.
Zespół pracowników muzealnych przygotowal na otwarcie Muzeum
kilka stałych ekspozycji: " Dzieje ziemi i człowieka w regionie przemyskim" (archeologia - scenariusz wystawy proL dr hab. J. K. K oz łowski i mgr A. Kunysz), ,.Kultura ludowa pogranicza nadsańskiego"
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(etnografia - scenariusz mgr T. Burz yński), "Historia miasta Przemyśla
od 1340 do końca XIX w. " (historia - doc. dr hab. Fr. P ersowski), "Tradycje rewolucyjne Przemyśl a od końca XIX wieku do lat sześćdziesią
tych XX wieku" (zespół autorski: mgr W. Kaput, mgr Z . K onieczny,
mgr J. Burzyńska), " Ikony ze zbiorów Muzeum" (autor scenariusza Br. Ki wała). W hallu budynku wyeksponowano "Portr et Przemyski" (zasłużeni dla ziemi przemyskiej) oraz szkic panoramy Bitwa pod Somossierą, W. Kossaka i M. Wywiórskiego o•. Wszystkie eksponaty umieszczone
w ekspozycjach przeszły pełną konse rw ację i odczyszczenie. Oprawę
plastyczną wystaw wykonali artyści plastycy: Maria Weigel Wojnarowska
z Warszawy, Andrzej Ostrowski, Helena Płoszaj-Wodnicka i Wiesław
Wodnicki (wszyscy z Przemyśla). Aranżację plastyczną wnętrz sal ekspozycyjnych, magazynów, pracowni, kolorystykę sal wystawowych, jak
również projekty sprzętów ekspozycyjnych i rodzaju ośw ietlenia opracował Emil Cieślar, artysta plastyk, architekt wn ętrz z Warszawy.
W wyniku tych działań Muzeum Ziemi Przemyskiej stalo się w latach 1974-1980 jedną z nowocześniejszych placówek muzealnych
w Polsce. W związku z tym, że oddanie placówki zbiegło się z 65 rocznicą
istnienia Muzeum w Przemyślu , z okazji uroczystości rocznicowych wybito medal okolicznościowy oraz wydrukowano dyplom uznania dla osób
i instytucji, które przyczyniły się do rozwoju Muzeum Ziemi Przemyskiej
i wniosły duży wkład pracy w przeprowadzenie prac remontowych .
Z okazji szczęśliwego doprowadzenia prac remontowych do korka ukazało s i ę szereg artykułów okolicznościowych, wywiadów w prasie, Polskim Radio i Telewizji łO,
Lata 1963-1974 w dziejach przemyskie j placówki muzealnej zakonczyły się powaznymi osiągnięciami; powstały nowe. dwie filie i O ddział
w Dubiecku, stworzono dobre warunki dla dalszej pracy. Okres remontu
Muzeum wykorzystano na prowadzenie szerokiej działa ln oSci wystawienniczej poza Muzeum w ramach wystaw oświatowych i objazdowych,
organizacji wielu odczytów, sesji i seminariów naukowych.
Pracownicy Muzeum w swoim dorobku zanotowali dziesi ątki artykułów i rozpraw ogłaszanych w publikacjach muzealnych, "Rocznikach
Przemyskich" Towarzystwa Przy jaciół Nauk, "Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego", "Wiadomościac h Archeologicznych", "Sprawozdaniach Archeologicznych" , "Z otchłani wieków", "Acta Archeologica Carpathica" itp. (zob. Aneks 4 oraz bibliografia
na kOłlcU niniejszej publikacji). W dorobku pracown ików muzeów znalazły się referaty wygłaszane na konferencjach regionalnych i ogólnopolskich czy międzynarodowych.
Okres ten pozwolił Muzeum w Przemyślu przygotować się do nowych
zadań na n ajbliisze lata, jako placówki o ponadregiona1nym znaczeniu.

l M. PŁaśnik:. Muzeum uniwe r8ytetem kuttu1\1, [w:1 "Roc~k Mu;eeuffi w Toruniu". Toruri. 1967, z. 3/4.
ł M, PŁaśnik, Naukowe i oJwiatowe zadania mu;:eów rcgionaLn'llch i ich Tata
tu kszta lceniu mlodzieży, Iw:] W' p6Ipraca Muzeów ze ukoZami, Pr%emy~ 1 1964 (po~
wielone), s. 3---6 oraz St. Lorenlz, Muzea ,zkolq patriotllZnlU i kut!uTU. "Trybuna
Ludu" 1968, nr 217 (wywiad),
1 _
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s St. Lorcnt:t, Przewodnik .... s. 42--43.
4

A.

Kuny! z,

Przemyśl

wcze.mod.dejoWl/ .. " s. 1I-1:!., 32-34;

tenże,

Badania

archeologiczne '11.0 terenie

Przemyśla , (w:) "Małopolskie Studia Hlstoryc'I;ne", R. II,
162-163; lenże, Wuniki badań archeologicznych na terenie

z. 2/3, Kraków 1959, s.
mia!lll Przemui /a w Tejonic. starego miasta to T. 1961, [w:] "Rocwik Przemyski".
t. IX. 1':. 2, Przemyśl 1963, s. 352-363; legot, Nojnow8,le WJłniki badań no teTenie
PrUfflll.ila w refonie starego miasta, [w:] "Rocznik w oj. rzeswwskiego, R. III,
Rzesz6w 1963, S. 289-304.
, B. Cmela, Nowa ekllpOz)Jcja archeologICzna to Muzeum Ul Przcml/śltl, ZOW,
Wrocław 1962. R xxvru. z. I, II. 87--88: tenż€', NOW4 lOllttaWa archeologiczna
to Muzeum Ziemi Przemll!kiej, Iw :] ~Wiadomołci
Archeologiczne" (dalej WAl,
t. XXXIIl, Wors'l:awa 1968, s_ 446-447.
I Sprawozdanie 7. działalności Muzeum w Przemyślu w r oku 1963. Archiwum
MNZP w Przemyilu; Sprawozdanie z działa.J.nośc\ MU'l:eum w Przemyślu na teren ie powiatu (od I VUI 1963 do l VHI 1984). Archiwum MNZP w Przemyślu.
1 Sprawozdanie z dzialalności Biblioteki Muzeum w Przemyślu w latach 1964-197 1, Dokumentacja Biblioteki. Teczka oraz H. Zahel, B iblioteka Muzeum Okręgo
wego w Przemyśh' .... s. 83.
I Zbi6r prasy przemYSkie] z XIX i XX w. jest jednym z najbardziej zlIsobnych i kompletnych zbiorów przechowywanych w bil:lliot~ach pol!!k.ich . Praso ta
drukowana w caJości w . Przemyślu zawiera cenne materiały do badan historycznych i historii kultury miasta Przc.myŚJa I regionu .
• H. zahel. Biblioteka Muzeum Okręgowego w P1'zemy.łlu ... , s. 85.
10 Protokół 'I: narady
pracowników muzeów woj. rzeszo w skiego odbytej
30 stycznia 1964 r. w Przemyślu oraz Sprawozdanie z działalności Mu zeum w Przemyślu za l p6łrocze 1964. Obydwa dOkume nty w Archiwum MNZP w Przemyślu.
II Autorem scenariusza wystawy był A. Kunysz i Z. Ziembolewski. Komentarz
do katalogu wystawy pl. Z histoTIi miasta PTUml/.łta i powiatu napisali: Zygmunt
FelClyńsk i, Antoni Kunysz. Zbigniew Ziembolewskl. Opracowanie plastyczne wy stawy wykonaJ!: plastycy; Jerzy Majewski i Robe r t Pelczyński.
II A. Kunyu, Wyniki dot~cllcza.l'Owej w~pÓlpracll Muzeu.m w PTzemy.łtu ze
'zkolami, [w:) Mate riału z Seminarium . Przemy ś l 1964. s. 94-97 (powielone); tenie,
W),mikl dotychczasowej wspó łpracy Muzeum w PTzemyślu ze li~kołaml,
(w: )
W,pó' pTaca M1Izeum ze szkotami. Przemyśl 1986. s. 92-93 .
.. A. Kuny8z, D:iałalnoJt naukowo-badawcza i o§wiatowa Muzeum Z iemi
Pnemy,kiej w PT::emUślu, 1986, s. 31-35.
Ił A. Kunysz, Wyniki dotychczaSowej współPTacy ... , Prze myś l 1968. s. 92-93.
u A. Kunysz. tamte: s. 92 oraz A. KU!lYsz, -Działalność naukowo-badawcza ...
B.34.
.
.. A. RUDySt, Wjlllikj dot:llchczasowej współpraev Muzeum w Prumllślu ze
szkołami, Rzes1.6w 1964. s. 94-97 (powielone); ten:i:e, SeminaTium no. temat 'Współ
pracy :ze szkołami. "Z otch łani wieków" , 1965. t. XXXI, s. ~7-59 oraz Współ pTaca
mu.:::e6w ze sz"olaml (Materiały do Seminarium odbytego w Pnemy ~lu w dniach
26-27 rx 1964 r. Przemyśl 1964 (powielone); W.'IpÓlpraca muzeów ze szkołami.
Oprac. zbiorowe pod red. A. Kunysza. Przemyśl 1968.
n Wsp61pTaca muzeów ze szkołami, Przemyśl 1968, s. 3-4.
II Dla przykładu wymienię n~stępujqcc foldery - składanki: M. Rod.ziewicz.
KultuTa sta:roilltna zabull.::i, odkrucia. Przemyś.l 1964; J. Rożańsk i, Przemllit
w l wojnie ~wiatowe;. Przemyśl 1965; L. Włodek. PTzemyśL oskaTża 1949-J944.
Przemyśl 1965; S. Lew, StToje ludowe woj. ,.zeszow!kiego. Przemysi 1965; A. Kun,ysz. Przemyi! w -taro.niu dziejów, Przemyśl 1965 oraz A. Kunysz. Badania nad
szkolnll'ffii kotekc;ami muzeatnllmi i ich pt4blic:motciq, [w:1 SCtldia flad młodocia 
flym widzem m.uzealnym, Kielce 1968, s. 68-76.
11 Dokładny program sesji. seminari6w, konwersatori6w zamieslc:ta A. Ku·
Q}'U w pracy: Mu:zeum Na,.odowe Ziemi Pr=emyskiej ... , Aneks 5. Sesje naukowe
i popularnonaukowe, s, 54. 5~8 .
• WspółpTaca muzeów ze szkołami. Przemyśl 1968; Studia nad młodocianym
widzem muzealnym, Kielce 1968; Muzea i nauc.zonie. Przemyśl 1975.
II A. Kuny!z. Placówka muzealna w PTacy UlIdaktllC'zno-wyC'howawczej *zkoły,
"ProlUe". Kwartalnik Rzeszowski nr 4/12, Rzeszów 1968. s. 29-34; tenże. Muzeum
regio1l41n.e i jego rolo w realizacji programu. wychowania obuwatel5kfego. (w:J
PrzCfnllskie Zapiski Histo111c.rne, t. I, Przemyśl 1974, s. 81-87: tenie. Badania nad
ukotntlmi I<;olekcjaml mu.:ealnjlmi i ich publiC'ztlo§clq, (w:J Studia nad m!ododanym widum muzealTll/m, Kielee 1968, s. 68-77.
11 A. K unysz, Badania nad 8zkolnvmi kolekc;ami muzealnvmL.. s. 69-7i oraz
K. Swierczewska, NOWI/ kolekcjoner. "Widnokrąg" n r 18. s. 2, lo dnia 30 I V 1967
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oraz przedruk tegoż artykułu w Studiach 1Uld mlodocianl/l'n widzem. muzealnI/m,
s. 89-91. Ankieta nr 2 stanowi cenny materiał ir6dJowy dla archiwum działu
archeologicznego Muzeum w Przemyślu.
I I Odpis Uc hwały nr 4/27/66 z dnia 19 I 1966 w Archiwum MNZP w Przemyślu; Zespół akt: Statuty i regulaminy Muzeum w Przemyślu w latach 1963-1966
(maszynopis).
u Odpis Ut·hwa!y. op. cit .. s. 3. Zob. Ancks 7. Statut Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
~ Autorem. kt6ry zamieścil najwięcej artykułów, był mgr Stefan Lew, ku,tasz Muzeum Zierni Przemyskiej.
- S. Lew, Kultura ludowo. pogranicza 'llal!.!ańskiego .... s. u-f.!.
u Obszerniej o badaniach etnograficznych na Pograniczu Nadsańskim napisał
S. Lew, Z dziejów badań. ntUt IwUurq Pogranic::a Nadsańskiego. "Kwartalnik Rze~
szowski". nr U211966, s. 23-34 orar. tenże, Kultura 'udowa Pog-ro.f1iczo. Nadsańskle_
go, s. 1~1l.
:II S. Lew. Kultura ludowa POOranicza Nadsań8kiego, Przemyśl 1969, s. 93 ora134 ilustracje.
'" A. Kunysz. PTzemllJl w pradziejach. i wc.:e!nym 'redniowieczu, Pr1-emy ś l
1981; tam daJsza obszerna literatura.
1& A. Kunysz, Bada1tio. archeologiczne na tvezesno$redniowlec:mej osadzie produkcyjnej w PTZemlł~lu na Za.!aniu. "Spraw. i Mat. Rzesz. Ośr. Arch. za r ok 1966·',
Rzesz6w 1008, s. 176--183; tam t eż znajduje sif: dalsza literatura dotycząca tych
odkryć.

II A. Koperski od 1963 r. systematycznie w okresie studi6w wsp6łpracował
z Muzeum Ziemi Pnemyskiej w badaniach tercnowyc.h. Stopień magistra uzyskał
w 1966 r. na podstawie pracy pt. Pradzieje powiatu przemyskiego tu.strzllcklego
pod kierunkiem prof. dr R. Jlllllki.
III!. A. Kunysz:,
Dzialalno!ć
na!lkowo~badowc::a
olu,;iatowa Muzeum Ziemi
PrzemY.!kie;... , s. 28-29.
,. A. Kunysz. HiJtorla bada'/\ archeolo,gfcznych.
zbw rów Muzeum Ziemi
PrzemIIsk iej .•. , s. 15-23.

u A. Kunys z, Działalnofć Il4ukowo-badawcza i ofwi4towa ...• s. 31.
1/1 Obydwa pod red. A. Kunysza. Pierwszy l nforT'luUor Ziemi p,ozemllskiej ukazał 8IE: w roku 1966, drugi 1-a ~ w całości poświęcony byl A. Malawskiemu. Opracowała go Cecylia Guziołek. Artur Malawski. 2l1cie i twórczość, Przemyśl 1968•
• S. Lew, Kultura ludowa Pogranicza Nadsan.skle"o. Przemyśl 1969, s. 19-56.
n A. Kuny.sz, A. Koperski, Uistoria badań i zbioru archeologiczne Mtaeum
ZiemI Pf"zemllsklej, Przemyś l 1973.
l i Do 1984 roku odbyło się 12 ogólnopolskich

i ochrony zabytków. Dla 10

pn:cglądów

przeglądów plakatu muzealnego
lat~h 1969-1981 bogato

wydrukowano w

ilustrowane katalogi.
• A. Kunysz, Muzeum Narodowe Ziemi PrzemU8kiei. Aneks 2, s. 29. 31.
•• A. Ku nysz, Muzeum Na.rodowe Ziemi Przemllskiej... (zobacz Aneks l ) ora)::
H. Zahel, Biblioteka Muze um Okrc;gowego w P rzemyślu..., s. 114-115 oraz 148149.

Spoleczny Komitet Zakupu Dziel Sztuki wydal drukiem ulotkt:. wzywającą
minsta Przemyśla i ziemi przemyskiej do wolnych datków na zakup
obrazów Wojciecha Kossaka i MichaJa Wywl6rskiego. "Zycie Przemyskie" puez;
dwa lala prowadzilo na swoich lamach akcję wykupu dzieł sztuki. Zobacz: W linopadzie roz8trZ1jyną się losU Kon aka. ,.zyCie Przemyskie" 12 listopada 1969,
Nr 46/106; B. Surówka, Szarża pod Som.ouierq. Jak SiyMII obraz tralil do PrlCmy4!a, "Panorama" nr 14/934 z: 2 kwietnia 1972 r .
• t C. GU1-lo1ek . Artur MaJawski il/cie i tw6rczoit, Rzeszów--ł.aftcut 1966
41

społeczeństwo

(składanka); tejże,

Wystawo. .4Ttur Afolo.W8ki - illcie i twÓrelośt'. Przemyśl
1968; tejże, I nformator Muzeum Ziemi Przemllskiej (z. 2), Artur Malawsk' - życie
i tWÓTczoit', Pr;:emyśl 1968.
Zamek 1tl Kras ic::uRie, Prt.emyt1 1971. W wydawnictwie tym znajduje) sj~
szereg artykułów. omaw i ających między IIUlyml Oddział Muzeum. J. LiszCl.ak~Dziu
bowa, Muzeum, w. w. wydawnictwo, s. 47-49. Zohacz też: ' Uchwała Nr 1061952/73
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia I~ stycznia 19'13 f.
W sprawie togospodarowania zamku w Krasiczynie (Archiwum MNZP w
Pn.a-

'1

ln:tślu).

n J. Rotański, Przemllśl Ul l wojnie 'wintowe;, Przemyśl 1969. Przewodnik po
Muzeum Pamiątek l Wojny $wiatowej; tento, F'ortU twierdzy Przemll'l, Przemyśl
1977,9.37; tenże. TwieTdza PrzemyfI, Rzeszów 1983, s. II 3-114.
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45 A. Kunysz, Przemtłskie Muzeum Walki i Męczewtwa, (w:J "Muzea Walki",
Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i Narodowo-Wyzwoleńczych. Warszawa 1972, s. 81-84.
4 1 Muzeum Okręgowe w Przemtł.Uu, Przewodnik 1977, s. 27-32.
47 J. Mazur, Muzeum Janll.Cego Krallickiego w
Dubiecku, "Zycie Przemyskie",
R. llI, 1969, nr 24, s. 5; J. Starnawski, W Przeffltł§Lu i Dubiecku, "Ruch Literacki",
R. 11, 1970 z dnia 14--15 XI 1969, z. 2, s. 154-1 56; K. Chlapowski, Z. Głębocka,
Dzieje Dubiecka, Przemy§l 1912, s. 93-94; M. i J. Pólturzyccy, Muzea literackie
w nauczaniu ;ęztJka polskiego, Warszawa 1978, s. 36--37; J. Rożański, Przemyśl
j okolice . Warszawa 1960; Małgorzata Kucza-Kuczyńska, Polskie muzea literackie,
Wyd. PTTK "Kraj", Warszawa 1986 s. 59-60.
oli Zobacz wywiady i artykuły poświt;:cone tej problematyce: O remoncie, klopotach. i zamierzeniach Muzeum i podwtJżce oplat za bilety. Rozmawiamy z dyrektorem Muzeum Ziemi Przemllsktej, mgr Antonim Kunyszem, "Zycie Przemyskie" z 26 VIII 1970 r.; Pod koniec wrześltia Muzeum Ziemi Przemllskie; otworzll
podwoje, "Zycie Przemyskie" nr 33/354 z 14 sierpnia 1974 r. oraz Muzeum Ziemi
Przemyskiej 'tv nowe; szacie. ,,słowo" rozmawia z dl/rektorem mOTem Antonim
KunyS2em, "Słowo Powszechne", nr 10912247 z dnia 13 maja 1975 f .; K. Swierczewska, Od Dllnowa do EQeru, czyli Kunl/szowc boje o przestrzeń, "Nowiny",
nr 4/9087 z 5 stycznia 1978.
41 Wydano w kilka lat p6fniej PTzewodmk Muzeum Okręgowe w Przemy§Lu, Przemyśl 1917, w którym podano charakterystykę w. w. wystaw w języku
polskim oraz niemieckim i rosyjskim.
M A. Kunysz, Poczqt ek dali Osińscy, "Zycie Przemyskie" nr 21375 z 8 X 1975;
M. Nyczek, Czujki no. straży skaTbów, "Nowiny Rzeszowskie" nr 66/8264 z 20 marca 1975.

Rozdzia! VII

Muzeum
ID służbie

ID Przemyślu

kultury

•

l

.
regIOnu

W Polsce w wyniku podjętej przez Sejm PRL w dniu 28 maja 1975 r.
dwustopniowym podziale administracyjnym pańs t wa" i zmiany "Ustawy o Radach Narodowych" oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 maja 1975 r . w sprawie określenia miast i ~min wchodzących
w skład województw, powolano jednostkę admi nistracyjną - województwo przemyskie I.
Miasto Przem yśl i nowo utworzone województwo przemyskie rozpoczęło nowy rozd ział historii. Mia ł o to również istotny wpływ na organizaCję życia kulturalnego w nowym wojewód ztwie. Nowa jednostka
administracyjna rozpoczę ła funkcjonowanie od 1 czerwca 1975 r. W jej
obszar włączono miasto Przemyś1 , powiaty: przemyski, jarosławski,
lubaczowski. przeworski oraz gminę Dynów z dawnego powiatu brzozowskiego. Pod względem terytorialnym województwo przemyskie należy do mniejszych województw w kraju, posiada powierzc h nię 4437 kmz,
zajmuje 36 miejsce w Polsce (1 ,4 proc. powierzchni ogólnej) przy
395,9 tys. mieszkańców (stan 31 XII 1985).
Nowy podział administracyjny miał poważny wpływ na dalsze losy
Muzeum. Dotychczasowe Muzeum Ziemi Przemyskiej awansow a ło na
mocy zarządzenia nr 16/75 wojewody przemyskiego z dnia 14 lipca 1975 r.
do roli Muzeum OkręgoweJ;lo. Woj ewoda przemysk i Czesław Hodór zatwierdził równocześnie statu1 Muzeum z. Sta1ut Muzeu m opracowany
został na podstawie ramowego statutu muzeów okręgowyc h , zatwierdzony
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki'
W mysI te~o statutu dotychczasowa nazwa Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zosta ła zamieniona na Muzeum Okręgowe w Przemyslu. Była to w histor ii blisko siedemdz i esięcio l etniej działalnosci
Muzeum ÓSma zmiana jego nazwy (zob. Aneks 7, c). W statucie określono
cele i zadania Muzeum, zasi ęg terytorialny i strukturę organ i zacyjną.
Muzeum Okręgowe w Przemyślu staje się wielodziałowym i posiada
Uchwały ,,0

n astę pujące d zia ł y:
Dział

1.
2.

Dział

3.

Dział

4.

Dzi.a ł

archeologiczny
etnografii
historii
sztuki
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Rys. 5, Schemat organizacyjny Muzeum
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Okręgowego

w

P,r zemyślu

(rys. R. Halicki)

5. Bibloteka fachowa
6. Dział naukowo-oświatowy
7. Pracownia konserwa torska
8. Pracownia fotograficzna
9. Pracownia plastyczna

10. Stanowisko pracy (wieloosobowe) do spraw administracyjno-finansowo-gospodarczych.
Oddziały i filie: Oddział w Dubiecku Muzeum Biograficzne Ignacego Krasickiego. Filia w Bramie Fortecznej - Muzeum Pamiątek
1 Wojny Swiatowej.
W związku z rozszerzeniem się działalności Muzeum jako okręgowego
w strukturze powsta10 pięc nowych działów: naukowo-oświatowy. pracownia fotograficzna, pracownia konserwatorska. pracownia plastyczna,
jak również wieloosobowe stanowisko do spraw administracyjno-finansowo-gospodarczych; ponadto utworzone wcześniej: Oddział Muzeum
w Dubiecku i Filia w "Bramie Fortecznej".
Muzeum, jako okręgowe, obejmuje terenem działania byłe powiaty:
jarosławski, lubaczowski, przeworski, przemyski i Pogórze Dynowskie.
Ogólny nadzór nad Muzeum, a więc zarówno nad zbiorami, jak i personelem naukowym sprawuje dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności. Jako novum w strukturze organizacyjnej
Muzeum występu j e Rada Muzealna - organ doradczy i opiniodawczy,
współpracujący z dyrekcją Muzeum. W skład Rady Muzealnej wchodzą
specjali~ki różnych dziedzin. rekrutUjący się z kustoszy Muzeum oraz
specjalistów spoza Muzeum w łącznej liczbie nie przekraczającej 15 osób.
Do współpracy z dyrektorem w myśl statutu powołano zastępcę
dyrektora, z którym ścisła współpraca oparta jest na podziale zadań
i zakresu czynności. Zastępca dyrektora odpowiedzialny jest za sprawy
administracyjne. techniczne, za realizację budżetu, bieżące remonty,
personel pomocniczy i porządkowy Muzeum.
Na podstawie nowego statutu opracowano strukturę organizacyjną
Muzeum Okręgowego w Przemyślu (rys. 5). Muzeum Okręgowe w Przemyśl u zobowiązano do nadzoru merytorycznego nad Muzeum Regionalnym w: Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku i izbami pamięci narodowej w granicach województwa przemyskiego (Rozdział II. Cele i zadania
§ 6, p. 13), ich działa l nością naukową i oświ atową oraz nad konserwacją
muzealiów, zgodnie z przepisami zarządzenia nr 157 Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 21 grudnia 1965 r. w sprawie muzeów okręgowych
(rys. 6) '.
Zbiory Muzeum Okręgowego w Przemyślu na koniec 1983 roku osią
gnęły liczbę 67 448 eksponatów (Zob. Aneks l), w tym

-

-

archeologia 7867
etnografia 3729
sztuka
-15160
w tym: malarstwo polskie i obce rzeźba polska i obca
rzemios ł o art.ystyczne
2 028
historia
nauki pomocnicze
w tym: archiwalia
sfragistyka
militaria

2307
834
8727
1 120

908
554
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Rys. 6 Województwo przemyskie, rozmieszczenie muzeów
Stan na 31 XI 1983 r. (oprac. A. Kunysz, rys. R. Halicki)

broń biała

bron palna
numizmaty - 16235
w tym: polskie
obce
przyroda
826
inne
18662
dokumentacja
naukowa
3386

Izb

.

pamięci

narodowej.

76

89
4573
662

Ił

Do szczególnie cennych zabytków pozyskanych w minionym 40-leciu
należą

w:

D z i a l e a r c h e o log i c z n y m: monety rzymskie i bizantyjskie,
wykopaliska z zamku w Przemyśl u (X-XIII w.), materiały uzyskane
na cmentarzysku staromadziarskim w Przemyślu oraz z rozkopanego
częściowo kurhanu w Sólcy pod Przemyślem, a wśród nich wykonane
ze srebra kolczyki, kabłączki skroniowe, zausznice z IX-X w., wisiory
z kryształu górskiego oprawne w srebro i pozłacane (XI w.);
D z i a l e e t n o g r a f i c z n y m do najcenniejszych kolekcji należy
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zbiór strojów i ubiorów ludowych, pochodzących z początków XX wieku,
kolekcja rzeżby i malarstwa kultowego z XVIII i XIX wieku (m. in.
rzeżba Pieta. i obraz Pokl01l Trzech Kró Li), bogaty zestaw ceramiki h uculskiej z XIX i XX wieku oraz obiekty z zakresu obrzędowe j plastyki
ludowej. Znaczną wartosć posia dają obiekty, charakteryzujące kulturę
materialną wsi przemyskiej;
D z i a l e s z t u k i: kolekcja ikon greckokatolickich, paramentów
i aparatów cerkiewnych (XV-XX w.); tzw. kolekcja kodenska złożona
ze 150 portretów rodziny Sapiehów oraz przedstawicieli innych polskich
rodów magnackich spokrewnionych z Sapiehami; unikalna kolekcja
portretów biskupów greckokatolickich; zbiór tkanin j aparatów obrządku
ł acińskiego z terenów Małopolski Wschodniej; unikalna kolekcja zabytków z l wojny światowej, dotycząca armJi austriackiej i l egionów (militaria, medale, odznaki); plakiety, rysunki, obrazy, grafika, wyroby pamiątkowe; kolekcja portretów staropolskich oraz mieszczanskich z XIX
wieku z terenów Małop o lski Wschodniej; bogata kolekcja wspólczesnej
sztuki - artystów związanych z tutejszymi terenami (XX w. malarstwo.
grafika, rysunek, rzeż ba);
.
D z i a l e h j s t o r i i: zabytki dotyczące dziejów miasta i ziemi przemyskiej, zbiory ikonograficzne dotyczące widoków m. Przemysia (od
końca XVI do XX wieku). Ws-ród tych zbiorów pokażna ilosć zdjęć dokumentalnych z okresu I i II wOjny swiatowej. W archiwum muzealnym
integralnie związan ym z działem historycznym zgromadzono materiały
dotyczące Muzeum. Poza tym znajdują się w nim ogłoszenia, afisze, pisma i druki ulotne z XIX i XX wieku. Największą wartość posiada ją
dokumenty odnoszące się do I wojny światowej (gazety, odezwy wydawane podczas oblężenia twierdzy, Archiwum Sztabu twierdzy (odkryte
przypadkowo w czasie remontu kamienicy w roku 1965). W ostatnim czasie duży nacisk położono na dokumentowanie okresu okupacji hitlerowskiej: zgromadzono najbogatszy w Polsce zbiór ogłoszen i afiszy
okupacyjnych dotyczących miasta Przemysia (ok. 200 egzemplarzy).
OOOĆ poważny zbiór dokumentów dotyczy historii ruchu robotniczego
na terenie Przemyśla oraz ksz tałtowania się władzy ludoweJ!;
Bibliotece fachowej , liczącej na koniec 1983 f. 27163 pozycji, skupia się głównie publikacje z zakresu archeologii, etnografii,
sztuki, numizmatyki, historii wOjskowości i uzbrojenia, muzealnictwa
i bibliotekarstwa. W dziale specjalnym znajdują się starodruki łacińskie,
poloniki, druki cyrylickie w Hczbie 296 z XVI- XX wieku oraz rękopisy
cerkiewno-słowiańskie z XVI-XVII wieku. Zbiory kartograficzne liczą
ce 583 jednostki, na które składają się mapy i plany miast od drugiej
połowy XVIII do XX wieku. Na wielu książkach znajdują się znaki ich
byłych wiascicieH jako zapisy rękopi.smienne, pieczątki oraz ekslibrysy
w postaci naklejek, eksJibrysy kreślone ręką właściciela. Do cennych
należy w bibliotece zbiór prasy przemyskiej z XIX i XX w!;
Ozi a l e p r2 y rod n l c Z y m (nie ujętym w statucie Muzeum traktowanym jako zamknięty) zgromadzonych zostalo wiele okazów
z zakresu paleontologii (szczątki zwierząt kopalnych) oraz geologii dorzecza Sanu i najbliższej okolicy Przemysia.
J edna z ważniejszych form działania MuzeUm to praca naukowo-badawcza z dziedziny: historii, archeologii, etnografii.
Archeolodzy z Muzeum Okręgowego w latach 1975-1984 przeprowadzili prace wykopaliskowe na kilkudziesięciu stanowiskach arch"eolo105

gicznych. Do najciekawszych odkryć zaliczyć można przebadanie
cmentarzyska staromadziarskiego w Przemyślu przy ul. Rycerskiej.
W latach 1976-1979 odkryto 10 grobów sta rornadziarskich bogato wyposnżonych r.
Muzeum OkręRowe w Przemysiu prze pr owad ziło w ramach wsp6ł
pracy z Muzeum Zup Solnych w Wieliczce w rejonie solonośnym wykQpaliska na terenie kurhanu w Sólcy pod Przemyślem , odkrywając
kilka szkiele tów ludzkich bogato wyposażonych ora7. zagadkowe kręgi
kamienne s. Przez kilka lat w ramach wsp ółpracy z Instytutem Archeologii UJ w Krakowie prowadzono prace wykopaliskowe na wieloczło
nowym grodzisku wczesnośredniowiecznym wTuligłowach t. Wiele
unikalnych zabytków archeoloRicznych uzyskano ze Zwirowni w Radymnie IG. Od kilku lat prowadzone są ratownkze prace wykopaliskowe na
cmentarzyskach ciałopalnych kultury łużyckiej w Paluchach, gm. Sieniawa u, w Wietlinie III, gm. Laszki '!.
Duży nacisk położono na badania powierzchniowe w okolicy P rzem yśla ", Dubiecka Ił, Dynowa u, Przewarska " i Lubaczowa 11 oraz w dorzeczu środko w ego Sanu I., związane z ogólnopolską pracą badawczą
archeologów w Tamach tzw. archeologicznego zdjęcia Polski. Uzyskane
w toku tych powierzchniowych penetracji materiał y archeologiczne,
potwi erdzające istni enie kilkaset nowych s tanowisk archeologicznych,
wzbogacają poważ'nie naszą wied z~ o ich prz esz łoSci w pradziejach
i wczesnym sredniowieczu,
Podsumowaniem wyników badań archeologicznych w Polsce południo
wo-wschodniej zajęly si ę trzy sesje naukowe, których współorganizato
rem było Muzeum, a mianowicie: "Połud nio wo-wschodnia Polska w pierwszym tysiącleciu naszej ery" (1979), " Kultura Przemyśla w ciągu
dziejów" (1981) oraz "Badania nad s ztuką bizantyjską w Polsce" (1984).
Wykazy referatów tych sesji zawiera Aneks 5 Ił.
W badaniach etnograficznych w latach 19i5-1984 silny nacisk poło
żono na rozpoznan ie stanu sztuki ludowej, kultury duchowe j i s połecz
nej "'. Badan ia nad tymi zagadnieniami koordynuje dz iał etnograficzny
Muzeum poprzez liczne badania terenowe oraz organizowane różnorodne
obozy etnograficzne. W ostatnich kilku latach (1980- 1984) obozów tego
typu zorgan izowano kilka: Lubaczów i okolica (1981), w którym uczestniczyli studenci historii z Wyższej Szkoły P edagogicznej w Rzeszowie;
Oleszyce i okolica (1982), Dubiecko i okolica (1983), Cieszanów (1984).
(Mapa nr 2), W obozach tych zawsze uczestniczyli p racown icy z katedr
uniwersyteckich etnografii z Krakowa , Wrocławia l'.
Dzial etnograficzny zm od y fikował i uaktualnił na życzenie włSldz
wojewódzkich projekt skansenu budownictwa ludowego w okolicach
Przemyśla (wies Prałkowce). Udzielono konsu llacji prz.y rekonstrukcji
obiektów drewnianego budownictwa ludowego zajazdu "Pastewnik"
w Przeworsku II.
Dla zak tywizowania wielu twórców ludowych Muzeum Okręgowi!
było organizatorem wielu różnorodnych konkursów w ramach Dni Folkloru Pogórza Dynowskiego czy dorocznych świą t. Szczególnie Ulaczą ce
efek ty przyniosły dwa konkursy: " Obr zędowość doroczna i rodzinna
w pracach twórców ludowych" (przemyśl 1979) oraz "Zimowa plastyka
obrzędowa wsi przemyskiej" (Przemyśl 1984). Obydwa konkursy zakoń
czyły się ufZ<1dzeniem dużych wystaw pokonkursowych oraz wydrukowaniem obsze rn ych katalogów ~ł.
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Problematyka historyczna w badaniach zespolu pracowników Muzeum dotyczyla zagadnień: historii kultury miasta Przemysia, tradycji
rewo lucyjnych, dZiejów okupacji hitlerowskiej. ZnalazJo to odzwierciedlenie w przy,gotowaniu kilku seminariów opiekWl6w izb pamięci narodowej (Lubaczów 1977, Dynów 1978, Przemysł 1981)". Przygotowano
również kilka znaczących sesji naukowych z okazji: ,,70-lecia TPN i Muzeum" (1979), "Rewaloryzacji Przemyskiej Starówki" (1979), "Wkładu
przemyślan do nauki i kultury polskiej" (1974), "Związków króla Jana.
lU Sobieskiego z ziemią przemyską" (1983), czy z okazji 100-lecia historii
ruchu robotniczego na uemiach polskich pt. "Ruch robotniczy w regionie przemyskim" (1982) . Na wymienionych wyżej imprezach wygło
szono 36 referatów i 7 komunikatów".
Większą uwagę w latach 1975-1984 poświęcono badaniom dziejów
sztuki w dawnej ziemi przemyskiej. Ukazala się kilka publikacji; Ikony
ze zbior6w Muzeum Okręgowego W Przemyślu a oraz Przemyśl i przemyślanie w dziełach. swych artystów~. Tej problematyce poświęcil wiele stu diów C. Kolowicz , Ich efektem było współautorstwo cennego katalo,gu: Malarstwo Polski południowo-wschodniej 1900-1980 !t. Tej
problematyce poświt;:cone były również sesje naukowe: "Wkład przemyślan do rozwoju nauki i kultury polskiej" (1974), "Kultura Przemyśla
w ciągu dziejów" czy też "Badania nad sztuką bizantyjską w Polsce"
(Przemyśl 1984).
Wielką wagę zespół pracowników naukowych Muzeum poświęcał
sprawom inwentaryzacji i naukowego opracowania zbiorów. Na koniec
1984 r. na ogólną ilość muzealiów 69 372 oraz 711 depozyt6w wpisanych
do ksią,g inwentarzowych było 54 522, pełne opracowanie naukOwe posiadało 26 961 eksponatów, co stanowi 39,3 proc. całego zasobu. 'Na taki
stan wpływ miała przede wszystkim niska obsada etatowa w dziale
szŁulti (2 osoby przy zasobie muzealiów około 43 000 eksponatów)..
W 100 proc. opracowanie naukowe zbiorów wykonał dział archeologiczny
i etnograficzny Muzeum.
Działalność wydawnicza Muzeum Okręgowe~o w Przemyślu znacwie
się rozwinęła. Do tradycyjnych wydawnictw: katalogi, przewodniki, skła
danki, fo ldery, plakaty, doszły nowe publikacje: "Biblioteka Muzealna"
oraz wydawnictwo cią,głe , rocznik "Materiały i Studia Muzealne".
Głównym zadaniem "Biblioteki Muzealnej" mialo byc publikowanie
mono~raficznych

opracowań

poświęconych

znaczącym

miejscowościom

dawnej ziemi przemyskiej , czy też określonym problemom. Tę serię
wydawniczą zainaugurowała jako tom l praca A. Kunysza: Przemy§l
w pradziejach i wczesn.ym. średniowieczu (Przemyśl 1981). Kolejne tomy
lO monografie miejscowości: Mieczysław Krajewski, Dzieje Medyki (Rzeszów 1982); K. Chłapowski, Dzieje Dubiecka (Rzeszów 1983); Kazimierz
Ku śnierz, Sieniawa założenie rezydencjonalne Sien,iawskich, Rozwój
przestrzenny 11) XVII oraz XVIlI wieku. (Rzeszów 1984); J erzy Motylewicz, Dzieje Kańczugi (Przemyśl 1984); A. Kunysz, Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej (przemysł 1984). W druku znajdują się kolejne tomy:
Z. Konieczny, Trady cje rewolucyjne województwa przemyskiego; Jerzy
Piórecki, Parki i ogrody zabytkowe woj. przemyski ego; Jan Roiailski,
Dzieje Birczy oraz A. Koperski, Cmentarzysko starGmadziarskie w Prze-

myślu. Dzięki tym wydawnictwom województwo przemyskie jako jedno
z nielicznych w Polsce doczekało się kilku monografii miejscowościj
które kiedyś znaczyły w dziejach i kulturze regionu tł,
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Podjęcie wydawania periodyku " Materiały i Studia Muzealne" podyktowane zostało wieloma względami. Spora grupa pracowników muzealnych w wo jewództwie przemysltim wykazywała d użą aktywność na
polu badań naukowych . Wyników swoich badan nie m iała jednak gdzie
drukowac. Głównym celem nowego wydawnictwa miało byc, jak stwierdził jeRo redaktor naukowy w I tomie, ,,[ ... 1 Stworzenie dla kadry naukowej muzeów województwa przemyskiego własnej bazy wydawniczej.
Chcemy, by nasz rocznik » Materi ały i Studia Muzealne" był platformą
prezentacji bogatych tradycji historycznych, kulturalnych i artystycznych ziem Polski południowo-wschodniej. Na łamach rocznika chcemy
publikować prace nowatorskie, teoretyczne z dziedziny muzealnictwa ,
historii sztuki i zabytkoznawslwa oraz konserwatorstwa nje tylko o zasięgu naszego regionu, lecz całej Pol slti".ł~
00 konca 1982 roku ukazało się pięć tomów "Materia ł ów i Studiów
Muzealnych": t. l (1978), II (1979), III (1980) , IV (1981), V 1982), tom
VI znajduje się w druku. Rocznik " Mat eriały i Studia Muzealne" wydaje
Komitet Redakcyjny w s kładzie: Stefan Sielówka, Janina Bu rzyńska
(sekretarz), Tadeusz Burzyński, B l'onisława Kiwała, Andrzej Koperski,
Cezartusz Kotowicz, Zygmunt Kubrak, Antoni Kunysz (przewodniczący)
oraz Łucja Fr. Turczak . .Redaktorem naukowym pięciu tomów był
A. Kunysz,
~
Rocznik "Materiał y i Studia Muzealne" spotka ł się z życzli .....'Yffi
przyjęciem ze strony recenzentów' l ; w chwili obecnej znajduje się
w wielu bibliotekach Europy i Ameryki .
Z innych zamierz eń wydawniczych Muzeum Okręgowego w Przemyś lu należy wymienić szereg katalogów poświęconych znanym i cenionym artystom, miejscem urodzenia związanym z ziemią przemyską
i miastem Przemyślem. Ten cykl zainaugurowano publikacją C. Kotowicza. Marian. Stroński (Przemysi 1979); następne to: C. Kotowicza, PrzemyśL i przemyślanie w dziełaCh. swych artystów (Przemyśl 1980), H. Pło
szaj-Wodnickiej, Gmpa Przemyska (Przemyśl 1981), Wł. Błaszczyka ,
Antoni Fryderyk Bayder (Rzeszów 1984); Andrzej Sawicki, Danuta Le8zczyń8ka Kluza (Rzeszów 1984); Edmunda Gajewskiego, Zdzisław Koreleski (Rzeszów 1985). Dużą uwagę w działalności propagandowej prz~
kładano do popularyzacji placówek muzealnych w województwie przemyskim. Celowi temu służyły przewodniki: A. Kunysza Mu.zea woj ewództwa przemyskiego (Przemyśl 1976, I wyd. oraz II wyd. Przem yśl
1982); Muzeum Okręgowe w Przemyślu (praca ;biorowa pod red. A. Kunysza, Przemyśl 1977), czy też Leona Trybalskiego, PTzeworska. zbiornitu pamiqtek stTawckich (Przemyśl 19B1).
Działa l nośc wystawiennicza Muzeum Okr<:gowego w Przemysiu w latach 1975-1984 nabrała dużego rozmachu . Muzeu m inicjuje i dużym
nakładem śro dków r ealizuje własne wystawy w gmachu glównym. Przygotowuje kilkadziesiąt wystaw oświatowych - objazdowych: ..Kultura
ludowa dobrem narodu", "Polski plakat polityczny", " Polski. plakat muzealny", "PPR w walce o Polskę Ludową ", "Dzieje ruchu robotniczego
w województwie przemyskim", "Kultura i sztuka Związku Radziecki(1 ·
go", "Malarstwo europejskie XV-XVI wieku " j wiele innych. Udostęp
niano je w różnych placówkach kulturalno-oswiatowych na terenie województwa przemyskiego (kluby "Ruchu", "Młodego Rolnika", domy kultury. gminne ośrodki kultury, wiejskie domy kultury).
Muzeum Okręgowe udostępnia swoje wystawy dla innych muzeów
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w Polsce: "Polski plakat muzealny" (Poznań , Kalisz, Lublin, Piotrków
Trybunalski, Ostroł ęka), "Ikony ze zbiorów l\'l uzeum Okręgowego" (Poznań , Kalisz, Lublin , Opole), "Cmentarzysko staromadziarskie w Pnemyśl u" (Poznań, Rzeszów, Łódź, Wrocław, Kraków), "Szkic panoramy
Bitwa pod Somossierij."; (Kraków, Wrocław, Opole, Słupsk, Gniezno,
Rzeszów, Warszawa, Sandomierz), "Malarstwo Mariana Strotlskiego"
(Rzeszów, Warszawa , Jarosła w), "I wystawa malarstwa »Grupy Przemyskiej « (Sandomierz, Rzeszów, Jarosław), " Bogowie Słowian Sto Jakubowskiego" (Wrocław , Sobótka, Oleśnica , Grodków, Opole, Namysłów).
(Ma pa nr 6).
Na s zczególną uwagę zasługuj e blok imprez "Przemyśl-Poznaniowi"
zorganizowany w roku oświatowym 1979/1980 w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu przez Muzeum Okręgowe w Przemyślu. Poświęcony
byl ukazaniu całokształtu dorobku Muzeum Okr ęgowego w Przemyślu
w zakresie badań naukowych, upowszechnianiu kultury, ochrony dóbr
kultury. Zorganizowano w ramach tego bloku odczyty, koncerty folklorystyczne zespołów ludowych z woj. przemyskiego oraz kilka wystaw:
.,Najcenniejsze zabytki Muzeum Ok ręgo wego w Przemyślu", "Cmentarzysko staromadziarskie w Przemyślu", "Ikony ze zbiorów Muzeum
Okręgowego w Przemyślu" . "Muzealnictwo i ochrona zabytków w plakacie polskim" i "Województwo przemyski e w fotografii Tadeusza Budziilskiego" .
Poznail zaprezentował w Prze myślu specjalną wystawę pt. "Skarby
archeologiczne z Wielkopolski. Pokaz najcennie jszych znalezisk ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu". Obydwie imprezy cieszyły
się wielkim zainŁereso wnniem mieszkańców Poznania i Wielkopolski oraz
Przemyśla i województwa przemyskiego. Zwiedziło je kilkadziesiąt tysięcyosób.

Z okazji imprez ukazały się następujące katalogi i przewodniki:
l . \VI. Błaszc zyk i Z. Głogowski , Informator Xl sezon oświatow y

1979-1980, Poznall 1979.
2. Najważniejsze zabytki Muzeum Okręgowego w Przemyślu (komentarz do wystawy), Poznań 1979.
3. A. Koperski , Cmentarzysko staromadziarskie w PrzemyśLu (komentarz do wystawy), Poznań 1980,
4. Br. Kiwała ~ Ikony ze zbior6w Muzeum Okręgowego w Przemyś~u
(komentarz do wystawy), Poznan 1980.
5. WL Blaszczyk, Skarby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu .
Pokaz na.jcenniejszych zabytków (komentarz do wystawy), Przemyśl
1980.
Imprezy cieszyly się wielkim zainteresowaniem lokalnej i centralnej
prasy. Telewizji i Polskiego Radia II.
Podniesienie Muzeum Ziemi Przemyskiej do rangi Muzeum Okręgo
wego stworzy lo dogodne warunki do współpracy z innymi muzeami
w Polsce. Społeczeństwo Przemyśla miało możność zwiedzić w latach
]975-1984 wiele wystaw: "Ląd , wczesnośredniowieczny gród nad Wartą (Muzeu m Archeologiczne w Poznaniu), " Drukarstwo polskie w XVXVlIt w." (Biblioteka Główna UMCS w Lublinie), "Ordery i odznaczenia
PRL" (z "M uzeum Medalierstwa we Wrocławiu) , "Razem w walce, razem
w służbie" (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie), "Kobieta w sztuce" (BW A Rzeszów), "Amatorska twórczość artystyczna żołnierzy i pracowników Ludowego Wojska Polskiego" (GZP MON Warszawa), "Szopki
Krakowskie" (Muzeum Historyczne m . Krakowa), "W niewoli Wehrmach109

(Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Ł.ambinowicach). "Haft
ludowy" (Muzeum Etnograficzne w Toruniu), "Stara miedź" (Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku), "Jan Cy bis - w 10 roczn icę śmier 
ci" (Muzeum Sląska Opolskiego w Opolu), "Malarstwo polskie XX wieku" (ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie).
Muzeum Okr ęgowe w Przemysłu nawiązało żywą współpracę z ośrod
kami kułtury i informacji krajów socjalistycznych w Warszawie, skąd
w latach 1975-1984 sprowadzono następujące ekspozycje: "Malarstwo
i grafik a J. Machy" (Czechosłowacki Osrodek Informacji i Kultury),
"Malarstwo i rzeżba Jucht Incze i Tomasza Galambosa" (Węgierski
Instytut Kultury), "Sztuka ludowa Turyngii" (Ośrodek Kultury i Informacji NRD), ..GraIika i ceramika węgierska", "Tętent koni - wystawa
Iotograficzna K. Hemzo" (lnstytut Kultury Węgierskiej w Warszawie).
"Sztuka ludowa Słowacji" (Ośrodek Kultury CSRS).
Szczególnie żywą współpracę prowadzilo Muzeum Okręgowe w Przemyślu z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. organizując
wspólne koncerty, wystawy, sesje, a nawet wydawnictwo, np. Węgrzy
w twierdzy przemyskiej (Przemysl1985).
Nawiązano również współpracę za pośrednictwem Centralnego Biura
Wystaw Artystycznych "Zachęta" w Warszawie z galeriami zagranicznymi: "Rzemiosło artystyczne plemion australijskich" (Ambasada Australii w Warszawie), "Wystawa malarstwa Jasquez Lacomblez" (Holandia),
"Grafika Jerzego Karo" (z Anglii), "Karl Korab - grafika barwna"
(Austria), ..Dzieci tego swiata" (UNESCO).
Dzięki podpisanym porozumieniom między władzami politycznymi
i administracyjnymi województwa przemyskiego z Obwodem Lwowsk im
(USRR) Muzeum Okręgowe w Przemyślu wyeksponował o we Lwowie
następujące wystawy: "Historia Przemyśla" (Czerwonograd USRR 1976), "Sztuka ludowa województwa przemyskiego" (Muzeum Ludowej
Architektury i Kultury Materialnej we Lwowie - 1978), "Polski plakat muzealny" (Lwowska Galeria Obrazów - 1980), Z Obwodu Lwowskiego w Muzeum Okręgowym wyeskponowano następujące wystawy:
"Radziecki plakat polityczny" (Lwowska Galeria Obrazów - 1978), "Socjalistyczne województwo lwowskie w fotografii" (Stowarzyszenie Fotograiików we Lwowie - ]979), "Sztuka monumentalna Obwodu Lwowskiego'l (Lwowska Galeria Obrazów - 1980).
Muzeum Okręgowe w Przemyślu nawiązało kontakty i współpracę
z Muzeum Istvana Dobo w Egerze. W latach 1975-1983 wyeskponowano na Węgrzech w Egerzc i Matvan następujące wystawy: ~lkony ze
zbiorów Muzeum Okręgowego w Przemyślu", "Muzealnictwo i ochrona
zabytków w plakacie polskim". Z Mu.zeum Istvana Dobo z Eger otrzymaliśmy wystawy: "EksUbrisy Mariana Trajana" (z Fuzesabony), " Akwarele z Egeru".
W ramach współpracy międzymuzealnej za pośrednictwem Muzeum
Polskiego Ruchu Rewolucyjnego im. M. Kasprzaka w Poznaniu otrzymali śmy wystawę: ,,25 lat NRD w plakacie" z Muzeum Historii Niemiec
w Berlinie.
Owocna wsp6łpr:lca Muzeum Okręgowego w Przemyślu istniała
z Polskim Ośrodkiem Kultury w Pradze (CSRS). EksponowaU.smy na
terenie Czechosłowacji następujące wystawy: "Polski plakat muzealny"
(O ł omuniec, Praga), "Muzealnictwo i ochrona zabytków w plakacie polskim" (Oubnica, Zylina, Bańska Bystrzyca).
Muzeum Okręgowe w Przemyślu utrzymywało bardzo szeroką współLll"
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pracę z uczelniami wyższymi (Uniwersytetem J agiel10nskim w Krakowie,
Politechniką im. T. Kościuszki w Krakowie, Uniwersytetem im. B. Bieruta
we Wrocławiu , Wyższą Szkolą Pedagogiczną, Instytutem Historii w Rzeszowie), z Polską Akadem41 Nauk - Zakład Archeologii Małopolski

w Krakowie. Instytutem Historii Kultury Materialnej w Warszawie,
1nstytutem Sztuki w Krakowie przy organizacji: badań wykopaliskowych,
architektonicznych, sesji naukowych itp. Dzięk i tej wspó łpracy w Przemyślu przebywali wybitni uczeni z dziedziny archeologii, historii, sztuki,
historii architektury, historycy, któr.ly sw oj ą wiedzę przekazywali
w czasie organizowanych cykli odczytowych w lalach 1977-1981 nt.
.,Dni Ochrony Zabytków i Muzealnictwa" w województwie prl emyskim
(zob. Aneks 6) n.
Muzeum utrzymywało ścisłą współpracę z towarzystwami og6laopolskimi, jak: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarzystwo
Archeologiczne i Numizmatyczne, '1'owarzystwo Opieki nad Zabytkami
Oddział w Przemyśłu przy organizacji wystaw, sesji, odczytów, cykli
odczytowych, czy tei "Dni Ochrony Zabytków i Muzealnictwa".
Współpracowano z Wojewódzkim Archiwum Panstwowym w Przemyślu w ramach podpisanej umowy przy organizacji wystaw, sesji naukowych, szkolenia kadry pracowników, wymiany doświadczeIi.. 2ywe
kontakty utrzymywane były z Wojewódzką Bibliot eką Pub.liczną , Wojewódzkim Domem Kultury w Przemyślu,
Bardzo szeroka współpraca istniała z Towarzystwem Przyjaciół
Nauk w Przemyślu. Instytucje te nadal współdziałały przy badaniacn
naukowych, wydawnictwach, sesjach i odczytach. W 1979 r. w dniach
27-28 X odbyły się uroczystośc i z okazji 70-1ecia TPN i Muzeum
w Przemyśhl. Zorganizowano wspólną ekspozycję obrazującą dorobek
obu placówek w 70-1eciu, jak również sesję naukową nt. "Sesja naukowa
z okazji jubileuszu 70-lecia TPN i Muzeum". W ramach uroczystości na
wspólnej akademii wielu pracowników Muzeum i działaczy Towarzystwa
otr... ymało odznaczenia pailstwowe i resortowe oraz regionalne. W uroczystościach wzięły udział władze polityczne i administracyjne wo;jewództwa, kierownictwo Polskiej Akademii Nauk, wielu dyrektorów muzeów i prezesów towarzystw regionalnych w Polsce".
Muzeum Okr ęgowe w Przemyślu oraz podleg le mu merytorycznie
placówki terenowe w Jarosławiu , Lubaczowie i Pl'zeworsku rozwijały
współdz i ałanie placówek muzealnych ze szkołami głównie w realizacji celów wychowawczych nauczania historii. W tym zakresie tylko
w roku 1983 w muzeach województwa znalaz10 się 509 wycieczek szkol.
nych przy frekwencji 14841 młodzieży, odbyto 55 lekcji muzealnych,
142 odczytów i prelekcji dla mlodzieżyu. In nym ważnym elementem
oddziaływania na młodzież to cykle odczytowe: "Historia architektury
powszechnej", "Studia wiedzy o sztuce", "Miasto, w którym żyjemy"
itp, Ważną formą współpracy z nauczycielami historti i wychowania
obywatelskiego były seminaria tzw, opiekunów Izb PamięCi Narodowej
organizowane czterokrotnie we współpracy z Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wojewódzką RacL, Ochrony Pomników Walki i MęczeIi..
stwa w Przemyślu. Seminaria te miały charakter teoretyczny i praktyczny. Po części teoretycznej odbywały się wizytacja i zaj ęc ia we
wzorowo prowadzonych izbach pamięci narodowej (Przeworsk, Lubaczów, Dynów, Jarosław). Opiekunowie izb pamięci narodowej byli
instruowani przez pracowników muzealnych, w jaki sposób mają inwen.
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taryzować

i

gromadzić

eksponaty. Ta ostatnia forma

uporządkowania wielu cennych kolekcji ".
Poważną rolę wychowawczą spełniały

przyczyniła się

do

rokrocznie organizowane konkursy przez Kuratorium O światy i Wychowania w Przemyślu na naj-,
lepszą Izbę Pamięci Narodowej. Młodzież j nauczyciele dbali o poziom
zbiorów i ekspozycji w utworzonych Izbach Pamięci Narodowej ł7.
Dzięki tym kontaktom z młodzieżą i nauczycielstwem młodzież województwa przemyskiego aktywnie włączyła się do organizowanych przez
Ministerstwo Oświa ty i Wychowania oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki ogólnopolskich corocznych konkursów: "Moja przygoda w Muzeum", "Mój region", "Najcenniejszy eksponat muzealny". Poważne sukcesy w tych konkursach osiągnęła młodzież z II Liceum Ogólnoksztalcą 
cego w PrzemysIu oraz Zbiorczej Szkoły Gminnej w Cieszanowie, woj.
przemyskie -.
Muzeum Okręgowe w Przemyślu od kilku lat uczestniczyło w og61nopolskich konkursach przeglądu plakatu muzealnego i ochrony zabytków organizowanych pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki
w Przemyślu. Dzięki temu poważnie wzrosła ilośc wydawanych włas
nych plakatów popularyzujących zbiory i działalność Muzeum w Przemyślu. Od roku 1983 Muzeum w Przemysłu zgłosiło akces do Ogólnopolskich Konkursów na "Najciekawszą i mpr ezę muzealną roku".
W działalnosci wewnątrzmuzealnej dużo uwagi po.święcono konserwacji muzealiów. Od 1969 r. zatrudniano wprawdzie konserwatora dziel
sztuki (mgra Jana Wąsacza), lecz do utworzenia samodzielnej pracowni
konserwacji dzieł sztuki doszło dopiero po roku 1975. Wczesniej podejmowano ró żne akcje doraine, jak np. zabezpieczenie ikon przy pomocy
pracowników z pracowni konserwacji dzieł sztuki z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz
z Wojewódzkiej Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki przy Muzeum Za mek w ł"ancucie . Dość liczną grupę zabytków zakonserwowały w ramach zlecell pracownie konserwatorskie PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddziały w: Krakowie, Lublinie, Rzeszowie. Kilkadziesiąt najcenniejszych starodruków zakonserwowano w Pracowni Konserwacji
Papienl Oddziału Warszawskiego PKZ. Aktualnie pracownia zatrudnia
jednego konserwatora dzieł sztuki oraz pięciu laborantów.
Naukowe opracowanie zbiorów, zabiegi konserwatorskie wymagają
wykonywania wielu zdjęć. Wł asna pracownia fotograficzna od kilku lat
wykonała dokumentację kilkunastu tysięcy eksponatów, jak również
różnorodnej dzialalnOSci oświatowej, badawczej, czy też dla zilustrowania wielu wydawnictw własnych itp.
Rok 1984 stał się w dziejach placówki przemyskiej szczególny, na
ten rok bowiem przypadł jubileusz 75-lecia istnienja Muzeum
w Przemyślu.
W kwietniu 1984 r. wojewoda przemyski w obszernym piśmie skierowanym do prof. dr hah . Kazimierza Zygulskiego, ministra kultury
i sztuki zwrócił się z prosbą o nadanie Muzeum OkręgowemUl w Przemyślu statusu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. W usasadnieniu
wniosku przytoczył niektóre dane z historii placówki z lat 1949-1983,
podając, że Muzeum było orF:anizatorem:
- 460 wystaw, które zwiedziło 772,8 lys. osoby,
- 2041 odczytów przy 68165 słuc haczach,
- 70 filmów przy 8600 widzach,
lJ2

-

36 koncertów i innych imprez artystycznych, w których uczestni5500 osób;
- zbiory muzealne osiągnęły 67448 eksponatów, biblioteka muzealna liczyła 27 153 woluminów, a dział archeologii przeprowadził badania
wykopaliskowe na około 105 stanowiskach w Polsce południowo-wschod
niej.
W latach 1959-1983 Muzeum było organizatorem lub współorgani
zatorem 29 sesji naukowych, podc.z8s których wYJ!!oszono 138 refE'ratów.
ponadto:
- ogłosiło drukiem 94 pozycji (ka talogi, przewodniki, monografie,
plakaty),
- pracownicy Muzeum przygotowali i ogłosili drukiem ponad 600 artykułów i rozpraw II.
Minister kultury i sztuki Kazimierz Żygu!ski pismem Iz dnia 4 maja
1984 r. (ZMOZ-MH-85-13/4/84) przychylił si ę do przedłożonego wniosku
i wyraził zgodę na przywrócenie Muzeum w Przemyślu jego historycznej nazwy: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. W piśmie tym proC.
dr hab. Kazimierz Zygulski stwierdził: "Wyrażam jednocześnie przekonanie, że Muzeum szerzej i akt.ywnie.j realizować będzie zadania programowe w służbie społeczeristwa oraz kultury regionu i kraju." '0
W koncu maja 1984 r. odbyła się w Muzeum Okręgowym w Przemyślu podniosła uroczystość. Dyrektor Zarządu Muzeów i Ochrony
Zabytków Ministerstwa KUltury i Sztuki - dr Franciszek Midura, przekazał na ręce wojewody przemyskiego mgr Andrzeja Wojciechowskiego
w obecnoSci I Sekretarza KW PZPR w Przemyślu m~r Zenona Czecha
akt nadania Statusu Muzeum NarodoweRo Ziemi Przemyskiej u.
Warto w tym miejSCU podkreślić, że lata 1977-1983 stały się przeło
mowe w dziejach Muzeum. Decyzją władz administracyjnych województwa płacówka muzealna uzyskała pod przyszłą bazę na cele wystawowe, magazyny i pracownie kilka obiektów zabytkowych:
- zabytkową obronną cerkiew z XV w. w Posadzie Rybotyckiej,
- budynek byłego klasztoru 00. Karmelitów Bosych przy uj. Karmelickiej 1 w Przemyślu,
- wieżę ze,li(arową przy pl. j!en. Swierczewskie.l'lo w Przemyślu,
_ kamienice: Rynek 9 i Serbańska 7 w Przemyślu u.
W myśl istniejących ustaleń i podpisanych umów między Ministrem
Kultury i Sztuki, WOjewodą w Przemyślu i dyrekcją Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie, w zamku w Krasiczynie, po zakończeniu:
jego odnowy, powstać ma duży Oddział Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej, obraZUjący dzieje tegoż zamku oraz reko ns trukcję wyposażenia niektórych wnętrz u.
Po ukończeniu odbudowy pałacu Czartoryskich w Sieniawie prze~
dyrekcję Kombinatu "Igloopol" w Dębicy, z inicjatywy władz Urzędu
Miasta i Gminy Sieniawa oraz Wydziału: Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu zobowiązano dyrekcję Muzeum Narodowe~o
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu do utworzenia w kilku pomieszczeniach
tegoż zabytkowego obiektu ekspozycji, wnętrz , nawiązujących do bogatych tradycji historycznych i kulturalnych Sieniawy. Podpisana w tej
sprawie umowa w 1984 r. między dyrekcją Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej oraz władzami w Sieniawie i dyrekcją Zespołu Gospodarstw
Rolnych " Igloopolu" w Sieniawie pozwoliła podjąć pracę, zmierzające do
utworzenia Oddziału Muzeum w Sieniawie. W sprawie tej nawiązano
ścisłą współpracę z dyrekcją Muzeum Narodowego w Krakowie celem
czyło
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udzielenia pomocy w realizacji tego zamierzenia, Przyszła ekspozycja,
zlokalizowana w reprezentacyjnych salach pałacu w Sieniawie, ma nawi~zywać do bogatych tradycji rodu Czartoryskich oraz początków muzealnictwa \V Polsce, twórczyni pierwszego muzeum - Swiątyni Sybilli
i Domu Gotyckie,E(o w Puławach, Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej u,
W zaistniałej sytuacji zaszła konieczność opracowania nowego statusu
Muzeum Narodowe,E(o Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Prac~ tę wykonali Antoni Kunysz i Cezariusz Kotowicz w czerwcu 1984 roku i przedło
żyli do zatwierdzenia Ministerstwu Kultury i Sztuki oraz wojewodzie
przemyskiemu u,
W nowym statucie (zob, Aneks 7 d.) w dziale 1. Postanowienia o~ólne
w § 2: Teren działania Muzeum okreś l ono "na obszar ziemi przemyskiej".
W dziale III. Organizacja Muzeum - znacznie rozbudowano § 7. l, Dzialy Muzeum i Pracownie - dodano w p. 5. Dział przyrody i w p. 11 .
Pracownia plastyczna, zaś w p. II. Oddziały Muzeum:
1. Muzeum Biograficzne l. Krasickiego w Dubiecku
2. Muzeum Sztuki Cerkiewnej w Posadzie Rybotyckiej
3. Galeria malarstwa ul. Karmelicka 1 w Przemyślu
4. Oddział Muzeum Zam ek w Krasiczynie
5. Oddział Muzeum - Pałac w Sieniawie
6. Muzeum Pamiątek I wojny ś wiatowej w Bramie Forteczne j przy
ul. Galińskiego
7. Muzeum Ludwisarstwa na ziemiach polskich - Wieża Zegarowa
uL Władycze w Przemyślu
W dziale IV Statutu: Kierownictwo Muzeum w § 10 'P. 3 wprowadzono
stanowisko "wicedyrektora naukowego i zastępcę dyrektora d/s administracyjnych, których powołuje i odwołUje wojewoda przemyski na
wniosek dyrektora Muzeum.""
Statut Muzeum Narodowe,E(o Ziemi Przemyskiej po pozytywnym
zaopiniowaniU przez Ministra Kultury i Sztuki został wprowadzony w ży
cie zarządzeniem wojewody przemyskiego nr 20/86 z dnia 13 czerwca
1986 r ., jako Załącznik nr 1 do tego zarządzenia.
Po wielu latach staran i zabiegów, wytężonej pracy całej załogi Mu-zeum, zabiegów dyrekcji, Muzeum w Przemyślu jako 6sma 'Placówka
w kraju otrzymała w swej nazwie: Muzeum Narodowe.
W dni ach 14-15 września 1984 r. w Przemyślu w ramach obchodów
40-1ecia PRL odbyły się uroczystości jubileuszowe 75 lecia Muzeum
w Przemyślu. Staraniem Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu odbyły się uroczystości
połączon e z o~61nop olską sesją naukową pL "Dorobek muzealnictwa
polskie~o w 40-1ecie PRL", W pierwszej części sesji i obchodów odbyła
się akademia z okaZji 75-1ecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
w której udział wzięły władze polityczne i państwowe wOjewódzlwa na
czele z I sekretarzem KW PZPR Zenonem Czechem, przewodniczącym
WRN mgr Jerzym Mastalerczykiem i WOjewodą przemyskim m,E(r Andrzejem Wojciechowskim . Ministerstwo Kultury i Sztuki reprezentowali:
wiceminister kultury i sztuki - m~r Edward Golębiowski, ~eneralny
konserwator zabytków, dyrektor Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków,
doc. dr Andrzej Gruszecki, z-ca dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony
Zabytków, dr Franciszek Midura, W uroczystoŚCi wzięła udzial liczna,
bo ponad 100-osobowa grupa dyrektorów muzeów narodowych, okręgo
wych i regionalnych z całej Polski. Uczestniczyły również dwie deleM
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gacje za~raniczne zaprzyjaźnionych muzeów ze Lwowa oraz Egeru
(W.g'y).
Liczna ~rupa pracowników muzeów i działaczy kultury otrzymała
odznaczenia pailstwowe i resortowe. Około 100 osobom i instytucjom
wręczono dyplom i medal pamiątkowy odlany według projektu artysty
p lastyka Edwarda Korzeniowskiego "Za Zasługi w rozwoju Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu ". Referat okolicznościowy
na temat dorobku 75 lat Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu. wygłosił Antoni Kunysz - dyrektor Muzeum. Przemówienia okolicznościowe wY.l'(łosili: Zenon Czech, I sekretarz KW PZPR,
Edward Gołębiowski - wiceminister kultury i sztuki, wielu przedstawicieli muzeów z kraju i obydwaj przewodniczący delegacji zagranicznych n .
W godzinach popołudniowych w salach Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej otwarto okoliczno.sciową wystawę "Najcenniejsze nabytki
Muzeum w Przemyślu w latach 1944-1984" u.
W dniu 14 września o godz. 16.00 rozpocz ę ła się ogólnopolska sesja
naukowa na temat "Dorobku muzealnictwa w Polsce Ludowej".
Tym wspaniałym akordem zakonczyły się obchody 75-lecia Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej. Muzeum w Przemyślu w uznaniu ~a
sług uzyskało wiele różnorodnych wyróżnień: w 1965 r. otrzymało ZblOrową odznakę Tysiącl ecia Państwa Polskiego, w 1961 - medal 1000-lecia
Przemyśla. Za działa l ność na odcinku upowszechniania kultury u'Zyskało
dy plomy: Wojewody przemyskiego (1979), przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej (1978), Ministra Kultury i Sztuki (1979). Z okazji
jubileuszu 70-lecia w 1979 Toku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nadało Muzeum odznak ę "Za zasługi dla województwa przemyskiego"
Podczas uroczystości jubileuszowych w 1984 t . Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otrzymało wiele wyrazów uznania w postaci
dyplomów, listów gratulacyjnych i medali z wielu muzeów z kraju
i zagranicy M.
Muzeum wkroczylo w nowy etap rozwoju, zabezpieczone w powai.ną
bazę lokalową, wzbogacone znacznym zasobem muzealiów i poważnym
dorobkiem naukowym, wystawienniczym, wydawniczym oraz oddanym
zespoł em pracowników naukowych, oświatowych itp.
(I.
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Rozdzia! VIII

Muzeum w Przemyślu na tle
muzealnictwa polskiego

Przedstawiając dzieje Muzeum w Przemyślu w czasie 75 lat jego
istnienia, warto zastanowić się nad tym, jak w świetle ostatnich koncepcji i rozważań muzeologii współczesnej w działalności tej placówki rea'liZQwano postulaty w dziedzinie:
- dokształcania kadry muzealnej,
- prac naukowo-badawczych i wydawniczych,
' - inwentaryzacji i dokumentacji zbiorów,
- działa ln ości wystawienniczej w świetle ostatnich teorii dotyczą
cycn ekspozycji muzealnej,
- metod konserwacji i renowacji zbiorów.
W końcu należy się zastanowić, jak różnorodne i nowoczesne formy
działalności muzealnej wdrażano na odcinku magazynowania ?fuiarów,
t:zy adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb muzealnych.
W ostatnich latach w światowej i polskiej literatune dotyczącej muzealnictwa 'z wrócono uwagę na nową rolę tych specyficznych instytucji
kulturalnych, które nie tylko zajmują się upowszechnianiem swoich
zbiorów i kultury, lecz prowadzą wielostronne badania naukowe, dokumentują w sposób naukowy swoje zasoby, przeprowadzają bardzo specjalistyczne zabiegi konserwatorSkie i renowatorskie przy wykorzystaniu
nowoczesnych technologii itp.
Dzisiejsza muzeologia, jak to bardzo trafnie określił Wojciech Gluzmski, "jest potrzebna nie tylko jako wiedza niezbędna dla racjonalnego
prowadzenia podstawowej pracy muzealnej, rzec Ib y można, o charakterze »wegetatywnym«. ale potrzebną jest również, i to wydaje się by ć jej
g łówną rolą, do skutecznego rozwiązywania trudnych i głębdkic h problemów, przed jakimi stoją dzisiejsze muzea. [... ] Narzuca się zatem potrzeba muzeologii o nowej jakości, muzeologii · jako rzetelnie ugruntowanej,
odrębnej dyscypliny naukowej " I.
Muzeum w Przemyślu przechodziło, jak to wykazalismy w poprzednich rozdziałach , różne etapy rozwoju i formy działania. Od pierwszych
dosc prostych form gromadzenia zbiorów i ich udostępniania w sposób
amatorski, typowy dla kolekcjonerów, do coraz bardziej nowoczesnych
i naukowych podstaw organizowania działalności muzealnej.
Zmienia ła -się również kadra muzealna, która wprawdzie w ostatnich
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latach posiadała wyższe wykształcenie z dziedzin_ reprezentowanych
w Muzeum, a więc: archeologii, etnografii, historii sztuki. /konserwacji
dziel sztuki, czy też bibliote:karstwa. lecz. z wyjątkiem tych dwóch ostatr.ich dyscyplin, pracownicy ci 'byU dyletantami w pracy sensu stricto
I~uzea lnej .

W lalach 1963-1972, gdy w Polsce nie podjęto jeszcze dokształcania
pracowników muzealnych na różnorodnych studiach podyplomowych
z ukresu muzealnictwa, dyrekcja Muzeum realizowała różnorodne formy podnoszenia wiedzy personelu naukowego muzeum. Czyniła to
w dwojaki spos6b. Pierwszy polegał na tym, że 'każdy nowo zatrudniony
pracownik działalności merytorycznej , odbywał staże muz.ealne w placówkach specjalistycznych: archeolog w Muzeum Archeologicznym,
etnograf w Muzeum Etnograficznym, historyk w Muzeum Historycznym,
zaś historyk sztuki w Muzeum Narodowym, tam gdzie istniał dobrze zorganizowany dzia ł sztuki.
Dla zapoznania się z innymi formami pracy wewnątrzmuzealnej; inwentaryzacją, naukowym opracowaniem zbiorów, magazynowaniem itp.,
pracownicy praktyki odbywali w kilku placówkach muzealnych dla
zorientowania się w róż n orodnych formach pracy muzealnej .
Drugą formą dokształcania pracowników działalności podstawowej
muzeum: kustoszy, adiunktów, asystentów, techników-dokumentalistów, przewodników muzealnych bezpośrednio związanych z dliałalnoś
cią oświatową muzeum (dopiero od 1963 r. utworzono w Muzeum dział
o~wiatQWy), organizowane były kursy, odczyty, ,konwersatoria muzeologiczne, na których specjaliści z innych muzeów (Krakowa, War~wy,
Poz.nania) prowadzili zajęcia z metodyki wystawiennictwa (dr Jerzy
Banach, prof. dr Zdzisław Rajewski, doc. dr Ziemowit Jerzy Mikolajtis),
z zakresu socjologii pedagogiki muzealnej (proC. dr hab. T. Gołaszewski,
doc. dr J. Mikułowski-Pomorski, doc, dr Z. J. Mikolajtis, prof. dr Fr.
Urbańczyk) -.
Od roku 1972, kiedy rozpoczęto dokształcanie kadry muzealnej, pracownicy o kilkuletnim staźu pracy kierowani byli po wyrażeniu zgody
na studia podyplomowe.
Zgodnie z wymogami współczesnej muzeologii przed placówkami muzealnymi ważną fo rmą dzialania są: ,,[ ... 1 własne badania naukowe i wydawnictwa (.,.] które muszą szeroko udostępniać rezultaty dzia lalności
muzealnej społeczeilstwu" '. W tej dziedzinie Muzeum w Przemyślu we
własnych badaniach terenowych dostrzegało nie tylko jedną formę
wzbogacania zbiorów muzealnych z takich dziedzin, jak archeologia, czy
etnografia. Dawalo to także możliwość prowadzenia pracownikom wykopalisk archeologicznych o charakterze najczęściej ratowniczym oraz róż
norodnych penetracji etnograficznych w terenie. W ekspedycjach archeologicznych czy badaniach ratowniczych, bardzo często nadzorowanych i konsultowanych przez samodzielnych pracowników nauki
z ośrodków akademickich, m ło dzi pracownicy wzbogacali swoje umiejęt
ności zawodowe, pozyskiwali dla Muzeum cenne zbiory z różnych epok
prahistorycznych, niezbędnych dla dalszej działalności wystawienniczej
i wydawniczej Muzeum.
W dziedzinie etnografii badania terenowe, obozy naukowo-badawcze
pozwalały uz.yskiwać i ratować od zniszczenia unikalne eksponaty z dziedziny zanikającej kultury i sztuki ludowej (narzędzia pracy, stroje ludow
we, zabytki sztuki; rzeźba, malarstwo, garncarstwo itp.).
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Obok badan. własnych, Muz-cum było zleceniodawcą wielu innych p rac
archeologicznych, przeprowadzanych przez pracowni'ków ;naukowych
z: Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pan.stwowego
Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Zup Solnych w Wieliczce, Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie, Pracowni Archeologicznej PP PKZ Oddziały w Lublinie i Rzeszowie (zob.
Anek s 3). Materiały 2. tych badan. po opracowaniu naukowym, wzbogacały zbiory Muzeum w Przemysłu. Ozięlk:i pozyskaniu cennych zabytków
możliwe było 'Przygotowanie w latach 1963-1984 wielu wystaw z dziedziny archeologii i etnograiii.
Powai.ne osiągnięcia Muzeum w Przemyślu 'POsiada na odcinku wydawniczym (zob. Aneks 4). Spora grupa pracowników wyniki swoich badań terenowych, poszu1dwari. archiwalnych czy innych ogłosiła drukiem
w wydawnictwach własnych i różny ch ogólnopolskich czasopismach tipecjalistycznych. Dorobek ten zilustrowany jest w zamieszczonej bibliografii na kOlleU pracy: dz. II - eksponaty, dz. III - wystawy, dz. IV konserwacja zabytków i zbiorów muzealnych , dz. V - badania terenowe
etnograficzne i dz. VI - badania terenowe archeologiczne.
Działalność naukowo-badawcza i wydawnicza Muzeum w Przemyślu,
pozwoliła tej placówce w pełni zrealizować postulat, że ,,[ ... 1 dusiejsze
muzeum należy ro:wmieć ja'ko ( ... 1 os rodek badawczy i oświatowy, którego specyfika polega na gromadzeniu, nauko wym opracowaniu i wystawianiu ol'yginalnych przedmiotów [ ... 1'.
Do innych ;niezmiernie ważnych działań muzeologii wspó łczesnej należy zaliczyć: metody ewidencjonowania i inwentaryzacji, dokumentacja
(określenie proweniencji, atrybucji, datowanie, klasyfikacja) oraz katalogowanie zbiorów. 6 W tej dziedzinie do ,roku 1962 w Muzeum w Przemyślu była slosowana dosc duża dowolność. Na taki stan rzutowało
przede wszystkim; Ibra-k etatów do obsady przez fachową kadrę działów
w muzeum, a poza tym brak podstaw prawnych muzealnictwa. Uchwalona !przez Sejm PRL w dniu 15 lutego 1962 r. "Ustawa o ochronie dóbr
kultury i o muzeach" I oraz wydane przez Ministra Kultury i Sztuki
odpowiednie: instru~cje, rozporządzenia wy'konawcze i decyzje dotyczą
ce między innymi: w sprawie prowadzenia inwentarza muzealiów,' instrukcja w s prawie prowadzenia inwentarza,' decyzja w sprawie ustalenia wzorów druków inwentarza muzealiów,' doprowadziły do unormowania w całym polskim muzealnictwie tej ważnej duedziny działalności
muzealnej.
Od roku 1975 w Muzeum w Przemyślu dokumentacja zasobu muzealiów obejmuje zgodnie z w/w dokumentami następujące rodzaje inwentarzy i katalogów:
1. Księga wpł ywu muzealiów.
2. Księgi inwentarzowe muzealiów; a) archeologicznych, b) etnogralicznych, c) artystycznych, d) artystyczno-historycznych, e) prLyrodnif..ozych (dzia ł zamknięty w rozbudowie),
3. Księgę ruchu muzealiów,
4. Księgę depozytu muzealiów,
5. Księgę polową wpływu muzealiów archeologicznych,
6. Katalog nau,k owy muzealiów ,
7. Kartotekę magazynową muzealiów (dla działów: archeologii, etnografii, szt uki),
8. I nwentarz archiwaliów.
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Stan zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej z rozbiciem na poszczególne

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Sztulti z dnia 9 września 1968 r .
wprowadzono wzorcowe druki inwentany muzealiów dla poszczególnych
działów Muzeum, rozprowadzone 'Przez Zal'7.ąd Muzeów i Ochrony Zabytków" .
Muzeum w PrzemySłu jako wie lodzia łowe, dysponujące nielic:r.ną
ohsadą pracowników naukowych. w przypadku działu a rcheologicznego
przyjęło zasady inwentaryzacji wprowadzone w tej dziedzinie w Muzeum
Archeologicznym w Krakowie II. Wiele materia łów archeologicznych
uzyskiwanych drogą wykopalisk, oczekuje na kon serwację, rekonstrukcję, wyklejenie naczyń z powodu tego, ze pracownie w tej dziedzinie
utworzono dopiero w drugim półroczu 1984 roku.
Na podstawie obowiązujących instrukcji przy-stosowano wz6r "Polo wej 'księgi muzealiów archeologicznych" dla· celów Muzeum w Przemyślu
i wydru'kowano ich od powiednią ilość '2. W dziale archeologii na zarejestrowanych w inwental'7.u 8378 'POzycji: 'Z epoki kamiennej jest 6294.
epoki brązu 1274 oraz 'Z epoki że laza 810 eksponatów.
Stan zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na drien
31 grudnia 1984 T. przedstawia tabela 1.
Inwentaryzacja i opracowanie naukowe zbiorów działu archeologicznego wykonano prawie w 90 'Proc., 'l.3Ś działu ernogra'ficznego w 100 proc.
Duze zaległości istnieją na tym odcinku w działach: historycznym, historii sztuki i pl'7.yrodniczym - w tym ostatnim dziale Ib rak specjalisty.
W opracowanej ankiecie pt. "Muzea 1985" powstałej z inicjatywy
Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wydziału :fCultury KC PZPR, na
300 muzeów, które nadesłały dane dotyczące wielostronnej działalności
muzeów za lala 1980-1985, w 'dziedzinie inwentaryzacji i naukowego
opracowania zbiorów Muzeum przemyskie ma 39,3 proc. zaawansowanych prac w tej dziedzinie. Wsród muzeów centralnych na l pracownika
Muzeum rw Przemyślu przypada wykonanie 239 kart katalogu naukowego, co plasuje Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej na trzecim
miejscu w Polsce 'PO Muzeum Narodowym w Wat'szawie i Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie JJ. Dokumentację fotog raficzną
posiada 18,5 proc. eksponatów u.
Wychodząc przed kilku laty naprzeciw potrzebie udostępnienia zbior6w Muzeum szerszemu ogółowi specjalistów, ogłoszono -drukiem inwentarz zbiorów działu etnografic:z.nego i archeologicznego II.
Osobnego omówienia wymagają zbiory archiwalne, które w Muzeum
w Przemyślu na koniec 1984 r. liczyły dkoło 21 870 jednostek, zgromadzonych w tzw. Archiwum z-akładowym oraz zbiorach działu historycznego, a dotyczące głóvroie XIX i XX wieku, w tym znaczna ilość dokumentów dotyczących l i II wojny światowej ".
Ustawa o ochronie dóbr 'kultury i o muzeach z 1962 r . wyznaczyła:
muzea, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i biblioteki do gromadzenia i przechowywania ·archiwaliów \l . Problem ten uwzględnia równiez rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r.,
a precyzując za~;ęg prac ewidencyjnych archiwaliów wskazuje na muzea jako na jedne z. licznych ich posiadaczy II.
W celu objęcia ewidencją całości materialów archiwalnych znajdujących się n a terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Naczelny
Dyrektor Archiwów Pallstwowych wydal 'Zarządzenie nr 17 z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie eWldencji materiałów archiwalnych 'Przechowywanych poUl archiwami pańslwowymi l'. Najnowsza zaktualizowana ustawa
z 14. lipca 1983 r. O narodowym zasobie arcrowalnym i o archiwach
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dopuszcza rówmez uprawnienia placówek muzealnych do przechowywania alkt archiwalnych to, W myśl tych ustaw i przepisów pracownicy
dzialu historii Muzeum w Przemyślu opracowali 'ka rtotekę archiwaliów
przechowywanych w tej placówce w ramach zespołów akt i przekazano
ją do Archiwum Pari.stwowego w Przemyślu I',
Współpraca pomiędzy Muzeum w Przemyślu a Archiwum Państwo
wym układała się pomyślnie w ramach podpisanej w roku 1980 umowy
o wspó ł pracy pny organ.i!z.acji sesji naukowych, wystaw, szkoleniu personelu itp. 21.
Odrębnego potraktowania wymaga stan zbiorów fachowej biblioteki
muzealnej. Prowadzi ona następujące inwentarze:
- inwentarz podstawowy dla druków zwartych, ciągłych i czasopism;
- inwentarz dla zbiorów specjalnych: kartografii, druków starocerkiewno-słowiańskich

II.

Biblioteka muzealna }XlSiada opracowane dwa katalogi: alfabetyczny
i systematyczny.
Katalog alfabetyczny pełni rolę 'katalogu głównego, zawiera opisy
wszys&ich wyda'WTlictw zwartych, tj. książek, wydawnictw ciągłych,
zbiorów specjalnych, starodruków, dokumentów życia społecznego oraz
informacje ogólne o niektórych czasopismach. Nie posiada biblioteka
katalogów pomocniczych i zbiorów specjalnych: Ik atalogu księgozbioru
podręcznego, ,katalogu czasopism. Osobno tylko 'Skatalogowana jest prasa
przemyska - <archiwalna i bieżąca. Opisy katalogowe sporządzone są
zgodnie ze skróconymi przepisami katalogowania alfabetycznego II.
Katalog systematycz.ny biblioteki w swojej ogólnej budowie oparty
jest na schemacie klasyfikacyjnym g łównych tablic UKD z tym, że najbardziej rozbudowa ne w głą:b są działy piśmiennictwa związane z działami Muzeum i jego kolekcjami Ił,
Obydwa katalogi usytuowane są w czytelni, dostęp do nich jest łatwy
i każdy użytjkownik bez trudu może 'Z nich korzystać. Najlicmiejszą gruP<: korzystających z księgozbioru stanowią: studenci, 'Pracownicy naukowi z terenu kraju, badacze regionalni i pracownicy muze6w z terenu woj.
przemyslriego.
By biblioteka mogla w peŁni spe łn iać swoje zadania, Ikonieczne jest
w najbliższym czasie opracowanie szczególowych kata logów: zbiorów
specjalnych; starodruków, kartografii; księgozbioru podręcznego oraz
czasopism.
Polityka gromadzenia księgozbioru prowadzona jest pra,widłowo.
Gł6wnymi źródłami gromadzenia zbiorów są i będą nadal: zakupy w Domach Książki, antykwariatach, prenumerata, wymiana krajowa i zagraniczna oraz dorażne zakupy od prywatnych dostawców (tab. 2).
W działalności muzeum dużą uwagę pracownicy naukowi przykładali
do inwentaryzacji zbiorów o charakterze muzealnym i archiwalnym znajdujących się w licznych na terenie województwa izbach muzealnych
i kącikach pamięci n arodowej . W tym celu w uzgodnieniu z Kuratorium
Oświaty i Wychowania w Przem~lu wydrukowano uproszczoną hKsięgę
inwentarzową zbiorów Szkolnej lzby Pamięci Narodowej w .. ,", którą za
pośrednictwem władz oświatowych przesłano do wszystkich tego typu
placówek zldkalizowanych w szkołach ~', W działalnoSci tej Muzeum
w Przemyślu jako jedyne w kraju poważnie potra'kłowalo sprawę zabezpieczenia i ew idencji wielu cennych eksponatów oraz archiwaliów
przed zniszczenięm i kradzieżą.
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Tabela 2
Księgozbi6r

Bibliotekl Fachowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w 1984
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-
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-
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Ro czne sprawozdania z dtialalności bibliotecznej I mformacYJnej biblioteki fachowej za 1984 r. (K-b-3) Archiwum MNZP.

W Muzeum nie podejmowano dyskusji nad metodami inwentaryzacji
i opracowania naukowego zbiorów, natomiast przedstawiciele placówki

uczestniczyli w -dyskusjach organizowanych przez inne muzea w Polsce n.
Udostępnianie

zbiorów w formie wystaw jest zasadniczym celem,
probierzem wartości ka,żdego muzeum. Muzeum w Prze75 lat istnienia było organiza.torem około 600 ekspozycji
poświęconych prezentacji własnych zbiorów, w ramach zaś współpracy
międzymuzealnej krajowej czy zagranicznej cennych zbiorów obcych
(zob. Aneks 2).
Problemy e'kspozycji muzealnej można omawiać. w 'kategoriach praktycznych lub czysto teoretycznych, w aspekcie historycznym lub współ
czesnym. W każdym razie ekspozycja muzealna jest determinowana
historycznie i ściś le związana z rozwojem muzealnictwa Ił.
jednocześnie
myślu w ciągu

a
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W Polsce dopiero w ostatnich lalach podjęto badania naukowe nad
ekspozyc ji, któ rą w sposób najbardziej rozbudowany opracował
Jerzy Swiecimski w roku 1976". Swiecimski, przyrodnik, artysta plastyk
i muzeo log, potraktował ekspozycje muzealne jako swoiste dzieło sztuki,
a więc mogące byc przedmiotem spe<:jalnej estety'ki. Aby poradzie 50hic z niezm ier n ą ilością wystaw muzealnych we wszystkich czasach i krajach. poza treścią i funkc j ą utworów ekspozycyjnych, kamieniem !i1ozolicznym syste mu, ob rał ich cechy stylowe i cechy budowy formalnej.
Muzeolog ów badania rozszerzy ł rychło na arc hitekturę, rozważając jut
nie tyle problem ekspozycji, ile utworu muzealnego '0. Wyłonił w rezultacie w swoim dziele cztery grupy tych utworów i przypisał im okresloteo r ią

ną chronologię.

Do grupy I

zaliczy ł

i

muzea, w których

dominu ją

elementy apoteozy,
poswięcone apoteozie osoby, rzeczy lub idee "pomnjki ch wały", "ś wiątyn ie sztu'ki" 'l ub
.,świąt ynie nauki". Tej g rupie muzeów s łuży architektu ra oparta na archetypach budowli sakraln ych, municypalnych lub pałacowych, podobnie
stylizowany jest sprz ęt wystawQowy i sam sposób aranżacji. Tego typu
muzea p rzeważa ły w XIX wieku .
Muzea grupy II wywodzą się ze zbiorów pa r excellence iI1aukowych.
o ustalone j ~'Yste ma tyce, muzeum tego ty·pu winno być przede wszystkim
warsztatem pracy uczonego. Do nich trzeba zaliczyć wiele muzeów przyrodniczych. Odrzuca si ę tutaj wszelką dekoracyjność, obowiązuj e zasada
ekcentowania kolekcji naukowej.
Grupę III tworzą bardzo zróżni cowane w formie i treści muzea
i ekspozycje muzealne, w k tórych myślą przewodnią jest dadaktyzm,
('zyli przekazywanie publi czności określonych elementów w iedzy naukowej. Tuta~ autor w yróżnia na podstawie w alorów komunikatywności kilka war iantów ekspozycji: A, B, C. Do wariantu A zaliC1.ył rozwiązanie
il ustracyjne, realistyczno-obrazujące (grupy habitatowe, dioramy i u twory dioramopodobne. a także kompozycje malarskie i rzeźbiarskie). Wa riant B tworzą rozwiązania konceptualno-ilustracyjne, c ałkowicie wymyślone przez człowieka, np. przedmioty matematyczne, przedmioty teorii ewolucyjnych, drzewa genealogiczn e, a takie atrapy, makiety, modele
obiektów realnych, niekiedy iluzjonistycz.nie wierne, niekiedy jedynie
symboliczne. Na waIl'iant C składają się współ czesn e rozwiąz ani a estety zujące w tym p rzypadku ekspozycja jest pojęta w kategoriach dzieła
sztuki stosowanej , a czynnik estetyczny obejmuje całość 'Struktury utworu, wyk racza jąc poza strefę " piękna własnego " eksponatów, a cel informacyj no-naukowy pozosta je nadrzędny.
Wreszcie grupa IV to ekspozycje nowoczesne, Ik tórych celem j est wywo ła nie określonego nastroju. Aranżuje się je główn ie w muzeach sztuki,
muzeach historycznych, archeologiczn ych i etnograficzn ych. Ekspresję
formy uzyskuje ,się za pomocą efektów oświetl eniowych i dzięki zastosowaniu kontrastów 'kolorystycznych 'I.
Słusznie zauwa żył Z. Zygulski (jun.), że "zap roponowana przez $ wiecimskiego teor ia ekspozycji oparta jest na znacznej i lości trafnych sposlrzezeń, zawiera s~ereg słusznyc~ u.ogó1r:'ień, a le posiada też v:ady ~ dalej ,,[. .. } Wyodrębnione przez Swu~Clmsklego grupy ekspozycYJne me są
przydatne jako pojęciowe nanędzia badawcze w odniesieniu do ca łego
materiału historyeznego l ... I" n. RO'l.prawa Świecimskiego napisana jest
bardzo trudnym językiem , nierozumiaIym dla przeciętnego pracownika
muzea lnego.
reprezentacyjnośc i

deko racyjności. Należą

t u muzea
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Wyżej omówione rozwa żania teoretyczne, dotyczące ekspO'tycji naukowych w muzeach, nie bardzo -dają się plLypasowac do tak specyficznego muzeum wielodziałowego, jakim jest przemyska placówka muzeitl na. Chyba najbardziej charakterowi Muzeum w Przemyślu odpowiada
Grupa III Swiecimskiego. Przy organizacji różnorodnych wystaw z zakresu: archeologii, etnografii, historii, ,s ztuki kierowano się zawsze zasadą opracowania scenariusza, w Ik t6rym w sposób naukowy na podslawie posiadanych wynIków badań, źródeł archiwalnych, zahytków kultury materialnej czy też dzieł sztuki (oryginalne eksponaty), przy współ
pracy artysty plastyka, architekta wnętrz - wykonywano całą oprawę
p l astyczną, meble, o~-wietlenie itp.
Zaznaczyć trzeba, że ze względów organizacyj nych i finansowych
zasady tej nie można było stosować przy wszy-stkich wystawach. Jako
przyk ła d można wymienić przygotowanie przez zespół pracowników Muzeum kilku ekspozycji sta łych w 1974 r. Były lo następują ce wystawy
stałe: "Dzieje ziemi 1 człow i eka w regionie przemyskim" (archeologia! scenariusz J . K. Kozłowski, Antoni Kunysz), "Kultura ludowa pogranicza nadsańskiego" (etnografia - scenariusz T. Bun.ynski), "Historia
miasta Przemyśla od połowy XIV do XIX wieku" (historia _ ,scenariusz
F. Persowski), "Ruch roootniczy w województwie .przemyskim" (scenariusz zespó ł : W, K-apu t, J, Burzynska, Z. Konieczny), "Przemy.gki portret" (scenariusz C. Kotowicz.); "Ikony ze -z.bior6w Muzeum" (scenariusz
- Br. Kiwa1a). Scenariusze w/w wystaw przedyskutowane wstały w gronie muzealników z b. województwa rzeszowskiego i dopiero po uwzglę
dnieniu uwag , zespól plastyk6w i architektów wnętrz 'PrzystąpH do realizacji ekspozycji " ,
Wcześniej w latach 1969-1974 przeprowadzono remont i ada pt ację
dla celów muzealnych zabytkowego budynku b. pałacu biskupów greclko-katolickich. wzniesionego w drugiej połowie XIX wieku. W ramach
prac remontowych podjęto adaptację piwnic i wielu reprezentacyjnych
Sól I dla celów ekspozycyjnych, takich zbiorów, jak archeologiczne, etnograficzne, sztuki. Zachowanie zabytkowego wnętrza uniemożliwiały daleko idące przeróbki. Niemniej zespół architektów wnętrz i plastyków
z Warszawy pod 'kierunkiem Emila Cieślara opracował bardzo interesujący stelaż ekspozycyjny, w /który wyposażono cały gmach muzealny.
Na jego kanwie można było w dowolny 'Sposób m ontować: gabloty przyscienne, ekrany, oryginalne dzieła sztuki (obra-zy, rzeibę) oraz różno
rodny sprzęt oilwietleniowy. Uniwersalność urządzenia wielokrotnie
sprawdzono w Muzeum przy organizacji ekspozycji stałych i czasowych.
Wymieniony zespół architektów wnętrz opracował również projekty regałów w magazynach na tzw. łożyskach kulkowych. umO'Żliwia.jąc dwustronne zawieszanie na nich obrazów, co pozwala wygodnie do nich dotrzeć specjalislam z zewnątrz i pracownikom technicznym muzeum. Wiele projektów szaf na zbiory (tkaniny, grafikę. numizmaty), regałów, nie
uda ło się wykonać z powodu trudności finansowych i braku specjalistycz.nych jednostek wykonawczych.
Spośród wielu wystaw udostępnionych społeczeństwu jubileusz.owa
ekspO:l.ycja pl. "Najcenniejsze nabytki Muzeum Narodowego Ziem1 Przemyskiej 'IN 40-leciu PRL" w Ogólnopolskim konkursie na najciekawsze
wydarzenie muzealne roku 1984 wyróżniona została nagrodą n stopnia
przez Ministra Kultury i Sztuki ".
Warto prz,ytocz.yć tutaj dane dotyczące wystawiennictwa w wymienionej "Anikjecie Muzeum 1985" w dziale III . Upowszechnianie - Mu-
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zeum w Przemyślu w latach 1980-1985 zorganizowało i udostępniło 100
wystaw, średnio roczni e dawało to ponad 16 wystaw. W tej dziedzinie
więcej wystaw zorganizow ały wraz ze swoimi Oddziałami Muzea Narodowe w Poznaniu - 158, Muzeum Narodowe w Krakowie - 114, Muzeum Zamkowe w Malborku - 107 i PailS"twowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie - 104 wystaw u. Wśród t rzystu muzeów reprezentowanych w ankiecie w zakresie wydawnictw Muzeum w Przemyś ł u zajmuje 14 pozycję z 45 tytułami tl.
Poważne osiągnięcia w skali kraju przemyskie muzeum posiada na
odcinku współpracy ze szko łą. Od 1963 roku podjęto badania ankietowe
nt.: czym muzeum może służyć przy realizacji 'Programów nauczania
w d ziedzinie historii, wychowania obywatelskiego, języka polskiego. Z0rientowano się w częstotliwości odwiedzin wystaw, sposo.bie wykorzystania treści wystaw w procesie nauczania , zainteresowaniach tematJ"ką
przyszłych wystaw. Uzyskane dane pozwoliły dzialalność wystawienniczą zap lano wać pod zapotrzebowanie widza szkolnego, który praktycznie w 70 proc. zapewniał frekwencje w placówce '17. Celowi temu
sł użyły sesje n aukowe, konferencje pedagogiczne, konwersatoria muzeologiczne oraz wydawnictwa, które w sposób pionierski 'VI Skali ogólnopolskiej podejmo wa ły problematykę współpracy muzeów ze szkołami
oraz w zakresie pedagogiki muzealnej "'.
Ważną fo r mą 'Wspó łpracy z nauczycielami historii i wychowania obywatelskiego były seminaria opiekunów iz!:.. pa:nięci narodowej, organizowane czterokrotnie w latach 1975--1980 we współpracy 'Z Kuratorium
Oświa ty i Wychowania. Seminaria miały charakter teoretyC1:Jly i praktyczny. Po wykładach odbywała się wizytacja wzorowych Izb Pamięci
Narodowej (Przeworsk. Oynów, Jarosław, Lubaczów, NaroI Wieś). Opiekunowie podczas wizytacji byli instruowani przez pracowników muzealnych, w jaki sposób należy inwenlaryzowac zbiory i własciwie ich eksponować i przechowywać, /by nie lTIarazić na zniszczenie at.
W roku 1983 realizując opracowane przez :M.inisterstwo Kultury
i Sztuki założenia pracy kulturalno-oSwiatowej 'Pt . .,Kultura w służbie
obywatels'ldego wychowania młodzi eży", Muzeum w Przemyślu aktywnie włączyło się do jego rea'liz.acji 'poprzez organizowanie wycieczek do
Muzeum - 242, lekcji muzealnych - 18, prelekcji w szko ł ach i internatach - 17 oraz odczytów publicznych dla młodzieży - lU. Ogółem
w ramach tych zorganizowanych form udział wzięł o 8093 widzów i sł u
chaczy.
Od roku 1982 Muzeum wspólnie z Kuratorium O~'Wiaty i Wychowania pod j ęło propagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych i śred
n ich oraz zarwodowych województwa przemyskiego trzech o~ó1nopolsk1ch
konkursów ogłoszonych przez: Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz
Ministerstwo Kultury i Sz.tuki pt.; "MÓj region", "Najciekawsz.y ekspoDat muzealny" , ,.Moja przygoda w Muzeum", Uczniowie wie łu szkół
z terenu w ojewództwa (Cieszan6w. Przemyśl. Lubaczów) w-z.ięli udział
w tych konkursach, zajmując czołowe lokaty i uzyskując wyróżnienia 41 .
Osiągnięcia te były możliwe, jak to podkreślił Fr. Midura, dzięki "odpowiedzialnemu i partnerskiemu współdziałaniu muzeów ze szkołami" u.
W dziedzinie !konserwacji i renowacji zbiorów przemyskie Muzeum
swało się dotrzymywać kroku w tej dziedzinie innym liczącym się muzeom w kraju, Od 1975 r. utworzono w łasną p racownję konserwacji
dzieł sztuki (z 5-osobową obsadą ) wyposatoną w miarę istniejących mozl!wości w dost~pną ap..1raturę i niezbędne chemikalia do konserwacji,
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malarstwa i rzeźby. W muzea lnej pracowni konserwatorskiej,
pod kierunkiem zatrudnionych lu specjalistów, prakty'ki odbywali studenci z Wydz.iałów Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu u. Dokumentacja
przebiegu konserwacji zabyt,ków odbywała się t.godnie z wymogami obowiązującymi w lej dziedzinie u.
Na zlecenie Muzeum dorażne zabezpieczenie zbiorów muzealnych
wykonały w latach 1969-1974 pracownie 'konserwacj i dzi eł sztuki z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Muzeum Zamku w Łaticucie. Akcja ta 'Związana byłe. 'Z przygotowa niem eksponatów do urządzanych ekspozycji st'ałyc h po S-letnim
remoncie muzeUm.
Najcenniejsze zabytki z muzeum, szczególnie malarstwa ikonowego,
starodruki i rę kop isy zostały zakonserwowane i zabezpieczone w pracowniach konserwatorskich PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddziały w Rzeszowie, Krakowie. Warszawie i Toruniu.
W ostatnich lalach konserwac ję wielu eksponatów z zakresu: rzemiosła artystycznego, numizmatyki, rzeźby, medali, odznak i odznaczen, ceramiki, strojów i tkanin wykonali konserwatorzy dziel sztuki PP "Sztuka Polska". Na konserwację nadal oczekuje prawie 40 tys. eksponatów.
Ostatnią niezmiernie ważną sprawą 'są zagadnienia związane z budynkami muzealnymi. Muz.eum w Przemyślu, jak prawie wszystkie muzea w Polsce z wyjątkiem kilku, dla których zbudowano specja lne gma chy (Warszawa, Kraków, Gniezno), zlokalizowane jest w obiekcie zabytkowym. Problemy związane z opracowaniem odpowiednich programów
ich zagospodarowania , na których podstawie specj a l iści wylkonywali projekty tec hniczno-budowlane. zajmowały wiele miejsca w pracach dyrekcji Muzeum i zespołu kustoszy.
Programy takie w latach 1968- ł9 84 opracowano dla głównego gmachu Muzeum przy pl. Czackiego 3, dla Wieży Zegorowej przy >pL Świer
czewskiego na Oddział Muzeum po~"Więcony ludwisarntwu na ziemiach
polskich, kamienicy Rynek 9 pod przyszły Oddział Muzeum poświęcony
lllstorii miasta Przemyśla, jak również dla by ł ego klasztoru 00. Ka rmeli tów Bosych przy ul. Karmelickiej pod prqszłą gale rię ma larstwa
Oraz zaplecze magazynowe i pracownie. W tym ostatnim przypadku wykonana zosta ła nawet praca magisterska na Wydzia le Historii ArchiteKtury Politechniki im . T. Kościuszki w Krakow ie łł.
Jak wynika z przytoczonych faktów , "zasada dostosowania budynku
do zbio ru muzea lnego, aktualnie istnie jącego lub zamierzonego ..... "
w działalno ści Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej była w pełni realizowana na skalę nicnotowaną w innych ośrodkach muzealnych kraj u,
S dyż obję ła aż 4 duże kubatorowo obiekty zabytlkowe .'.
W działalności Muzeum w Przemyślu realizowano r6żnorodne inne
formy upowszechniania kultury poprzez: filmy , koncerty, wieczory poez ji w wykonaniu wielu wybitnych aktorów, pisarzy , poetów i muzyków.
przyciągając w ten sposób wielu nowych widzów muzealnych. W miar ę
mo:iliwosci finansowych i technicznych wprowadzono różne innowacje.
jak np. radiofoni zację budynku muzealnego dla przekazy wania z lokalnego radiowęzła komentarzy po ekspoz.ycjach sta łych w jezyku polsk im, rosyjskim, angielskim i niemieckim. Chroniąc zbiory przed poża
rem i kradzieią zainstalowano ogólnie dostępn e w kraju >systemy alarmowe.
głównie

128

W toczącej się dyskusji na temat niedomogów i braków w dzia ł alnosci
muzealnej. a nawet głoszenia teorii o pewnym kryzysie muzealnictwa ..
możemy stwierdzić:
•
- Muzeum w Przemyślu z roku na rok powiększało swoje zbiory,
w tym w dużym stopniu dzięki darom społeczeństwa;
- wzrastała ilość ekspozycji muzealnych,
- zWiększała się liczba zwiedzających.
- pozyskano szereg nowy<!h obiektów pozwalających tworzyć nowe
filie i oddziały,
- wzrastała kadra pracownicza.
- systematycznie zwiększały się srodki iinansowe.
Można śmiało stwierdzić, że Muz.eum w Przemysiu dobrze wypełniało
swoje statutowe obowiązki.
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Pań.stwowych

dotyczące ewidencji materiałów archIwalnych
pań!twowymi (NDAP Nr PW-E-15-1).

28 lipca 1960 r.,

z dnia
przechowywanych

poza archiwami
H Dziennik Ustaw, Warszawa 1983, nr 38, poz. 173.
11 Informator o zasobie archiwalnym, Przemyśl 1979 r. Opracował Z. Koniecwy
prty współpracy A. Fcnc2.3ka I M. Osiadacz. Dz. II. Archiwalia w Muzeach woj.
przemyskiego. b. Muzeum Okr(:gowe w Przemyślu, s. 90-9 1 oraz l n/ormotor dLa
/o;orzllsta;qcvch z zasobu Archiwum Państwowego w Przemll4lu, Przemyśl 1984 r.
21 Umowa o wspólprucy między Muzeum Okr(:gowym w Przemyślu, a WoJewódzkim Archiwum Państwowym w Przemyślu podpisana w d niu 25 wrzc.łnia
1980 r , (Archiwum Zakładowe MNZP).
" Zgodnie z instrukcją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 sier pnia 1970 r.
w sprawie zasad ewidencji materiał6w bibliotecznych. Dz. Un.ędowy MKiS 1970 r.,
nr 9, poz.57.
21 J. Grycz, W. Borkowska, Skrócone przepbll katalogowania dLfabetllczllcgo,
Warszawa 1975 ora'l H. ZahcI. Pow.tame. rozwój j dzialalno.fć biblioteki Mu:e um.
Okręgowego w Przemll.łlu (J909-J978), [w:] " Materiały i Studia Muzealne", t. IV.
Przemyśl 1981 , 5. 100-102.
.. Uniwersalna KJ asy fikacJa Dr.iesiętna (UKOI. Zmiany I Uzupełnienia wydawane pr'le'Z Instytut Informa cji Naukowej, Technicznej i Ekonomiunej.
" Realizowano w tej dziedzinie zadania statutowe Muzeum oraz Wytyczne MInisterstwa Kultury I Sztuki oraz Rady Ochrony Pomników Walk i i Męczeń stwa
w Warszawie.
t1 Dyskusja w Muzeum Historii Polskiego Ruchu HewoiucyJnego w Warszawie
w dniu 18 II 1971. Zob. Zbieractwo i krlll €rio klollllfikowc.nia zbiorów (dllsku.;a
Ul Redakcji), "Muzea Walki" .. ,Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych l Narodowo-Wyzwoleńc'lych". t . 5, Warszawa 1972, 5. 22-25.
u z. Zygulskl (junt Muzea na Iwiecie. Warszawa 1982. s. 167.
b ,I. Swiecimski. Ek,poz1/CJa muzealna jako utwór architektoniczllO-plaltllcmll
(podstawy teoretycme ekspozycji naukowych w muzeach). Kraków 1976 .
• J. Swiecimskl, Ek,poz.llcja muzealna jako przedmiot poznania i dzialania
t1VÓTczego, referat na sympozjum naukowym pt. " MuU'um w epoce kultury masowej"' drukowany [w:} "Rocznik Hi~torii S'lluki", t. XlV, Ossolineum, 1984 r. s. 351374.
11 J . S""iecimski: Ekapozllc}a muzealna jako utwór archltektonit:zno-plastllcz)'IlI...•
Kraków 1976, s. 25-178.
Ił Z. Zygulski (jun). Mu.:ea na 4wtecie ... , s. 173-174,
q A. Kunysz, MalZea wolewód::uoo przefflll.klego. I nformator, Przemyśl 1982,
B. 12-20.
Ił Zob. Kr. Swicrczcwskiej, Laureaci CZIlIi 40 lot chomikowania, "Nowiny" z 24
wr7.cśnla 1985 r.
M Ankieta .,Muzea 1985" dz. 3. Upo ws'leehnienic (tabela).
N Ankieta "Muzea 1985", Zestawienie - .,Radng" - 30 naJieps~ch muzeów
w Polsce.
IT T. Banasik: Pr:.eglqd publikacji dotllczqcllch dZlalalnofci oJwiatowej mUleów
pol"ktch {w:] Z problemat liki badań nad. dZlolalnokiq ojwiatoWq muzeów. Mono(Crafie Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznań 1971 , s. 82 .
• Zob. Aneks 4. ora~ wydawnictwa: Wspólpraca mu:e6w ze szkołami, Przemy.łl
1968; Studia nad mlodocianl/m widzem muzealnym. Kielce, 1968 oraz Muzea i Nauczame. Przemyśl 1975. W przygotowaniu znajduje sle kolejna pozycja Warlo.łC'i
pmnawcze i Wl/chowawc::e muzeów btograticZ1I.lIch. W opracowaniu A. Ku nysza
znlłjduje się podręc.mik pt. Placówko mluealna w lltQClI dtldaktłłczno-wllchowaw
c:e; szkoltl.
,. A, Kunysz: Muzeum Narodowe Ziemi P rlcmllskiej, Przemyśl 1984, s. 16 oraz
Anekl; 5 poz. 2, 5, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 25.
.. A. Kunysz, W,półdtiałan/e rnlueów ze ukolamt w realizaCji celów wllchoU.'GWCZlłch Muczania hlltoral na przllkladzie muzeów Ziemi Przemllslde;, Nowy
Sącz 1984. (Tabela) Materiały wydane drukiem z konferencji metodycznej nt. "Muzeałnlctwo regionalne w realizacji celów wychowawczych nauczania historii" odby~
tego \V dniach 13 marca l 26 kwietnia 1984 r .
łl PrZllbli.ża przeszłofć pomaga po:nać terainiej';:olt. "Nowiny" nr 154 z 4 lipca.
1985 r .
• t Fr. Midura, Funkcja muzeów tO patriotllcznvm Wllchowaniu młodzieżlI; po(Jlebianiu jej więzi.: tradlłc,kunt Tegioll41nllmi, [w:) Materiały % konferencji wizytatorów KOiW oraz witylatorów metodyk6w zaj~ć pozalck.cyJnych I pozaszkolnych,
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odbytej w Tarnowie w dniach 19-22 września 1983 r. Warszawa, listopad 1983, s. 8.
n Działalność pracowni konserwatorskiej omawiają roczne sprawozdania z dziala lności Muzeum, zamieszczone w "Materiałach i Studiach Muzealnych", t. l, 1978,
s. 160, t. II, 1979 s. 150, t. III, 1980, s. 150, t. IV, 1981, s. 301 i t. V, 1982, s. 222.
44 Dokumentacja konserwatorska zabytków ruchomych. Biblioteka Muzealnictwa
j Ochrony Zabytków. Seria B. t. XXXIV. Warszawa 1973.
u B. Górnisiewicz, Pro;eke adapeac;i oyłego klasztoru 0.0. Karmelitów Bosych
w PrzemIltlu na Muzeum, {w:] "Materiały i Studia Muzealne", t. I, Przemyśl 1978,
s. 111-134 .
• 1 Z. :2:ygulski (jun.), Problemy architektury muzeów. Referat wygloszony na
Sympozjum naukowym pt. "Muzeum w epoce kultury masowej" zorganizowanym
przez Komitet Nauk o Sztuce w Goluchowie w dniach 28-29 września 1979 r.
opublikowany [w;] "Rocznik Historii Sztuki", t. XIV. Ossolineum 1984, S. 286-287.
41 A. Kunysz, Muzeum Narodowe Ziemi Przemllskie; ... , s. 17-18.
u H. Kondziela, Niektóre trudnoki i probLemy współczesnego muzeum sztuki,
[w;] "Rocznik Historii Sztuki", t. XIV, Ossolineum 1984, s. 311-312.

'"

Zakoń czenie

Zawarte w niniejszym opracowaniu materiały ukazują ksdaltowanie
muzealnictwa na zlemiach polskich, ze szczególnym wyeksponowa*
niem obszaru dawnego zaboru austriackiego - Galicji. W,śród podstawowych zaloień przy tworzeniu muzeów naczelne miejsce zajmują Intencje natury patriolycznej. Już Izabe la z Flcmmingów Czartoryska
chcia ła stworzyć świ ątyni ę pamięci. Chodziło jej o zabezpieczenie rozproszonych i zagrożonych dokumentów i zabytków. W tym pierwszym
okresie muzeum nadaje się rangę "przybytku nietykalnego zabytków naszych historycznych" i traktuje ja'ko "schronienie pamiątek historycznych" (Plater). W tym okresie muzea są często symbolem łącznoSci ziem,
dzielnic, d latego też określa się je mianem p lacówek będących bastionamI kultury polskiej.
Większość powstałych placówek muzealnych zawdzięcza swoje istnien ie różnorodnym miłośn i kom, kolekcjonerom, którzy swoje zbiory w for mie darów przekazują na rzC"C"".l społeczną. by służy l y dobru ogólnemu
<.oraz społeczeństwu. Tak było również w przypadku Muzeum w Przemyślu , które utworzono z inicjatywy młodego zapalonego kolekcjonera
K. M. Osil'lskiego. Za jego przyk ł adem ·poszło wieJu świat ł ych mieszkań
ców m iasta Przemyśla i ziemi ·przem yskie j, co w efekcie pozwoliło powołać do działania Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego agendy: Muzeum, Archiwum, Bibliotekę.
W początkach XX wieku przed muzeami na ziemiach polskich postawiono dwa zadania: naukowe i oświatowe. Od pracowników muzeów
wymaga się wiedzy; a zatem powinni oni być zarazem wyk ł adowcami
wyższych uczelni, którzy muszą podn osić systematycznie swoje kwali1'ikacje. Już doŚĆ dawno zwrócono uwagę. że trudno sobie wyobra"Zić należyty rozwój muzeum bez istnienia szeregu pracowni naukowych i od\\'I'otnie, rozwó j pracowni il"laukowych bez istnienia specja lnych zbiorów.
Szczególnie w muzeach regionalnych doŚĆ wcześnie zwrócono uwagę
na ich rolę oSwjatową i wychowawczą_ Muzea organizują czasowe wy stawy oświatowe, prowadzą liczne kursy, seminaria, odcz.yty. Placówki
muzealne, takie jak: !ł.eChniki, przyrody i h istorii - uczą pat rzeć i myśle<: , zas muzea artystyczne patrzeć i od czuwać, o czym wiedz.ieli dość
wczesnje pracownicy muzeów. Nic dziwnego. że placów ki muzealne stają się ważnym ogniwem w procesie kształcenia i wychowania pat riotycznego młodzieży szkolnej. W miar~ rozwoju muzealnictwa , placówki te
rozwijają działalność naukowo-badawczą w zakresie archeologii, etnogra W, publikują różnorodne przewodni ki. monografie, foldery, !katalogi
wystaw, stanowiące często dorobek badawczy swoich pracown ików.
Na przykładzie Muzeum w Przemyślu starano się ukazać rome etapy
si~
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rozwoju muzealnictwa na ziemiach polskich w okresie zaborów, niepodPolski i w trudnych dla kultury polskiej czasach okupacji hitlerowskiej. Przeobrażenia polityczno-ustrojowe, jakie dokonały si ę w Polsce po roku 1944, w ywarły wielki wpływ na rozwój muzealnictwa, któn~ go g łów nym obowiązkiem w tym pierwszym okresie było zabezpieczenie wielu bezcennych dóbr kultury zgromadzonych w dworach i palacach, czy opuszC'l:onych obiektach sakr alnych (cerkwie).
Muzeum w Przemyś lu w ciągu swej 75-letn iej dzialalnosci przeszło
różne przeohrazenia organizacyjne. Z
małego
Muzeum Towarzystwa
Przyjaciół Nauk przekształciło się w placówkę wielodziałową Muzeum
Narodowe, wyposazoną w odpowiednie pracownie specjalistyczne, bogatą bibliotekę fach ową, umożliwiają cą prowadzenie różnorodnej działal
nosci naukowej, oswiatowej, wydawniczej. Znajduje to odzwierciedlenie
w regulaminach i statutach, jakie nadano tej placówt:e od 1921 r . (zob.
Aneks 7 a, b, ej d.).
Wraz z rozwojem organizacyjnym zmienial się terytorialny zasięg
oddziaływania placówki muzealnej, począt1kowo związanego z miastem
Przemyslem, w końcu z dawnym historycznym obszar em ziemi przemyskiej. Placówka ta od kilku lat dokumentuje życie artystyczne i kulturalne również tzw. "kresów wschodnich".
Ml1zeum w Przemyślu od swojego powstania wierne bylo zasadZIe
scis!ej wspólpracy z miejscowym srodowiskiem, stąd duże przywiązanie
spo ł e~enstwa do swej placówki, przejawiające się w wielu darach na
rzecz Muzeum. 'I'radycja ta. znajduje potwierdzenie i dzisiaj w postaci
licznych darów dzieł sz.tuki, do-'kumentów, pamią tek osobistych, książek
itp. Muzeum w Przemysiu z ni edużej kolekcji okolo 2000 eksponatów
w 1910 r. zg romadziło na koniec 1984 r. 68 661 muz.ealiów z dziedziny
... !'Cheologii, etnografii, historii, sztuki i przyrody. Księgozbiór biblioteki
fachowej liczy 28333 vołumi:nów (wb. Aneks 1).
Pracownicy Muzeum podjęli sze roką akcję pozyskiwania zbiorów dro·
gą zakupó\\I, penetracji terenowych (etnografia), organizacji różnorod
nych wykopalisk archeologicznych, bardzo często wieloletnich e'k~"'Pedycji
badawc~yeh z udziałem wybitnych specjalistów z Instytut6w Archeologii
z Uniwersytetów w Krakowie, Łodzi, Warszawie. czy też Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W wyniku podejmowanych inicjatyw przez archeologów pI'1.emyskich tylko
w latach 1963--1984 przeprowadzono badania na l O~ stanowiskach
w Polsce południowo-wschodniej z róznych epok pradziejowych: neolit u ,
hrązu. żelaza, na wielu stanowiskach z okresu wpływów kultury prowincjonalno-rzymskiej i wczesn ego sredniowiecza (zob. Aneks 3).
Hasło "Muzea Uniwer:.-ytetami Kultury" natrafilo w Muzeum w Przemyslu na zrozumienie i pełną jego realizację w działalnoSci oswiatowej
te j placówki. Liczne wystawy czasowe, of;'"Wlatowe, objazdowe, cykle odczytowe pozwolily społeczeństwu Przemyśła i regionu zapoznać się
z przeszłością regionu. jego tra-dycjami kulturalnymi i artystycznymi.
W latach 1949-1984 Muz.eum w Przemyślu było organizatorem 4R3 wystaw, a przez sale muzea lne przewinęło się 802752 zwiedzających (zob.
l\neks 1, 2). Pracownicy Muzeum wygłosili 2070 odczytów, uczestniczy ło
w n ich 69965 słuchaczy. Uzupełnieniem Lej akcji odczytowej była orga nizacja 12 cykli odczytowych (zob. Aneks 6). W muzealnej sali kinowo-odczytowej wyświetlono 70 filmów I zorganizowano 36 koncertów
z udzia ł em wielu wybitnych aktorów, solistów i muzyk6w z kraju i zagranicy (Węgry, CSRS, ZSRR).
ległej
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Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej od r oku 1963 w swej działal
nosci silny naciśk poł ożyło n a w spółpracę z władzami oświatowymi, towarzystwami naukowymi o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. W lalach 1959-1984 Muzeum było organizatorem lub wspó łorganizatore m
31 ogólnopolskich konferencji, sesji naukowych i popularnonaukowych.
seminar iów, sympozjów (zob. Aneks 5). Podczas tych sesji wygłoszono
173 referaty i komunikaty, w tym pracownicy Muzeum przygotowali
ich 28. Przy organizacji wielu sesji pozyskano do współpracy wybitnych
uczonych polskich, profesorów: Tadeusza Lewickiego, Witolda Hensla,
Aleksand ra Gieysztora , J erzego Starnawskiego, Stefana Marii K uc zyń
skiego. J erzego Topo lskiego, Szczep ana Pi eniązka, Jana Szczepanskiego
i wielu innych.
Muzeum w Przemyślu w skali ogólnopolskiej podjęło ścisłą współ 
pracę "Muzeum ze Szkołami". Służyły temu celowi:
seminaria nt.
"Współpraca muzeów ze szko ła mi" (1964). " Muzea regionalne ośrodkiem
p3triotycznego wychowan ia" (1968), C"l.y ·te ż konsenoialoria muzeologiczn e, na których szkolono pedagogów i pracowników oswiatowych muzeów
z całej Polski. W tym zakresie Muzeum 'VI Przemyślu stalo się wiodącą
placówką n ie tylko w zakresie muzealrrictwa regionalnego. Podj ęto
w Muzeum w Przem yś lu , a we współpracy z Instytutem Pedagogiki
w Warszawie w ramach sekcji "Pedagogi ka muzealna" badania ankietowe pedagogiczne i socjologicz.ne Vi wielu placówkach muzealnych w Polsce w zak resie: nauczania przedmiotu historii w muzeach , funkcji wy chowawczej muzeów. s:clc:olnej publiczności muzealnej, mud iów nad
młodocianym widzem muzealnym. Efekty tych badań i studiów og ło
sumo drukiem w kilku publikacjach związanych z tzw. pedagogiką
muzealną, a mianowicie: Wsp6łpraca muzeów ze szkolanti (Przemyśl
1968), Stu.dia nad młodocianym widzem muzealnY'm. (Kielce 1968), Muzea
i naUczani e (Przemyśl 1975). W tej dziedzinie można mówie o wio dącej
roli Muzeum w Przemyślu w skali ogólnopolskiej.
Dzi a ł al ność przemyskiej placówki muzealnej spobk ała si~ z dużym
zainteresowaniem placówek muzealnych w krajach socjalistycznych.
Współ pra ca
między Muzeum w Przem yślu a wielu placówkam i
w Polsce i za granicą: muzeów , ośro dków kultury i informac ji krajów
socjalistycznych - przyczyniła się do zaprezentowania społeczeństwu
województwa przemyskiego dorobku artystycznego i naukowego innych
regionów Polski, jak równiez bratnich krajów socj alistycznych. Mieszka ncy wielu miast na W ęg rzech, w Czechosłowa cji i NRD m ieli możli 
waSi: poznać kulturę ziemi przemyskiej i dorobek Muzeum w P rzemySIu .
W tej dziedzinie osi ągnięcia przemyskiej placówki muzealnej są znaczne.
Różnorodna dzia łalno ść Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w zakresie wystaw , badań naukowych, sesji, odczytów znal azła odzwjereiedlenie w bogatym dorobku wydawniczym. Tylko w latach 1963- 1984
wy dano drukiem okola 100 publikacji o objęt ości prawie 500 arkuszy
wydawniczych oraz nakł a dzie 160 tys. egzemplarzy: w tym 53 pozycje
lO: katalogi wystaw, fold ery, sk ładanki oraz 20 druków zwartych. Muzeum wydało 5 tomów " Materiałów i Studiów Muzealnych ", zas od
1981 r. podj ęto druk tzw. " Biblioteki muzealnej". Do tej -pory w je j
ramach wydano 7 tytułów , zaś 2 dalsze od 1983 r. 'Znajdują si ę w druku .
Dzi ałalno ść wystawowa i oSwiatowa Muzeu m była propagowana za
pośrednictwem wydanych 10 plakatów w nakładzie okola 10 tys. egzemplarzy.
Placówka muzealna znacznie s ię rO'Lwmę la. Dzięki pozyskaniu kilku
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zabytkowych obiektów w miescie Przemyslu j na ob!,"Zarze województwa
(Krasiczyn, Sieniawa, Posada Rybotycka), przed Muzeum rysują się pięk
ne perspektywy utworzenia: galerii malarstwa polskiego i obcego, oddzi ałów muzeum poswięconych sztuce cerkiewnej, wnętrz pałacowych
(Sieniawa, Krasiczyn) oraz dziejów odlewnictwa i ludwisarstwa na ziemiach polskich.
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, podniesione od roku 1984 do
rangi placówki narodowej, w okresie 75-1ecia swej działalności dobrze
służy ło kulturze i nauce polskiej. Z otrzymanej olbrzymiej !''''Zansy postara się sko rzystać , tworząc w Polsce południowo-wschodniej wiodące
Muzeum Narodowe w skali kraju.
Przemyska placówka muzealna dobn.e służy regionowi poprzez: bad.mia naukowe, wydawnictwa, działalność oświatową (wystawy, odczyty.
sf'sje naukowe i popularnonaukowe).
Ostatni rozdział pracy dowodzi, że osiągnię<:ia Muzeum w Przemyślu
w skali kraju są znaczne w wielu dziedzinach. Tu warto podkreślić
olbrzymi wkład pracy personelu w ochronę dóbr kultury ruchomych
(konserwacja muzea liów, gl'Omadzenie wielu eksponatów z kultury ludowej, archeologii), jak również w ochronę nieruchomych dóbr kultury
(obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele muzealne).
Dziś, kiedy budujemy i rozwijamy muzealnictwo polskie w znacznie
korzystniejszych warunkach, kiedy mamy za sobą zasadnicze strukturalne i organizacyjne osiągnięcia, rozbudowaną sieć muzeów, bogate zbiory
i liczny personel naukowy, oswiatowy, technicznej obsługi i konserwacji
dzieł sztuki, spójrzmy z należytą uwagą na tych społeczników, miłośni
ków i kolekcjonerów, którzy z takim samozaparciem dążyli do raz nakreslonego celu. Oddajmy hołd wiełu twórcom i prekursorom muzealnictwa regionalnego, czego najlepszym przykładem jest miasto Przemyśl
i jego Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

Ważniejsze

dat!:!
z historii Muzeum 1909 - 1984
1897
14 II 1909
29 VI 1909
15 XI \909

Znalezienie gemmy bil.antyjskiej przy ul. Wladycze i przekazanie jej
K. M. Osińskiemu. Był to jeden z pierwszych eksponatów przyslJego
Muzeum.
.
i
Powolanie tymczasowej komisji d o u tworzema Towarzys twa PrzyjadOI Nauk w Przemyślu.
I Walne Zebranie Towarzystwa Przyjació ł Nauk - wybranie Zarządu, uchwalenie s tatusu, podj~cie uchwaly o gromadzeniu zbiorów
muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych.
W yna jęto

lokaJ pn.y ul. Fredry 10 na wyeksponowanie zbiorów mu-

zealnych.
10 IV 1910 Uroczyste otwarcie ekspozycji zbiorów MUl':eurn Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
1912 Ukazanie si~ I tomu " Rocznika Przemyskiego". Utworzenie przy
TPN w Przemyślu Stacji Archeologicznej.
1914-1915 I wojna światowa. zabezpieczenie zbiorów muzealnych.
3XII 1916 Uroczyste otwarcie Muzeum w budynku przy ul. Grod zkiej G.
1921 Muzeum TPN w Przemyślu przystępuje do Związku Muzeów Historyczno-Artystycznych w Poznaniu oraz zmienia nazwę na: Muloeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
XII 1925 Zbiory TPN przeniesiono do prywatnej willi Osińsklch przy ul. Krę 
tej 5 (o becnie Kmity).
1928 W 10 roeznie~ odzyskania niepodległości decyzją Zarządu TPN postanowiono na uroczystej sesji Rady Miejskiej zbiory muzealne ofiarować miastu. Dzi~ki tej decyzji Muzeum uzyskało stalą opiekę i !>Omoc materialną ze strony władz miasta.
18-19 VUI Zjazd Związku Muzeów w Polsce odbywa s i ę w Przemyślu; gosIX 1932 podarzem Zjazdu jest kustosz inż. K.. M. Osińslti i Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej.
l I 1933 Muzeum pos iada 15556 eksponatów, z zakresu przyrody - 1087. archeologii _ 4440. etnografii _ 1128, sztuki (sztychy i fotografie) 2270. rzeźby - 245. numizmatyki - 2085, sfragistyki - 630.
1934 W 25 rocznicę powstania TPN i Muzeum odbyły się uroczy.stości jubileuszowe z udziałem wielu wybitnych przedstawicieli świa la nauki,
kultury i sztuki z terenu Polski. Muze um Narodowe Ziemi Przemyskiej zaliczone jest d o większych w P olsce. spełnia rolę jednostki
!ladrzędnej dla Muzeów w Przemyślu (DieceJ:jalne), Stanisławowie,
Jarosiawiu, Rzeszowie, Sanoku, Drohobyczu. Samborze, Truskawcu.
Przeworsku i Chyrowie.
1935 TPN i Muzeum otrzymuje bezpłatnie od Zarządu Miasta nową, znacznie obszerniejsJ:ą siedzibę w budynkU przy ul. Władycze 7 (obecnie
siedziba SJ:koły Podstawowej n r U).
l lX 1939 Wybucha U wojna światowa. Kustosz int. K. M. Osiński opuszcza
kra j. Zbiorami opiekuje się laborant Adam Leśniak.
28 IX 1939 W okresie władzy r adzieckiej na bazie istniejący c h zbiorów utwo22 VII!)4l rzono państwową placówk~ muzealną pod nazwą: Percmyślskij l storlko _ Etnografic'l.llij Muzeji. Dyrektorami Muzeum są: Bohdan Zachaj kiewi cz oraz Natalia Probludnaja. Muzeum podlegało ośrodkowi
muzealnemu w Drohobyczu.
10 V 1941 Muzeum udostępniono społeczeństwu, urz.1dzająC wielką ekspozycję
poświ~coną ruchowi robotniczemu, przygotowaną przez Centralne Muzeum Marksizmu-Leninizmu w Moskwie. Wg zachowanego inwentarza Muzeum liczy 1557 pozycji.
22V11941 Atak Niemiec hiUerowskich na Związek Radziecki. Budynek Muzeum
przy ul. Wladycze 7 uległ części owemu zdewastowaniu z powodu
ostrzału a rty lerii niemieckiej.
Odlt19.t2 MuzeUln podlega Generalnemu Gubernatorstwu. Zbiorami opiekuje
się Adam Leśniak , a po jego śmierci od l X 1943 r. jego syn, Roman
Leśniak.
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.5 X 1946
XII 1941
1945-1&48
28 li 1949
11J49-1952
I I 1950

l IX 1952

ZXII951)
4-5 XlI
1959
31 Xtl1959
1961-1962

I V1111963

1966
1966
II VI 1968
1969-1974

10 VI 1969
30 IX 1969
1.5 lX 1972
30 I 1973

Decyzją

Ministerstwa Administracji były pałac biskupów grekokatolickich zostaje przekazany Ministerstwu Kultury i SztukI, które prze-.
znacza go na s iedzibę Muzeum Narodowego Ziemi Pnemyskiej.
Powraca z Ulgranlcy do Prremyśla int. K. M. Osiński obejmuje funkcję kustoua i dyrektora Muzeum.
Muzeum podejmuje akcJI: zabezpieczenia dziel ntuki w myśl Dekretu
o Reformie Rolnej z dworów. zamków i pala<..'Ów oraz opuszczonych
cerkwi.
Decyzją Min isterstwa Kultury i Sztuki zwolniony zostaje z funkCji
kierownika Muzeum Int. K. M. Osiński
W tym okresie Muzeum kierowali: Roman Leśniak, dr Kazimierz
Arłamowskl I Stanis ł aw Jurek.
PlaCÓWkę muzealną przejmuje Minis terstwo Kultury i Sztuki. nadano jej nową nazw~: Muzeum w Przemyślu; nadzór me rytoryczny
sprawuje nad nim M u~OKręgowe w Rzertowie. Wg danych zbiory liczą 6581 eksponatów. 36 depozytów oraz 5800 eksponatów niezinwentaryzowanych.
Kierownictwo Muzeum obejmuje mgr Krzysztof Wolski. absolwent
etnografii Uniwersytetu Im. A. MicklewicUl w Poznaniu. Muzeum
otrzymuje nOwą struklurę organiz,acyjną, zasIęg tt'Tytorialny ograniCZOnO do powiatów: przemyskiego, lubaczowskiego I cu:ści jaroslawskiego. Podjl:to na .szero ką skalę dziaJalność oświatową (wystawy,
odczyty) oraz badam'l terenowe. Otrzymu je nazwę: Muzeum Regionalne w Przemyślu .
Decyzją Ministerstwa Kultury i Sl.tuki wszystkie muzea państwowe
przechodz~ w gestiI: rad narodowych. Nadzór nad Muzeum w Przemyślu przejmuje Miejska Rada .Narodowa.
Zorganizowano sesjI: Ilaukowq z okatji Jubileuszu 50-lc~~ia Towarzystwa Przyjaciół Nauk I Muzeum.
Muzeum Regionalne w Przemyślu w związku t. ogólną polityką decentralizacji przekallz,ane zostało przez 1\.lmisterstwo Kultury i Sztuki
w gestię Prezydium M.RN w Przemyślu.
Przemyśl obcho(bi swoje 10OO-lecle. Muzeum akty ..... nie wlączyl0 się
w obchody jubileuuowe, przygotowują c wielką ekspotycję pod ogólnym tytułem "Tysiąc lat Przemyśla". Muzeum odznaczone zostaje
meda lem IOOO-lecia miasta Przemysia.
Kierownictwo Muzeum obe jmuje mgr Antoni Kunyn - archeolog,
pracownik Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. od 1951 roku związ.1ny
z Przemyślem pracami wykopaliSkowymi na zamku przemyskim
i w innych rejonach Przemyśla.
Muzeum otrzymuje nowy statut oraz natwl: .. Muzeum Zlemi Przemyskiej". Zwiększono 7.U[ęg tery torialn y Muzeum do obs:l..uU ziemi
przemyskiej znajdującej sil: w granicach PRL.
Muzeum Ziemi PTU'myskiej w Przemyślu przyjmuje w admimstrację z Mut.eurn Zamku w Lańcucle Oddt.iaJ Muzealny w Krasiaynie.
KierownikIem Oddt.ialu %.Oslaje płk. Jazef Lcbiedt.
W bramie ty.w, ..Sanockiej Dolnej" z l wojny światowej zlokalizowana zostaje Wia Muzeum Pamiątek I Wojny $wiatowej.
Kost.tem ponad 12 mln zł przeprowadza s il: adaptację budynków muzealnych przy pl. Czackiego 3. Nadbudowano oficyn!;: o jedno ~i~tro.
Wybudowano łącwik między gmachem głównym :\ oficyną. Zainstalowano c.o. instalacJI: rndiofoniczną , telefonicznq, przcclwwlamaniowq
i przeciwpoiarową.
W Ośrodku Wypocz.ynkowym Zakladów Płyt Pi1 ŚO LOWyeh w Zamku
w Dubiecku. w którym urodzi! si~ Iguacy Krasicki , utworzono Muzeum Biograficzne Ignacego Krasickiego.
Oddanie do uiytku Oddziału Muzeum Ziemi Przemyskiej ...... tzw. byłej Stkole Katedralnej t. ekspozycją pl. ~Przemy:il w okresie okupacji
hitlerowskiej 1939-1944",
Mu:reum w Przemyślu przejmuje \V adminlstra~ję zespól parkowo-pałacowy w Krasict.ynie.
Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu przekat.uje zespół parkowo-palacowy w Krasiczynie na rzecz ~'abryki Samochodów Osobowy~h
w Warszawie. Oddzia ł Muzealny zawiesUl działalnoM.
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XIl 1974

14 VII 1975

15 VIII 1977
27 X 1979

911 1982

l VI 1983
31 XII 1983
231111984

4 V 1984

14-151X
1984

Po dlugoletnim remoncie nast~puje uroczyste oddanie zespołu muzealnego do uiytku. Udostępnio:lo szereg ekspozycji stałych z dziedziny archeologii, etnografii, historii i sztuki: ,.Dzieje ziemi I czło
wieka w regionie przemyskim". "Kultura ludowa pogranicza nadsań 
skiego" , "Historia miasta Przemyśla od połowy XIV wieku do polowy XIX wieku", .. Ruch robotniczy w regionie przemyskim", ,.Ikony
ze zbiorów Muzeum Okręgowego". Szkic panoramy Bitwa pod SomosieTrq W. Kossaka i M. WywiÓrskiego.
Reforma administracji państwowej w 1975 r. doprowadza do utworzenia wo jewództwa przemyskiego. Dotychczasowe Muzeum Ziemi
Przemyskiej. zarządzeniem wojewody przemyskiego Nr 16/75 z dniem
14 lipca 1975 r. awansuje do roli Muzeum Okręgowego. Muzeum
Okręgowe sprawuje nadzór merytoryczny nad muzeami: w Przeworsku. Jarosławiu. Lubaczowie.
Decyzją naczelnika Nr 7016-~9!77 Urzl.;:du Gminy Fredropol Muzeum
Okręgowe w Przemyślu otrzymuje na oddział Muzeum zabytkowZj
warowną cerkiew w Posadzie Rybotyckiej.
Obchody jubileuszowe 70-lecia TPN i Muzeum Okręgowego w Przemyślu, Sesja naukowa oraz otwarcie wystawy "Dorobek TPN i Muzeum w 70-leciu". Pre~dium WRN przyznaje Muzeum zbiorową od::nak<: ,.Za zasługi dla woj. pr:temyskiego".
Decyzją Prezydenta miasta Przemyśla z 9 lutego GT-VI·822~29/81,
Muzeum otrzymuje kamienice: Rynek 9 i ul. Serb:!ńska 7 dla potrzeb Muzeum. Obiekty te przeznaczone zosta n ą na Oddzial Muzeum
poświęcony historii miasta oraz n a mieszkania dla wybitnych Spt'cjalistów z dziedziny muzealnictwa.
Decyzją prezydenta miasta Przemysia Nr GT-VI-8224/29J83 Wida
Zegarowa zostaje przekazana dla .Muzeum z przeznaczeniem na Muzeum Ludwisarstwa. W 1911-1 r. przystąpiono do robót :tdaptacyjnych.
Wg d::nych statys tycznych przygotowanych dla GUS na koniec grudnia 1983 r. Muzeum Okr~go.,."e w Przemyślu posiada 67 +18 eksponatów, zaś biblioteka gromadzi 27153 vol. książek i czasopism.
Decyzją Urzl.;:du Wojewódzkiego w Przemyślu z dnia 23.03.1984 r.
(Nr GKM-IV-8224137/84) były zabytkowy klasztor 0.0. Karmelit6w
przekazany zostaje Muzeum na Oddz i ał. Po dokonaniu konserwacji
obiektu mieścić si<: lu będzie Galeria Malarstwa oraz pracownie
j magazyny Muzeum Narodowego.
Na wniosek wojewody przemyskiego, mgra Andrzeja Wojciechowskiego z dnia 17.04.1984 r. (Nr KI-VI-5323/1/84) Minister Kultury
i Sztuki PRL pro!. dr K. Zygulski pismem z dnia 4 maja 1984 r.
wyrazi! zgodl: na przywrócenie Muzeum historycznej nazwy MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ.
Odbywają s i~ w Przemyślu uroczystości jubileuszowe z okazji 75-lecia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Podczas uroczystej
akademii wielu pracownikowotrzyma ł o odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne. Otwarto okolicznQ~ciową wystaw<: pt. "Naj_
cenniejsze nabytki Muzeum w Przemyślu w latach 1944-1984". W ramach uroczystości jubileuszowych i 40-leda PRL zorganizowano
ogólnopolską sesjI! naukową pt. " Dorobek muzealnictwa polskiego
w 40-leciu PRL". W obchodach oraz sesji udział wzięło 100 dyrektorów z muzeów krajowych i zagranicy (Węgry, ZSRR, CSRS). Mu zeum wybiło medal pamiątkowy "Z... zasługi dla Muzeum" wg projektu art. rzeźbiarza Edwarda Korzeniowskiego. Medalem wyróżnio
no 120 osób i instytucji z terenu P Olski i zagran!~y.
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Zródła

I. Archiwalne
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 7087
Archiwum Diecezjalne przy Kuri i Biskupiej ob. łat. \\' PrzcmyUu
Arch iwum Panslwawe w Przemyślu :
-

Archiwum Towarzystwa

Przyjaciół

Nauk w

Prumy śłu

(1911-1951 )

Zespoły:

-

Starostwo Powiatowe Przemyskie z lat 1944--1950
Miasta Przcmy~la )'.: lat 1944-1950
Kultura, Nauka, Oświata
Dział Gospodarki Komunalnej
Kultura i sztuka - latu 1944-1950
Protokoły z posiedzeń M iejskiej Rudy Narodowej I Zarzijdu Miasta
Zarząd

Archiwum Zakładowe: Muzeum Regionalnego (1944- 1952). MU:I;cum Ziem! Przemyskiej w Przemyślu (1966-V 1975). Muzeum Okr(gowego w Przemyślu (1975-

1984), Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (od l VI 19S-l) zawiera: koressprawozdania z d:t.lalalności. plany pracy, dokumenlacj~ dotyczącą
zakupów, depozytów I darOw, sprawozdania statystyczne roczne z działalności
Muzeum, jego Oddziału w Dubiccku oraz Biblioteki (akta nieuporządkowane).
pondencję,

II. Prasa
,.Czas", 1918. 1923
"Dzień", 1920 (nr 225)
"Echo Przemyskie", 1909-1912, 1917
"Gazela Lwowska", 1921 (nr III)
"Gazeta Warsz.awska", 1923 (nr 143, 144)
"Gazeta Przemyska", 1887-1911
"Glos Demokraty"
"Glos Narodu", 1917 (nr 226-227)
"Glos Zakopiański", 1923 (nr 17)
"Goniec", 1915 (nr 342)
"Kraj", 1896 (nr 16), 1908, (nr 7)
"Kurjer Lwowski", 1907 (nr 46), 1916, 1918 (nr 4)
"Kurjer Polski", 1916 (nr 284), 1917 (nr 167. 240)
"Kurjer WarszawskJ", 191~ (nr 359), 1924 (nr 44)
"Myśl Narodowa", 1926 (nr 37)
,.Na!z Kraj". 1906 (nr 16)
"Na ziemi naszej". 1909 {nr 171, 1910 (nr 16). 1911 (nr I, I, 16). 1913 (nr 13)
"Nowa Reforma" 1920 (nr 2)
"Nowmy", 1975- 1985
"Nowiny Poniedziałkowe", 1919, 1920
" Nowiny Puemyskie", 1929
"Nowmy Rzeszowskie", 1957- 1985
"Nowy Głos Przemyski", 1904-1913, 1918-1925. 1927-1930. 1932-1938
"Orli Lot", 1923 (nr 9)
.,Polonla". 1915 (nr 30)
"Prawda Przemyska", 1930
"Przegląd Przemyski", 191 2
,.Rzeczpospolita", 1920 (nr 44), 1924 (nr 21. 73, 74)
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A:ntoni K unysz

In the service of culture
and the region
(abstraet)

In the service oj culture and the region is a sludy on reg ional history, depicting speeificaHy the es,Łablishment and devełopment of a museum in Przemyśl,
greatly merited for culture. The author presents 75 years ol museum's work in
different hislor ical pcriods on the basis oI availablc archival sources. locai and
national prcss.
The publication is dividcd inlo eighl chapters, which cover the establishment
ol the Learned Society in Przemyśl and the history of its łead ing agency - thc
Museum.
The lirsl chapter dcscribes the development oI eołlecto r ship and thcn the
evolution of the museum network in the Polish lands. wi t h speciał emphasis on
the area that once was undcr thc Austrian rule - Galicia.
The author has dctermined that the majority ol museums set up in the latter
hall of thc 19th crntury and at thc beginning ol the 20th century owe their;
existffice to collectors and lovers ot naUonal history and culture; this was the
ease in Lvov. Craeow and many other cities. Collcctors offer their eolleelions in
the form of gifts and deposits to the society sa that t hey may serve the public.
Thc next chapter covers the development ol socio-cultural and scientiflc movemcnt in thc city ol Przemyśl in the late 19th and carly 20th cen tury. In thc
ycars 1896--1918, Przemyśl had 72 societies or different purpose and profile or
activity. They were established to promote lor cily's economie, cultural and
scientific development. They stimulated national consciousness, took care ol cul_
tural properties. monumenls. sQuares, etc. Regional scienlilie movement develops,
the Ancien! Archives or thc city of Przemyśl ts eslablished there. and sincc 1891
the "Scientific Circ1e" associated wi th the Historical Socicty in Lvov has b~n
active.
rn 1909, upon the initiative allocal cllthusiasls led by Kazimierz Maria Osiń
ski Ihe Learncd Sodety was set up in Przemyśl. The Museum was one ot the
first agencies ol the Society. Much credit lor crealing the Museum goes to
K.M. Osiński's brother, Tadeusz Osiński. as wcll as Alfred Dworski. Dr Leonard
Tarnawski. Jan Wójcik, Alojz y and Józef Trojanowski, Władyslaw Kozubowski.
Flora Nowosielska. Jan Smołka and m:my olhers.
On Ihe example of the Museum in Przemysł (chapters III. rv, V, VI, VII),
the author attemplcd lo describe ditrerent stagcs ol developmcnt ol the muscum
network in Ihl' Polish lands during the period ol partitions, independent Poland
and Ihe Nazi occupation (1939-1945) - the years extrt'mely ditficult for Polish
culture. The polilical and syslemie changes, which look place in Poland arter
1114;;, excrled lin enormous inClucnce on the development of museology, the major
task ot which was lirst to proted many valuable cuJturai assets col1(>cted in
mansions ,md palaces or abandoned sacral buildings - Orthodox churches in
soul h-eastern Polrmd.
In the course ol its 75 years ol l'xistencc the 1'.luscum ir. Przemyśl underwent
diffcrent organizational changes. From a smali Muscum of the Learned Society,
it grew lnto II multidcparlamental inslilution - the Natio nal Muse um with several divisions and branches cquipped with specializ.cd workshops and w cll-stocked
professional libnry, facilitating multif;;!rious scientific. researrn, educational and
publlshing activity. This is re!lected in thc rules ,Hld statu tes grantcd to this
eslablishment since 1921.
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Orgaoil:ational de\'elopment went in ha nd wit h a change in the territorial
scope or th e Museum, initiaHy a ssoclated with Pr:tc.mysl, and in lhe years 19211939 with th c historical Pr:temy .śl region. In that period, the establishment played
the role ol a District Museum lor many museums: in R:tes:t6w, Drohobycz, Sanok,
J arosław, Stanisławów, l'ruska w iec. Przeworsk and Chyr6w. The Muscum In Prze myśl rcndcred eonsiderable support to the establishment ol ił numbc l" or these museums (Sanok, Rzeszów, Jarosław, etc,),
In 1921, the Museum in Prz.emyśl aceeded to lhe Union or Polish Histo r ical-AJ'tistic Muscums at Ihe Congreu or museums dclega tes in Poznan o Its new
name is Ihe National Museum or th e Pnemyś l Reg ion.
In 1932, Pnemyś! hos ts Ihe 8th Congress ot Ihe UniOIl ol Museums in P oland.
The Congress adopled many valuable resolulions concerning regional museology,
regional selenUlic movement and conservalion o f sacral relics o[ art.
Sioce its establishment, the Museum had close ties or eooperation with Ihe
local community hence th e grcal atlachement ol Ihe pubUe to this inslitution, maniCesled in many donations for the Mu seum and lasling Uli naw. Already in the
inter.war per iod, Ihe Museum organized several exhibitions, leclures, eollaborated
with young pcople and teachers during visits to Ihe muscum.
World War II (1939-1945) brought a tragie situation to Przemyśl. The lelt bank.
was oecupied by the Nazis and t h.e right bank was undcr Sovict authorily
f ~om Septcmber 28. 1939 to June 21 . 19H. Owing to selfless involve.ment ol iocal
supporters and enthusiasts, the Muscum's most prccious ccUections were hldden
away. Many valuable collectlons. including white arms and fjrearms, a large portion
ol Ihe areh ives and books were lost irretrivably.
After World War II the Mu seum was given a permanent sen t in the lormer
paJace o[ Greek Catholic bishops, erected in t he second half o[ th" 19th eenlury.
In this way, after 35 years ol altemps and errorls. the Muscum became ao owner
o[ a bcautiCul edifice with ma.ny representative rooms necessary lor dispJay and
st oring ot the coUcction s.
Thc situalion in post-war museology in Poland was not regu lated as regards
ownership. Museums were owncd by the state, the majorily were a municipal
property. many bclonged to associations a nd socia J organizafions.
A eonsiderable numbcr Qf muscums in the country we r c nationalized in 1950.
This was alegal act ol Cundamental importance for the Cuturc oC museology in
Poland, as II provlded a basis for a uniform stute mUS(!UJll policy, facilitatcd
alloca t ion ol colleclions, employment or scienliCic workers in museums and a gre·
ater expansion ot educational activity.
In 1949. thl' Museum in Przemyśl was taken over by Ihe Minis lry ol Cullure
and Art. Since thal lime it has bern subord inated lo Ihe Departament or Culture
and Art or the Voivodship People's Council in RU'HÓW, and since 1951 il has:
been subordinated sCientilically to Ihe Dislricl Museum in R?IIS:tów. Thr institulion became a Regiona! Museum, one ol the many lhe MiniSlry or Culture and Art
beg~n to su pen'ise within the framewor k o! Ihe Main AdmimslratJon oC Museum~
and Protection ol CulturaJ Propertjes, lunctionlng since 1945.
In the years 1951- 1984, Ihe museum rcceived differenl lIamc,; and t,,-nge oC
activlty: Regional Museum (1951 - 1956), Muscum 01 the Przemys ł Region (J9661!}75).

The relorm o! sble adminlst ration introduced ln l!)75 r aises it to a rank ol
the District Museum 097S-:-1984). Anniversa ry celcbrations oC Ihe 75 year.s oC the
Mu!eum led lo <l chan ge ol the Museum's status. Upon a motion or the Prz.emy Śl
\ioivod, on May 4, 1984, lhe minister or Culture and Art granted it a slatus oC the
Nation<ll Museum ol th e Przemysi Region. Organizational Ir<lllsrormations r eflcct
Ihe netivity and sco pc ot Influence or the Pacmyśl mu~eum. a s well as iti>
u;>grllding resulting rwm lis gr ra t contribution to cuJturul developmcnl ol Ihe
regio n and thc country.
The yeat 1952 marks a breakthrough in the h istory or Ihe Museum. The Mu·
seum's profile and lines ol collecting were precisely detined. Extl!nslve fi('ld
studies were launched in !hę atea ol elnography. Very big stra~s in the instilu·
don's activity was put on dlssemination or knowledge through leclures, meetings,
exh ibitions. At that tim.c lnlerm useum compclitlon in cducalional activity, ideologica} sclt-education ot the staff deve.loped, A loL ol effort was put in cooper atiOlI
Wlth young pe.ople.
The 1962 Sejm's law on "Protectioll oC cultural properties Ilnd mu~ums" put
sc\'eral ambitious taskll helore Polis]\ muscology. Already in 1961. a new stagc in
Ihe socio--eclucational aC:livlty ol mu!>c:ums was initialcd when the Ministry ol
Culture and Art lau nc hcd the slogan " Museums - universitics ot culture".

".
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The slogan "Museums - universiUes ol euJture" met with understanding and
fuli eoopcraliol'l On lhe part ol the Museum in Przemyśl. Many period.ieal, educatlonal and itineranI cx.hfbitions< Icctures, lecture cyclcs el'labJed the ir\habitants
of Przemyśl and ił! environs lo lamiliarize themselves with the regIon', past.
ist cultural tradilions and arlhtie background, In the vean 1949--1984, the Museum in Przemyśl organi:r.cd 499 cxhibitions visited by more than 800 thousaod
people. The Museum<s staff dclh'ered 2,070 lectures, orgallized 12 cycles ot lectures. In Ihe cinema-Iecturc room 70 lUms were shown, 36 eonecrts of oulstanding
artilts: musiciam and singers from Poland and broad (Hungary< ~choslovakia .
Soviet Union) were organized.
Sincc 1963 thc Museum in Przemy~l in Its activity has pul strong empha 5i~
on coopcration wlth educational lIuthorities, seienlilic and cullural associations.,
both regional and miliona!. In the yeau 1959--1984 the Museum orgalliwd or
co-organized 31 nationwide conterences, scientilic and popular science sessiom,
geminars, sympolia. During this session 173 papcrs and communiques were deHvere<!, Ihe muscum's star! prepared 29 ol them,
The Przemyś l Museum on a nationwide scale started elose tooperation witn
schools, H organizcd ~cmina rs cntitled ,.Schools' eooperalion with museums" (1 964)
and a nalionwide session "Muscums - ccntres ol patriolic eduealion" (1963) or
museologieal seminars, during wnieh pcdagogues and educators from museum!l
all ovcr Poland were lrained ,
To be able to sleer competently cooperation witn the teaehers, i n 1966 the
Museum i n Przemyśl estabUshed close conlaets with Irutitule ol Pedagogy
in Warsaw, wnlch served to set up an All-Polish Prob]em Group "Muscum Pedagogy ". The group's objectlve was to under takc cornprchensive research o n
a nationwide scale and the training ol pedagogues and museums worketlS in
,,Museum cooperaHon with sehoo]s', SeveraJ eonferences and s)'mposiil wcre orgOlńil.ed: seminars in Warsaw, Przemyś!. Craeow and t.ailcut,
The "Muscum Pedagogy" group conducted several pcdagogical and sociological questionnaire surveys in many museums in Poland in the area ol hbtory
teaehing in museums, Ihe museums' educational lunction, school visiton In museums, s tudie! on young museums visitor. The outcome ol these sur veys, s tudies
and sessions was the publiealiou ot the lollowing papcrs: Museu:ms' cooperat"io'l
wich. schools ( Przemyś!. 1964. 1968), Studiu on 1I0ung museum's vilitorJ (Kielce,
1968). and Mllseum alld tellC/~ing (Przemyśl, 1975). In this area, the Museum in
Przemysi playcd a leading role on a nationwlde seale.
•
The varied activity or the Muscum in Przemyśl in the field or elthibilions,
scientitic rescarch, sessions, lectures, lound Its rcfiection in abundant pubHcations.
In the years 1963-1984, 104 pubHeations, and 10 posters were printcd whose
tolaJ size was more than 5,O()O prlnted sheets and the circulation ol 170 thou~and
copies. including: 53 exhibition calalogues, leallcts, assemblages and 30 condensed
prinls. The Museum published live volumcs or "Materiab and museum studies".
and in ]981 it slarted printing the so-ealled "Museum Library". Unti1 now live
volume, came out with additiona\ two being printed ,
The Museum's staff started a large seale acHon ol obtaining muscum picce:s
by way ol purehase, field penetratio(ls: ethnographic displays, organization or
va rious e.xeavation works; vcry !rcquent1y they were long research exped!UOn-ll
with the partieipation ol cminent spccialists trom thc. Instltute or Archeology
tram the l1nlve''>olhcj in Cr"l:ow, Lad:/:, Lublin, War:i:.lw (H' thc. lnsthutc ol M,,·
lerial Culture His tory or Ihe Polish Academy ol Sclcnces in Warsaw, As a rellult
ot the undertaken field work, the Przemyśl areheologistes in the years 1969--1984
condueled rescarch in 108 archeologiea] sites from various prehistorie limes aod
the early Midd]e Agcs.
.
Thus, Ihe Przemyśl Museum made a considerable contrlbution to the de"elop·
men! ol Polish archeology,
Flom a smali collection ol about 2000 museum pieces in 1910 the Museum
in Przemyś l grcw al the end ol 1984 into a muscum which housed 68661 museum
pieces from the field Dr archeology, ethnogral>hy , history, art and science, The
book collection in the spccialist library al thc end ol 1984 numbercd 28333 volurnes.
It is worth mentioning the widely de"cloued cooperation or Ihe Przemyśl Museums with many museums in Ihe country and nbroad, centros ot Cullu~ and Infotmation o, soclalist eountries operating in Waruw, The inhabitants ol Przemyśl voi·
vodship had the opportunity to aequaint themse1ves with arli stic and sclentific herltage ot Poland'! other reglans, as wen as ot fraternal socialist countries. Jnhabit ants
of many towns in Hungary, Czechos lovakia, the Soviet Union or the German De-
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mocratie Republie had the opportunity to familiarizc themseł\les with Polish eul ture, the Pr:emyśl region and the Museum in Przemyśl. In this field the achieve_
ments ot the Przemyśl museum are signilicant.
In the lasl. eighth chapter "The Mu~eum in Przemyśl against the background
ot Polish museology", the Przemyśl inslituUon was shown in such fields as turther training ot museum workers, seientl !ic and research and publishing works.
6tock-taking ot colle<:tlOns, conscrvation and reno\lation methods. or adaptation
oC historical objccts for muscum purp05es. In this respcct, the National Museum
ol the Przemyśl Region has considerable, even !lioneer achievements on the ąa
tiollwide scale.
A sizeable bibliography, annexes iIlustrating different lorms ol museum aeti\lity, numerous photographs and maps included in the publicalion let us see the
tremcndous amount oC educational. scientific and rcscarch work and publishing
elfort Ihat Ihe Przemyśl Muscum has lo ils crcdit.
The chronological table ol more important evcnts which took place in the
Museum or the portraits ol Museum's contributors enrich this picture considerably.
On the occasion ol rcstorlng the Museum's historical name: the National Museum ot Przemyśl Region, the m inister oC Culture and Art ol lhc Polish People's
Rcpublic, Prof. Kazimierz Zygulski said: ..1 am convinced thal the Museum will
realize its programme lasks in the service ol the society and culture ol the region
and the country more extensively and aetively".
Thc publication In Ihe service oj eulturc (l1Id the region is a proot thal thc
Przemyśl Muscum in lis over 75 years ol existcnce ser\lcd Polish culture weU
and enriched it with the output ol thc region in which it realized its statutory
tasks.
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lr1y3ce B If llonY'lIIn U03nOllllC HaUlI0llam,1I0ro My3CH OWCMblcnhCKoli 3CM.111.
B

1932 rOAY B OWC),II,lCn c npowcn VIII C'hC3A COI03a My3cea OOJll,WIi. C'bC3Jl.

npltllRJI
C

nOCTOIlOD,1CIłHK

),IHoro OOJt[llblX

TJl01H\nhlloMy

lłaY'lllOMY

./I811*ClllllO II

ua'la.1a cyll.\CeTaOo8111111 MY3eJl y

C .\lCCTllbIMII

KOJlJlCKUHOllepalIH.

no pcrIlOH:\nblloMy

OXPOIłC

IIcro

CTa U1.UIIMII

YCTBIIOHlIJIIICb
ero

pe-

XOpoUlJfC

CTpaCTll blMII

OTIIOWCIIIIR

nOKnOllllllKaMlI,

'11'0

ncpe.no ' IC 11),111 MylCIO uell!lWX ,lOPOIł

npOJlBKJlOCb II I1poIl1l.1J1CTCH no ccli ACUL a
tUle a

My3CHIIO),ly ,aCJly ,

1I0MflTlIIIKOll KyJlbTOOoro IICKycCToa.

MCJKBOCllllhl'! nCplloJl )ly3eH yCTpaWJan OLICTaBKIl II .1CKL<III1. po60Ton c MO-

_"'IO;\CJKblO 11

Y'IUTenJłl-lll,

1l0 CClllaBWIIlr11l ero.

BTopaa MllpoOBJl 1l0HUa

(1939-1944) ooepllYJlOCb TparC.RIICA JlJlR ropo,llB flUl e-

NblCJlłł. JlcBolkpeJt[uaR 'laCTb lIaXOAIlJlaCb 110,a IICl>1cl\xoA oKKyn81.{lfCA, npaaol)epł!Jt[-

11011 -

c 28 CCUTJlOpll

1939 ro,aa no 21 IlIOIIH 194 1 ro,llo -

nOJl COBe'I'CKHM ynpsBne-

IlIlCld. S.1aroAapll I5on/,luoti nOMOill.Il. oKa3allll01'i ,IlPY31>H~1II My3eR, lIall0011ce ueUllblC
coI5 pallllfl 6b1.1U ClI PIlTOllhf. Muorllc

L<CllllblC KOJlllCKUHIl, u

TON

'IKeJle KOnnCKL<lUt

xonOAlIoro II orU(,CTpenblloro OPy:"UłR, a TIlKJKC OOJlLUInR 'IOCTI. apXHoa H KIIIIlt(110ro
cpoll,lla nponan» I5-clBolopaTIIO.
Oocne BTOpoH MllpoBOf! BOH)lbl My3ł!A nepecxan D 6bIBUJIlłi: ADOPCt1 rpcKO-KaTOnH'leCKKX ClIItCKOIIOB. nOCTpoCIIlIblA UO oTopoli flonOSlfllC
30M, nOCl1(' 3:; nCT
3./1armR. c

CTOPOllltti

II

XO,ll!lTaM:CTS

My:Jt'A

npocTopllblMII 3anaMII 11 nOl!ClI.ICIHłKMK,

XIX

eT8n

BCKa. TaKIłM 06pa-

lIJla,llCJl l>ueM

KpaClIBoro

ite06xO.RI1MMlrI.lI ,IlJUł yeTpoACTOB

:)KCJl03I1UIlIi II X POIlCIIIlH CoI5 pOIlIIA.
'"ITO KlłcaCTCII Donpoca COOl'TBCIIIIOCTII, TO 011 Ił 1I0cnCBOCll1l0M l-Iy3cAIIOM ,IlCJlC
Ile Obl.1

y pcrynllpoaall.

My3CIl

HBJlH.lHłCL

Co6cT6ClIlIOCTL IO roey,llapCTUO.

OoJl\>WIIU-

CTOO 113 !lIIX 1l8XO./lIIJlOCI, n paCnOplllKCIIHII ropo,llOB, lo1110rl1C npllJla,anCJKaJlIł 061l\C-

CTOelł!łblM COI03a~1 II opraI1l13allI1R~I.
HaL<11011aJIII301.{Iłlł

3U8'IiITeJlb1ł01i

'I!lent lly3eeo

na

T('PPllTOPIlIł

floJlblUIł

6b1J1a

npoH31le,llClIa o

1950 rOllY. 31'0 6b1n npaso BoA 8"1'. HMCaWIIM: pcwalOU\(.'C 3110'ICIIK('

AnR 6YJlYll.\cro

pa3BIITI111

CAltlloA rOCY',aapcTBClłlIofr

}ły3cAlloro ,a.CJla
~ły3cAIlOfl

B

nom,we.

nonlłTI1KIł,

011

C03,1l8BSn

3aKJl8JlblBlłn

ycnoolłR

,a.JlR

OCIlOBbl"
:JY'ltucrO

IICnOJlb30081111ll )IY3('lillbIX co6pallllli, oóncr'lan l-Iy3eRM npl1('M 110 pa60Ty lIaY'llIbIX'
COTPYJlIlIłKOB Ił

paCWIIj)Cl1KC nj)OCBeTKTeJll.lloli JlCIlTenl>1!OCTK.

16'7

C

1949

rO,!:\3

~ty3cA

nwclllbl cnbcKliA

nO,!:\RcAOMCTBCn

MmmeTcpcTPY

.. ym,Typ .. t

li HCKycCTQa, C TCX nop OH nOĄ'HtUCH OT,!:\cny KynbTypbt M liCKyC CTBR .iKcwy",CKoro
BOCBOACKoro uapoĄIlOro e OReTa , C 1951 rO,lla Ua;l\30p 3 a
)K ewy",c KIt"

OKpy"UIOA

lIIy3('M:,

nUH,'M I.> U;JlI.. CK l,H

ero paOOTOri OCyutecTBJlIH'T

:uy3CM:

CTan

pCf Honan bU blM ,

ł1 1oI110fMC npyfllc l.Iy3ell, ncpCWe,llWMC B RCĄCIJMC MIIHMCTcpCTBa Ky.lbTypbl

..:aK

i II CKyC-

l'TBB H ,llCACTlIyIOUlcA c 1945 rOAa rnaslloA AHPCKUI1I1 "y3CCIl 1\ o~pa ll bl ' naMłłTIIIlKOB,
B

1951-

lIa3Ballllll;

1984

~tCllllnael,

rOAax

ĄCRTCnl>lIOCTH

c lPc pa

P CrIl01l8J1hI U,.I A lIły3E'l1. ( 1951-

1956),

My3('II ,

NCHRJlI1Cb

H

cro

My3c ti nWC~tb' cJlcl\o il 3C"-'JHI ( 196t i -

1975), PCcPoPloHI focynapcTocHlIoro ynpaOJlCmlll ,

npoOCAeUlIaH

na e ro B pallf Ol\pymJloro Ny 3 CR ( 1975-1984),

75-JlCTIII1t1: ł06uncA Ny3CR 0 311 aMC-

Iłosan

B

1975 rOM,

B030C-

lIamllbtH aKT, no npCAJiOmCll l11O nlllCMblcnLCKOro BOCSOĄbl 110CTallounCU lleN

M l1I1l1CTpa K y nt,TYPbl li I1 CKycc TBa OT 4 MaR

1984 rona loIy3C(1 nOIlY'1II11 cTaTyC Ha-

u.KOlmn blt oro My3CR TIIU CloIbn:m,cKol1 3CMJUI . B op rawl3aLllI01l1lb!X l13~'CII E'lIIut:-.: MO,.-r;1I0
npocJiC,It;HTh ,ll,CJlT{'nhllOCTb II CcPePbl B03ĄcAcTBl1f1 IIIllCMbl cnbCKoro My3CH, o TaKmc
nOBWWCIIHe e ro p Ollra COOTS CTCTBCIIII O cro 6On1.owoMy lłKnaAY

B

KynhTypHoc P33-

InlTll C pcrllO lla II CTP.1Hbl.
n CpenOMHbllol B II CTO Plll1 :'oI.y3CH CTa.'l
nPOIP1IJIt, My3cn

II HaIotC'/CIIW

1952

uanpaUIIClłHJI

rOA,

TorAn

6bl .'l

yKoMIIlleKTOBatU1S1

'I CTKO

oHpc,llCJlell

c06pau lU1,

B

nwe -

NblCnc 6blnlł W llpol\O p03BCpuyTbl 3THorpa<pH' I CCKIIC KCCJl CAOBOllmł , 50nhuloil ynop
lIa paCllpocTpnllt'IIII C 311a lllll~ II yTCM opraHll 3a-

B ACRTCJlbllOCTIl My3CI1 6hln C,!lcno u

U.MM nCI\Ll utł, BCTpC'l, 1I1olCTaBOIC, Ha6npanO pa3Ma:-.:

copcnHoaallll C

wcmllY

My3eH),/Il

B Ilpoae,!lCHMI1 IlpocBCTl1TCnl.>ll blX K3MllallKIi, II,1lC01l0rll'tcCK OM calroloo6pa30oawUI paI5oTfIIlKOR, 06pau.~nIlOC" o c o6oc BlIIIMnnl1C Ha pa60TY c MOnOAC>KhlO.
npllllRTblA
B

B

roĄy

1962

My3CR.'t·' nOCTaBłln

II o

19lil ro;Q' lIa'l ant'lI

CCA;\IOM

nHP

301(011

IlCpeA flom,ClOUł K My 3CH>ll1
U08bU1

:lTall

,,06

o:-.:pauc

6nnr

06U1CCTS('1I110- lIpocscTHT cn hll oA

IroIy3 ('('0 n OTSCT lIa ĄCI:Il13 "My3CII -

KynhTypbl

1I081.olC OTSCTCTBCllJlblC 3IlAa'I H.
ACSlTCm,lIOCTH

y/lHB e pcHTCTbl KyJlhTypbl", npooo3rnawclllU..IU

MllI111C1'CPCTBO"-' KyJl bTypbl H l1 CKy CCT lIa ,
3TOT ACB!!3
3ell.

Il CTpC'l'l1n

MHorO'llIcnCHlIhtC

1I0nllOC

nOlłlllolalll1C

npocBCTIITCll bH b lC

'"

110,llACp>Kl\y

:lKCIl03ULllnl,

nWCMblCnl.>CKoro ..y-

I1CpC,IU!ll1KUbIC

BblCTaOKlI,

l.I,MK.'tbl JlCKLlIIA 11 ,IlOKil3Jl,Oa AaJl łł "'03i1łOJKIIOCT1.o l'KIITenJlllol nWCMblCn ll II Oł<peCTIIO
CTc li 1I03IlaKOMIITl>CfI c
B

noccTIITc,1CA, Pa60TIIltK Il ilłY-3CJI npo-

My3 cc lI06bl8a/lO l'BhlW C BOCI,MIICOT 'J'W CJI"

'!lI Tanll

2070

- nCK11110/l1l0N
r

IlpolllnblM p<!rllOlla, ero KynLTypllblMII II XYAO:IKCCTOCtllIbIMlI

1949--1984 I'OAax IIWCM btCJII,CKI1A My:JcA Opralll130lłan 499 PbI CTaBO K.

T palHlLllIllMlI , B

y'laCT~t c"

.IU'KLlIlIi,
:lanc

oprauK30lIanM

6blno

DbtJt<UOUlIfX CJI

12 ..'lCKQIIOllltblX 11l1K:nOB, B

110l\a3all0

70

IPllnhlolOll,

OTC'I C't.'TBCllllblX

'"

My3ciillOM

oprallll'300all0

3apy~,.-r;ilbllC

36

apTHCTOIł,

I\MIIO-

KOIILlCpTOD

w)'3MKaIlToD

l1 I1C BLlOI:I ( l13 BCllrpltH .. COBCTCKo ro COlO3n, "l cxocnollaKIlIt) ,
C

1963 ro,ll.a 6011 1,IJIOC BIIl1MaWIC B AC"TCJlbIlOCTII ),Iy3CR y1\cnllCTCI1

' lecT By c

lI am, ltoro H 06WCIIOJlhCKOro 3I1a ' ICIl IIR. B

B

lIay 'lIl1>lx

l1

llaY'lIlo-lIollynJlpllblx

X O,!:\C ('cccnA 6 1.>1110 :Ja 'IIIT a1l0

perllO-

19 59- 198~ r OAax loIy:JCJ'i 6LIJl op ra WlaBTO-

pow linII cooprall1l3aTopo" 31 IroIeponPllll'tMI'I oOllI.CnoJtLCKOf"O MacwTaOa pt! llullli,

COTpy,lllm-

oprauaMl1 Ilpocucwc mlR , lIaY'1I11.o1NH VI KyJII,TypllhlNU 06ll1.CCTBaMII

ce<"c l1I1 ,

CC NHlIapoo

173 pCIPCp3Ta \ot ~'oo(jUlclnu"

29 113

KOII~

cU ilłn03 uyMoB ,

II

K OTOpbl X

OOĄ

I'OTODIIJIII pa60TlU1 K II ),Iy3e R,
My3C ii lIa'13 .1 06lll.cnoJllA!KylO Ka .. lla11l11O n o

naw",.

COTpy,ll.I III·I('CTOY

Joty3ecB

co

WKO-

3ToMy C.1Y"""1111 CCN"'Hapbl lIa 1'('wy .. COTpy~tlll·lel""BO wy3 e~B co wKo,1aMII"

(1964), OOLLten OJl bCKłUl ('CCt'IIR
(1968), a

TaK >K C

1IC":UIIH -

"My3('1I
6ecc,II.1>I ,

-

lleU1'p....

naTpK OTl1 ' W cKOro

opraU l1300111lIlbte

AJt"

y'III Te.1l:(1

HOCIIIITIlIlKII"
H

neKropol.

Ny3CCB CO li ce A TI OJlbWH,

llna

npQBłl1IN loro

yllpaan~lłlłll

npoLlcccalrolH COTpy,llllll'łeCTBU c y'lUTCn""UI, Ha -

' um a R c 1966 roĄa, 1l0AACpl'Klma.1och TeCIIoe CO'l'PY.llIlM'IecTBO c
Ty'fOM nł',lI,arOrIl KM, s

168

BapWBaCl.tIlU MII CTII-

p_Kax KOTOporo 6w.'1 B t'03A,Ula o61l.I,enOIl 1>CKBII r pynuB " My-

3eĄHa n

T1C,tlaronłKa",

KO)lTIJU~ KClJbll'

El' I.U· ..l.b1O lIbl.11t

C'l'paUbl Ił noJtrO'l'OBKa ne,llaroro o

Mcc.neJtOJl31I1HI

JoIll cw'l'a6l'

li

Ił P1I60'1'1Il1KOB JoIy3l'CB no nporpalollMc , .COTPYJUłlI·

'ICCTlIO Ny3Cf:'1I co WKO.n3MII", KOJlcPcPCHI.,\IłH, CH'M1I0 3HyloIbl • .nCK4HU·6cCC.IIbl YCTp.U\·
Ba.n I1C b li Bapwllllc. nWCMbICJlC. KpaKoHc II JJ3UbUyTC.
no
6bl .'l1l

1l0Py'ICIII1JO

rpynnbl

,. My3efutaA

neJtafonł'lCCKIIC

IlpoI:lC,ltCllbl

nep.arorl1l.:a"

BO MIIOrl1X

1.1 C04110.1l01'łf'I eeK HC

My31:'IIX

nom,IUlI

Ol/poCI>I • • 8calOU\IłCCH

06y-

'ICUHI!: IICTOPHlI li loIy3ełlX. 8ocnllTaTClIblloJi !ł>YKlVIII My3CCO. UlKOJl blLblX !łKl'KypCllfI
"

loIy3Clt .

ItccJlcJtoaallluł

H TorOM npoOC.IICllllblX

COT PI/O'H,U'tCCT90

..oII/ 3cca

tuKOJ<O.~li

co

flOCCtI~I"NoIUO .1I1/3CCII 'IIOQPOcT,",a..oll~ ( KC.'lb IlC.
1975).

!łTOM: 06naCTlt nwelolblcnbcKIłĄ

B

II CCCCItH

1968)

H8HJlOCI,

1964, 19(8),

( nUlelolblcnb,

H3AaUH!:!

IlaOOT!

HCCACOOOO1l.14Jit

no

VI ,\{1/31"14 14 OOI/'tCIWC ( nlllCllbIC.1II>,

My3 CĄ HrpacT 8C,lIJ'U\YIO pa.1lh B MacwTsGc

C'I"palll.. l.
MllororpallllaA

nCIITC.1IbIlOCT I,

rllllCl>Il>lCJlbCKO r O

My3CJ!

oprall1l3RUlłll

no

BOK. JlRy'IilblX H cc .'1c,tton8lmil, CI,.'tcułi II .1CKL\II!ł !lawna OTpal'KCI!IłC a
,IICJ!TCJlbIlOCTlł .

'TC.1IhC KOft

1963-1984

B

ro,l:\BX

6blJlO

BbICTa ·

yCllcxax 1!3Jta·

obl!1yulcno

104

II"lnaml H

Ił 10 IlnRKBTOB 06'beMoM OO.1lCC 500 IłJ,1aTC.1lbCKIIX JIII CT08, 06WHM Tlf pal+COIol 170 TblC.

'1'0101 'lIfe.1C 53 BblCTaOO'lIIhllC KaTa.1l0ra. npoCIJCKT<I lł 6yKJlcTa. My-

'K"lCIoITlJlllpoa , a

:I TOMOB

3t'M: BbllIycT lln

"MY3CĄllbIX

Ma'l"CpllaJlOa H Ił CC.nCJtOllBU l1lł", a

łł'lAaeT 'TaK lIa3b18acMylO •. My3CHlIylO 5H6.111l0TCKy". a

c

1981

roJta

pa~u,ax KOTOpof1 y)t(e BblW,'lO

5 TOMOU , a C.I1CA)'IOIl1I1C nua roTOBJlTCH K IlC',aTIf.

PaooTlulKIł My3CH W lIpo,",O n p OBOAli'l" KBMllamno 110 npH06pcTCtlłllO ~ly3Ci1l1blX
'KCTlOIl3TOB, IICn OJl b3yK c
lIaXOJlKIł

'ICCK ll o:!

JllI60

m~C IICnOBBTC.I1 bC Klf e

.Kaą>eJlP

L\C.1IhlO 3aKynKy Ił MCCTl1blC 30Ił.tlH}fUl, 3Tlłorpaq,lI.

KpaKOHCK oro.

BapwBBcKOro

nAlI), TOJlh"O B

paCKOlIKIl
y ' ł8CTlfCM

'lKCnC.tIHqHlI c

apXCOJlor1l1t

Ylł lłscpcllTeTOB,

3"1'0'1

OprBlł113yll

1969-1984

Jlon:JHlłCKoro,

111I CTIITyT1I

cpe.!lHeBeKOBhll.

T aKHM

"'"0r0.l1l'TII~IC

6b1JUI

.nI06JlIłIlCKOro
Ił

HCTOpl11l

It

BapwaBCKOro

MaTc pH a.1blłoH

li:yJlI>TYPbl

roJlax IlIl1CloIblC.1łoCKHC apxco.norH npoAe.l111 IICCJlcJtooa-

mUł Ha 108 apxe0.l10rWlCCKI1X CTau41łllX pa311hl x

ro

!łTO

(3a'IRCTY IO

KpyllUblX CTlCUIIB.1IIłCTOB. (.'OTPYJllllll<OB

n pCJtl>lCTOPWICCKI1X 'rrox

nWc.l>IblCnbCKlłlł

06pa301ol

",y3e»

BIIC C

1\

pallHc-

6om.llloĄ

OKJla,.'l,

B p il3BII TlIC 1l0.1lhCKOĄ i1pXeO.1l0fHlI.

M y3C~, lIa'umaBu,l Iui c

uc60.'lhwoil

OK OJlO 2 000 ~KcllouaToB. K KO!H1Y

1984

KOJlJlCKlI M łł. u

KOTOpoĄ

B

1910 r0.tIY

(iblno

rona IIMeJl 68 66 1 ~KcnOll aT Jt3 06.13cT lł apxc.

OJlO rlUl , 3Tll o rpuQ>IIM, IłCTOPllll . IlCKyCCTU8 Ił n pl1poAbI. C06palllłc npocficcclloualll..lloil
JlI1TCpaTypbl B ",y3C~1I011 6lł6nllOTCKC lIaC'IItT l>lBa1l0 K KOIlIlY 1984 rO,lla 28333 TOMa ,

nWCMhlCJlhCK lltł My"lcA
)ol

WHpoKO

3apyOe:HUlbIMU ~'y3CH IoC II , a

C'I"H'ICCK IłX

JKlITcnCH

CT pall,

paGoTalOWHloIlI

OWCloIblCJl l:oCKOro

COTPY.tllll1'l'WT

loIllorlłMU

co

OTC'ICCTBClIllbIMlł

TaK""C llcJlTpaMH KyJlbTYPI>! It Mllcfioplola4l1u (.'OQ lla .l1l1_
1.1

BapwaBc.

BOCBO,llCTlI:I

JKCIlIł'UIIł npyrJłX pcrlłOIłOłl

nOJl l.. WII. a

c

3'1'0 JlaCT

3I1aKO~III TI.

1.I03MOl-KIIOCTh

XYAO:IKCCTlICllllbUollI

H

lIi1y ' lłlbllol Vl

ItOCTll·

TaK""C 6paTCK~t:o;: COI.{~H\JlII CT WICCKIIX CTpall.

)K1I'I"C.1Ilł MIlorlI" roponOB fiCJlrpUH, 'icxOl' JlOBaK IHI, COnCTCKoro COI038 lł r CpMBlI.
C Koił

,n:CIoIOKpaTWICCKOil

CK OIł

KynhTypoH.

Peclly6Jl11KIl I1MC.111

Kym.Typoli

0031010JKIIOI:TI>

nWCIoIJ,lcm..cKoro

perl101la

1l03113KOJoCIlTbCłI c

nGm,.

.tIOCTIłl+CCIIIUlMll

T1WC-

11

uł>lcnl>Cł<oro My3ell. fi 3'1"OH 06nacTI1 My3Clł A06łfJlCII llCMBnbl x

fi

nocnC,IIlIeft. VIII

B nO.1lLIJIC"

OCIlCWRCTCłI
KaJUlOIł.

Ny3CHllblX

06'bCKT(lD
"blii

II;

loIy3CfI

nCłlTe.1lbllOCTh .. y'lCłI B TtlKl1X oon3CTlłX, KRK; nO;lrOT(lllKft

Bhl CTaOO 'lIlOC .!leno o

3KCn031tUlłfl ,

My:Jc.ih lbIX

"My3CU łI nW CMblCnC lIa <PolIC My3 cl111oro ,1.C.1IB

rJlaBC -

llaY'lIłO· IICC.1C,IIOoarem,cKaR

plt3aUllłI 3KCII0IlaT(lll.

yCIICXOB.

pecTaOpaQ lłOllllblX

Ił

M3MTCJlbCKaSl

IoICTO,l:\OIł

II

3AanTIlpooallllSI

lIyl'K,llalol J.ly'lCCB. HY" tlIO O'l'loICTłłTb, 'łTO

H

')TOH

nWeNblCJli,CKOU

'lC)ln",

IIl10CIł'l'a·
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Aneks 2
TYTUŁ Y

WYSTAW ZORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZUEM
PRZEMYSKIE W LATACH 1949-1984·
Wystawa

Wystawodni

Rok 1949
WYSTAWY CZASOWE WLASNE
Gale r ia T r ietiakowska
Wystawa p r ac p lastyków z Rzeszowa

30
18

WYSTAWY CZASOWE OBCE
Sztuka s tarożytna (Muzeum Narodowe w Warszawie)
Jan Matejko (Muzeum Narodowe w Warszawie)
Dzieje cywiliUlCji w Polsce (Muze um Narodowe w Warszawie)

6
20
20

Rok 1950
WYSTAWY CZASOWE OBCE
Aleksander Puszkin
Warszawa
Maksym Gorki

1.
10
161

WYSTAWY CZASOWE OBCE
Mickiewicz i Puszkin (Zw iązek Historyków Sztuki w Waoz.awie )
B it wa pod Grunwaldem (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Malarstwo rod zajo we (Muzeum Narodowe w Krakowie)

22
65
142.

.Ro k 1951
WYSTAWY CZASOWE WLASNE
K arykatu r a radz iecka
Kobieta w walce o pokój

1<8
11

WYS TA WY CZASOWE OBCE
Wiek Oświecenia (Wydz i ał Kultu r y i Sztuki w Rzeszowie)
Plastyka Okn:gu ZPAP Rzeszów (ZPAP w Rzeszowie)
Karykatura polityczna w walce o pokój (Z PA P w Krakowie)
Wystawa książki l prasy

.

76
137
8

Rok 1952
Brak dany ch z

działa l ności

wys tawienniczej

Rok 195]

.

WYSTAWY CZASOWE WLASNE

,.

Aleksander Fredro
'Tkaniny dawne
• Dane zaczerpn ięte 1te sprawozda ń statystycznych K·l·M
'Narodowym Z iem! przemyskiej w Przem yślu.

zanld"J~ cych

l iC w Muzeum

173

Wystawa
Polska ksiqika naukowa
Rocznica Manifestu Lipcowego
Malarstwo rosyjskie i radzieckie

Wystawodni
54
22

"

WYSTAWY CZASOWE OBCE

Historia wsi (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)
Plastycy w walce o pokój (CeWA w WarsUlwie)
Prace uczn iów Szkól Podstawowych w Przemyślu
Wystawa sztuki i rękodziela ludowego

24
34
22
24

Rok 1954
WYSTAWY CZ ASOWE

WŁASNE

Warszawa w odbudowie
Książka rolnicza w slużbie spoleczeństwa
Wystawa filatelistyczna z okazji ID-lecia PRL
Malarstwo radzieckie
Wystawa Sienkiewiczowska

24
18

'5

30
25

WYSTAWY CZASOWE OBCE

Polskie malarstwo współczesne
Druga Wystawa Filatelistyczna
Historia kultury fizycznej
Wystawa prac współczesnych plastyków polskich

41

30
?
30

Rok 1955
WYSTAWY CZASOWE

WŁASNE

Dawna tkanina
Dawna książka
Rok 1905
Z twórczości W. l. Lenina

82
42
14

105

WYSTAWY CZASOWE OBCE

Stefan Zeromski (Muzeum w Kielcach)
Znaczki ZSRR (Związek Filatelistów w

Przemyślu)

37
15

Rok 1956
WYSTAWY CZASOWE

WŁASNE

150
28
30

Druki przemyskie
Ukraińska sztuka ludowa
Wystawa Mickiewiczowska
Rok 1957
WYSTAWY CZASOWE

WŁASNE

Wystawa kartonów witraty -

174

Wł.

Stalony-Dobrzanskiego

27

W ys tawa

Wystawodn i

Z dziejów

oświaty w Przemyślu
w grafice Mariana Strońskiego
Wystawa nabytków w Muzeum w Przem yśl u w 1956 r.
Ochraniaj zabytki przeszłości
40-lecie Rewolucji Październikowej
Przemyśl

100
100
I'
15
2B

WYST AWY CZASOWE OBCE
Prace

Oddziału

Z PAP w Zakopanem (CBWA w Warszawie)

35

Rok ' 1958
WYSTAWY CZASOWE

WŁASNE

Wystawa prac malarskich Stani s ława Sz.muca
Dawna ksią żka
Wystawa prac Stefanii Jacysl;yn
Z badań te renowych Muzeum w Przemyślu
Z życia ludzi radzieckich

30
80
20
20

30

Rok 1959
WYSTAWY CZASOWE

WŁASNE

40 lat KPP w Pnemy ślu
Zdobienie i ilustracja książki
K siążka i tkanina franc uska w reprodukcji
Z. życia Związku Radzieckiego
50 lat Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Mu:reum w

300
<3

30
33
Przem yś lu

26

WYSTAWY OSWIATOWE
Wysta wa obrony przeciwlotniczej i przeciwatomowej

11

Rok 1960
WYSTAWY CZASOWE

Wł:.ASNE

50 lat TPN i Muzeum w Prze myśl u (kontynuacja)
Stary Prze myśl - miasto 1000-lecia
1000 lat Przemyśla w książce J prasie
Rybołówstwo na Sanie
550 rocznica zwycięstwa nad Zakonem Krzyżackim
WYSTAW Y OSW IATOWE
Wystawa dawnej broni
Dni Leninowskie
Współczesne malars t wo francuskie
Sz.tuku i architektura Chin

91
25
22

9

"
1
22

13
J<

Sta ni~ław Wyspiański

11

Zycie i kultura narodów ZSRR
Wystawa filatelistyczna

19
1

175

Wystawa

Wystawodni

Rok 1961
WYSTAWY CZASOWE WLASNE
1000 lat

Przemyśla

300

Dawna książka ze zbiorów "Ossolineum" we Wrocławiu
Wystawa prac Mariana Stroilskiego
Rozwój przestrzenny Przemyśla w latach. 1917-1961
Wystawa prac Wandy Zabokrzyckiej
Wystawa prac Henryka Jankowskiego

20

30

.5
30

.5

WYSTAWY OSWIATOWE
170 lat prasy przemyskiej

Rok 1962
WYSTAWY CZASOWE WLASNE
Grafika Stanisława Luczaka
XX-Jecie PPR
Książka naukowa ze zbiorów Muzeum w
Urbanistyka miasta Przemyśla
Malarstwo rosyjskie X VIII-XIX wieku

.6

9.
Przemyślu

20

.2

••

WYSTAWY OSWIATOWE
Wschód - Zachód w ramach współpracy z UNESCO
Czym jest sztuka w życiu człowieka
Sztuka przenika wszystk ie dziedziny życia
Sztuka zmienia się wraz z życiem człowieka
Swit proletariackiej kultury
Rzeszowskie w zaraniu d ziejów
NieJegalna prasa na W ęgrzech w lalach 1914-19'ł5
Wystawa jesienna Od działu Rzeszowskiego ZPAP

.00
22

.2
.2

28

3.

"
36

Rok 1963
WYSTAWY CZASOWE WLASNE
Książka piękna i atrakcyjna
Wystawa malarstwa J . Myciclskicgo i A. Zebrowsltiego
Wystawa ikon ze zbiorów Muzeum
Plakat w pierwszych dniach wolnOści
Walka o laicy:r.ację życia społecwego w Polsce
Nielegalna prasa na Węgrzech w latach 1914-1945 (kon tynuacja)
Malarstwo Stanislawa Szmuca
Plakat Leninowski
Wystawa obrazów Mariana Strońskiego
Wystawa filatclistYCi.na
Wystawa obrazów ogniska plastyczngeo ZNP w Ladzl
Wystawa malarstwa Stefana Wyrwicza
Wystawa malarstwa Jana Maternickiego
XX lat L udowego Wojska Polskiego

176

33

.B

9.

"
54

7.

4.

27
17
6
40

22

2.

B

Wyslawa
Swit proletariackiej kultury
Wystawa malarstwa rzeszowskiego

oddziału

Wys tawodni

ZPAP

18
18

WYSTAWY CZASOWE OBCE
Polskie malarstwo krajobrazowe i rodzajowe (Muzeum Narodowe
~ Krakowie)
Wystawa pamiątek i obraz6w Jana Matejki (Muzeum Narodowe
w Krakowie)

19
12

Rok 1004
WYSTAWY CZASOWE Wt,ASN,E
Wystawa malllrstwa Roberta Pelczyńskiego
Wystawa malarstwa Jadwigi Dzi~dzielewiez
Wystawa malarstwa Mariana Strońskiego

41
45

>o

WYSTAWY CZASOWE OBCE
Polska Ludowa w fotografii artystycz.nej (Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie)
Sztuka Chin (Muzeum Narodowe w Warszawie)
Polllk.i portret kr6lewski (Państwowe ZbIory Sztuki na Wawelu)
Kultura starożytnel , zabytki i odkrycia (Muzeum Narodowe w Warna~

30
30
60

U

Wystawa fotografii członków ZPAF Warszawa (Ze ZPAF Warszawa)
Postę powe i rewolucy jne tradycje młodzieży UJ (Muzeum im. Lenina
w Krakowie)
Fotografia Zdzi sława PosU:pskiego (BWA w Rzeszowie)

20
5{)

52

Rok 1965
WYSTAWY CZASOWE

WŁASNE

Wystawa malarstwa Henryka Jankowskiego
Przemyśl w I wojnie świato wej
Wystawa sztuki ludowej czterech województw; Rzeszowa, Kielc, Lublina i Bialegostoku
Pomniki i zabytki przyrody powiatu przemys k iego (w9pólnie z TPN
w Przemyślu)
Przemy śl oskarża (1939-1944)
PKWN -

21 V1l1944-3 1 xn 1944

Stroje ludowe województwa rzeszowskiego
Przemyśl w zaraniu d ziej6w
15-lccle PTTK w przemyślu
Bramy tragedii

,.
41

26

12
'1
'1

""

7

20

WYSTAWY OBJAZDOWE
w I wojnie świato wej
Osiągni~cia miasta Pl"'lemyśla i powiatu w Polsce Ludowej
Oslągni~cia przemyskiej ~I użby zdrowia z okazji 500-lccia Szpitalnictwa
Przemyśl

11 _

w

slutble ku!\u rr ..•

21

,.

7
30

177

Wystawa

Wystawodni

Rok 1966
wYSTAWY CZASOWE

WŁASNE

Przypominamy i nie przebaczamy
Wystawa maJarstwa i grafiki: Cezariusz Kotowicz, Marian Stroń.sk i,
Jerzy Ostrowski
Wystawa malarstwa Stefana Wyrwicza
Zabytki piśmiennictwa polskiego
Polskie malarstwo portretowe z Muzeum Narodowego w Krakowie
Wystawa fotografii artystycznej ZPAF

10
15
14

20
14

30

WYSTAWY OBJAZDOWE
Stroje i sztuka ludowa ziemi lubaczowskiej (Lubaczów)

10

Rok 1967
WYSTAWY CZASOWE Wt.ASNE
Przemyśl w zaraniu dziejów (kontynuacja)
PPR jako organizator ruchu oporu i twórca nowej socjalistycznej
Polski
Ikony ze zbiorów Muzeum Ziemi Przemyskiej (kontynuacja)

cały

rok

30
cały

r ok

WYSTAWY CZASOWE OBCE
Dawne widoki Przemyśla
Moda kobieca XIX wieku (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
Malarstwo Bolesława Duszy i grafika Adol1a Jakubowicza (BWA Rzeszów)
wystawa z MuzeUm Ziemi PAN w Warszawie
Geologia księżyca

38
40

17
20

Rok 1968
WYSTAWY CZASOWE

WŁASNE

Przemyśl w zaraniu dziejów (kontynuacja)
lkolly ze zbiorów Muzeum Ziemi Przemyskiej (kontynuacja)
Polski plakat muzealny
Nabytki malarstwa w latach 1958-1968
Bogowie Słowian Stanisława Jakubowskiego
Ekspozycja zbiorów działu historyczno-artystycznego
Meble z XIX wieku
Wystawa maJarstwa Jakuba Koslurkiewlcza
Artur Malawski - życie i tw6rczoAć
Pamiątki r wojny świat owej (kontynuacja)
Sztuka ludowa Kresowiak6w
Ekspozycja zbiorów mebli i obrazów (kontynuacja)
Wieś
w malarstwie Piotra Michałowskiego
Wystawa exlibrisu z kolekcji Mariana Słowika
Ceramika pokucka z kolekcji Aleksandra Rybickiego
Wystawa zaby tkowych fajek z Muzeum w Jarosławiu
Malars two Zenona Henryka Rachfalskiego
Portret o ś wi~cimski (z Pańslwowego Muzeum Oś wi~cim-Brzezinka)
Los dzieci polskich w okresie okupacji hHlerowskiej

178

caty r ok
caly r ok

"

..
17
20

30
8
l"
120
33
32
30
31

12
37
28
l'
14

Wystawa

Wystawodni

Walka i praca narodu wietnamskiego I~ Ambasady Wietnamskiej Republiki Socjali s tyc~nej)
Historia zamku w Kr!lsić~ynie w świetle ostatnich badań

48
l'

Rok 1969
WYSTAWY CZASOWE WLASNE
I Ogólnopolski

Pnegląd Plakatu Mu~ealnego
Ochrony ZabytkÓw
Rzetba ludowa XV III wieku
Wystawa prac pr~emy s kich plastyk6w
Dr Aleksy Gilewic~ - uCUlny i historyk
Wystawa dar6w Anny Malawskiej
Osiągni~cia miasta i powiatu Przemylii w Polsce Ludowej
Pr~emyśl w okresie okupacji hitlerowskiej
100 Int " fTedreu m" w Pr~emyśJu
Wystawa artyst6w plastykÓW grupy "San"
Ikony ze zbior6w Muzeum Ziemi Przemyskiej (kontynuacja)

42
33
31

"
"

179
92
92
17

2"

WYSTAWY OBJAZDOWE
Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
Okn:gowc w Lublinie)
Instrumenty ludowe Pog6rza Dynowskiego (Dynów)
Wiosenna plastyka obrzędowa (Dyn6w)

I Ogólnopolski
(Mu~cum

55
20
20

Rok 1970
WYSTAWY CZASOWE WLASN E
I1jiez Lenin
w okres ie okupacji hitlerowskie; (kontynuacja)
Przemyśl w I wojnie świa towej
11 Og6lnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytk6w
Najciekaws~e nabytki Muzeum Ziemi Przemyskiej
Bitwa pod Somosier r ą
Włodzimierz

Przemyśl

41
320
54
21
7

l'

WYSTA WY OBJAZDOWE
Ikony ze zbiorów Muzeum Okręgowego (Lublin)
Zycie i działalność Włodzim i erza IIjicza Lenina
(Sanok, Grochowce, Witoszyńce, F.redropol , Makowa , Nowosl6lk i)
Walka kobiet w okresie okupacji hitlerowskiej (Dubiecko)

."
27

Rok 1971
WYSTAWY CZASOWE WLASNE
Przegląd PLakatu Muzealnego
Plakat Jana Mlodoteńca
XXX rocznica powstania PPR

III Ogólnopolski

Ochrony Zabytk6w

34
9

55

Rok l!il72
WYSTAWY CZASOWE
IV Og6lnopolski

Prnsa

n·

WŁASNE

Przegląd

przemyska

w

Plakatu Muzealnego
zbiorach Muzeum

Ochrony Zabytk6w

II

8

179

Wy5tawa

Wystawodm

WYSTAWY OBJAZOOWE
Sławni
Polacy w plakacie WAG-u {Przemyśl, Oubieckol
Mikolaj Kopernik i jego dzielo (Przemyśl, Jarosław , Przeworsk, Hadle
SzkJarskie, Grz~ska)
Włodzimierz Ujicz Lenin (Przemyśl 4. Xl
50-lecie Kraju Rad (przemyśl 3 X )

125
. 341
62
23

Rok 1973
WYSTAWY CZASOWE WLASNE
Wystawa poplenerowa studentów archItektury Politechniki Szcl.CCmsklej
Przemyśl w 1 wojnic świa towej (kontynuacja}
Przemyśl w okresie okupacji hitlerowskiej (kontynuacja)

.28
lfł4

291

WYSTAWY OBJAZDOWE
Mikolaj KOI>crnik i jego dzielo (Lcsko. Nienadowa . Lubacww)
Zamck w Krasiczynie (Nicnadowa)
Kultura ludowa dobrem narodu (Duśowce)
Sławni
Polacy w plakacie WAG-u
50-lecie Kraju Rad (Niziny)

283
8\

,

10
16

Rok 1974
WYSTAWY OBJAZOOWE
Sławni Polacy w plakacie WAG-u (kontynuacja)
W. T. Lenin - wódz Rewolucji Paidziemikowej
ZSRR - kraj 15 republik
Kultura ludowa dobrem narodu
Zamek w Krasiczynie
Osillgni~cia miasta Przemyśla i powiatu w Polsce Ludowej

Rok 1975

66
24H
97

73

'"

WYSTAWY CZASOWE WLASNE
Monety i medale kolekcjonerów pn.emyskich
Exlibris Józefa Jói.wika
V Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego I Ochrony Zabytków
Wystawa malarstwa Eugeniusz.a Gerlacha
Garncarstwo ludowe woj. rzeszowskiego
Przeciw wojnic (wystawa plakatu)
Wystawa malarstwa i rzeiby "Grupy San"
Bieszczady w malarstwie Eugeniusza Gerlacha
Turystyka i krajoznawstwo w obiektywie
Wyslawa: Szkło - Krystyny Rokowskiej. graCika Alldrtcja Kubata

lO
25
30
10

18
18
32
20
8
26

WYSTAWY OSW IATOWE W TERENIE
Osiągni~cia

ziemi przemyskiej w x..XX-leciu PRL
(Dubiecko, Przemyśl, Krzywczal

180

71

Wystawa
Kultura ludowa dobrem narodu (Pncmyłl , Wapowce)
U republik Kraju Rad (Medyka)
Garncarstwo ludowe woj. rzcu,owskiciO (Wapowce)
Osillin1f!ela miasta I powiatu PrUlmyśl w Polsce Ludo~j ' (Dubiecko,
Przemyśl,
KnywczaJ

Wyuawodnl

"

!O

15

45

WYSTAWY CZASOWE OBCE
Ujd

wczcsnośredniowieczny grOd nad Wartą (Mu:reum An:heolOCiune
w Poznaniu)
Wystawa poplenerowa studentów Akademii Sztuk Pi(knych w Krakowie
Drukarstwo polskie w XV- XVIII wieku (Z Biblioteki GI6wnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

36
30

15

WYSTAWY Z ZAGRANICY
25 hit NRD w plakacie (z MUlocum Historii Niemiec w Berlinie)

15

Rok 11176
WYSTAWY CZASOWE WLASNE
Galeria krasiczyńska - portret XVI Jt wieku
Tradycje obchodów Swi(ta l Maja w Przemyślu
Wsp6łczesne rzemiosło artys tyc:me z Cechu RzemiO$ł w Pnemy.łlu
Wys tawa: Janusz Cywicki - Anemblage, Ryszard Drzcwinskl - Gmtika, Józef Kalinowski _ Rysunek, Robert Pawłowski Foto,rafia
Chrońmy zabytki archeologlc:z.ne (Państwowe Mu:teum Archeologic:z.ne
w Warszawie)
Wystawa poplenerowa artyst6w plastyków z "CEPELII"
Szkło artystyczne
i uiytkowe Mariana f'ugla
Rysunek I grafika ZPAP Przemy.1
Poplenerowa wystawa Olgi Ardan, Ewy Grzybowskiej i Janiny Walas
Cuowiek rodu się nagi - totol:ratia W. Michalika
Wystawa poplenerowa nkla u1ytkowe,0 i artystyczneło - Kl'OIIno li.6
PoJskl plakat polityc:w y
I Salon Prz.emyski ZPAP (BWA Prlemy śl , Za r~d Oddltlalu ZPAP
Pn.emytl)

5(1

6
10

12
27

10
25

JO

14
18
10
10
21

WYSTAWY QSWIATQW E W TERENIE
Poli ki

plakat polityczny

(ł..ańcut)

15 republik Kraju Rad (Ga ł! , Pruchnlk)

Polacy w plakacie WAG.u (Pruchnik, Gać, MarkoWa, Grzę:ska ,
Zarz.OCte, Kańczu,a, Gomce, Pelkinie, SiedJccl.ka)
Kultura ludowa dobrem narodu (Pruchnik, Gał!, Grzt:Ska, ZartCC'l.C,
Kaneluga, Gortyce, Sledlec'dca, Rozbón. Długi )

36
10

Sławni

WYSTAWY POZA

OBRĘBEM

38
858

WOJEWOOZTWA

Polski plakat muzealny (POlnall - Muteum Historii Ruchu Robotnicze,o im. Marcina Kasprz.aka)

30

IBl

W ys tawa •. '
Poplenerowa wystawa szk ła użytkowego
(Zamość Muzeum Okr~gowe)

Wystawodni
a rtystycznego Krosno 1976
30

WYST AWY OBCJ:: W MUZEUM
Ordery. i odznaczenia PRL z Muzeum Medalierstwa we Wroclawiu
Wizerunki władców polskich na monetach (Zarząd Odd ziału ?TA w Warszawie)
Razem w walce, ra7.em w sluiQie (Muze um Wojska Pol.!jkiego w Warsząwie),

29
25

Frontowa twó rczo~ć M, Macedoitskiego (~u1:eum, Wojska
w . Warszawie)
100 la t Archiwum Przemyskiego
Kobieta w sztuce (B WA Rzeszów)
WYSTAWY MUZEUM ZA
Polski plakat

28

Polskiego

25
17
30

GRANI CĄ

mu~alny (O!ąmuniec

-

P raga, CSRS)

70

WYSTA WY CZASOWE Z ZAGRAN IC Y
Malarstwo i grafika J . Machy (Czechosłowacki Ośrod ek Informacji
i Kultury w Warszawie)
E"Ubris Mariana T rajana Wiizesabony - Węgry)
Rok 1977
WYSTAWY CZASOWE

7

"

WŁASNE

P PR w walce o Pol sk~ Ludową (wspólnie 7. WA P Przemyśl).
VI Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
Malars t wo SJ,clana WyrwicUl
Rysunki portretowe Cezariu~za Koto~ojcza
Malarstwo Jad wigi Jarosiewicz
Przemyśl i Bieszczady w rysunkach Eugeniusl':3 Ccrlacha
R1:eiba, malars two i rysun ek Andrzeja Warnika
Wystawa ksiątki s połeczno-politycznej
Orzel Polski w metalo plastyce pik. J . Zająca
Retrospektywa i pnemyskie pejute J. Plucmsldej-Zembn.uskiej
III pokaz prac stud yjnych słuchaczy i wykładowców studiów pody plomowych wycho wania plastycl':nego i upowszechniania sztuki ASP
w Warszawie
Dokumenty pergaminowe w zbiorach Woje wódzkiego Archiwum Pan ·
stwowego (WA P Pn:emyśl)
Feliks Dtierżyński w grafice
Wystawa prac studentów Wydzia łu Architektury. Politechniki Kra kawsldej
II Salon Przemys k i (ZPAP Oddzial Pn:cmy:U, SWA Prze myśl)
Wpływ Rewolucji Październikowej na radyka lizację ruchów lewicowych
w Przemyś lu (WAP Prze myśl )
Koń w pejzatu polskim poplenerowa w ystawa ,.Stubno 77" (BW A
Przemyśl, ZO ZPAP Przemyśl)

10
14

24
27
2.2
17
22
12

22
45

"

10
10

12
22
25
20

WYSTAWY O$WIATOWE wt.ASNE
Kultura ludowa dobrem narodu

182

111

Wystawa
Sławni Polacy w plakacie WAG·u
PPR w walce o Polskę Ludową (Lubaczów,

myśl)

Rewolucja

Wystawodni
61
Jarosław,

Przeworsk, Prze-

'
Październikowa

31
65

a Polska

WYSTAWY OSWJATOWE WLASNE
Oświęcim

- " lwórczosć plastyczna (Państwowe Muzeum w Oświęcimiu)
polska tkanina artystyczna (Centralne Muzeum Włókiennictwa w t.odzi)
Herby Gdaitskie w fotografii R. Pękali (PTTK Opole)
Współczesne medalierstwo obce (Muzeum Szluki Medalierskiej we

15

Współczesna

Wrocławiu)

Salon

Okręgowy

32
12
24

ZPAP Rze!z6w

łBWA

Rzeszów)

30

WYSTAWY Z ZAGRANICY.
Akwarele z Egeru (Muzeum Zamkowe Stefana Dobo w Egerze Węgry)

8

Malarstwo i rzetba Judit Incze i Tomasza Ga!ambosa
stytut Kultury w Warszawie)

(Węgierski

in-

22

WYSTAWY MUZEUM W KRAJU
VI Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
(M u zeum Okręgowe w Kaliszu i Muzeum Okręgowe w Piotrkowie
Trybunalskim)
Ikony 'te zbiorów Muzeum Okręgowego (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu)
Szkic panoramy. Bitwa pod Somosierrą - Wojciecha Kossaka i Michała Wywiórsklego (Muzeum Narodowe w Poznaniu I Muzeum
Okręgowe
w Słupsku)
WYSTA WY MUZE UM ZA

70
30

2~2

GRANI CĄ

Muzealnictwo i ochrona zabytków w plakacie polskim (Dubnica, Zylina, Bań ska Bystrzyca CSRS)
Historia Przemyśla (Czer wonograd - USRR)

120
90

Rok 1918
WYSTA WY CZASOW E

WŁASNE

11 Salon Przemyski (ZO ZPAP, BW A Przemyśl)
v n Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
Cenniejsze nabytki Muzeum Okręgowego w Przemyślu w latach
1976--1971
Starodruki w zbiorach Muzeum Okręgowego w Przemyślu
Wyroby rzemiosla artystycznego
Malarstwo Zenona Henryka Rachfalskiego
Malarstwo Zdzisława Koreleskiego
Szlakiem zwycięstwa (wespół z ZM ZBoWiD w Przemyślu)
Tradycje rewolucyjne województwa przemyskiego
U i Salon Przemyski (ZO ZPAP, BWA Przemyśl)

25
37
20
37
32
32
17
1~

14
7

183

w y s t a wa

Wys tawod ni

Prace dyplomowe studentów Wydzlalu Architektury Politechniki Krakowskiej
Rejon przemyski w latach II Rzeczypospolitej (WAP Przemyśl )
60 lat Wydawnictwa Książka i Wiedza

40

40

WYSTAWY OBJAZDOWE W KRAJU
VII Ogólnopolski Prl.egląd Plakatu Muualnego
(Muzeum Okręgowe w zamościu)

j

Ochrony Zabytków
43

WYSTAWY CZASOWE Z ZAGRANICY
Sztuka ludowa Turyngii (Ośrodek Kullury j Informacji NRD w Warszawie)
Rzemiosło artystyczne plemion australijskich (Australia Amb;l.sada
Australii w Warsz.awie)
Radziecki plakat polityczny (Lwowska Galeria Obrazów we Lwowie USRR)
Fotografia Andrzeja Hałtaka (CSTK Koszyce - CSRS)
WYSTAWY MUZEUM ZA

GRAN I CĄ

Ikony ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Przemyśl u (Muzeum Istvana
Dobo w Egen:e - Węgry )
Muzealnlctwo i ochrona :zabytków w plakacie polsltim (Muzeum Jstv':lna
Dobo Eger, Galeria w Hatvan - Węgry)
Sztuka ludowa województwa przemyskiego (Muzeum Ludowej Architektury i ,Kultury Materialnej we Lwowie USRR)

8
2:8
7
10

..
138
9

Rok 1979
WYSTAWY CZASOWE

WŁASNE

VIlI Ogólnopolski Przegląd Plakatu Mu:z.ealneio i Ochrony Zabytków
Pejwżc
Jer zego Zgorzałka
Esperanto język
międzynarodowy
Dawne widoki Przemy śla
Cmentarzysko staromadziarskie w Przemyślu
Medale, odznaki I plakiety przemyskie w zbiorach Bolesła wa
Lewickiego
O brzędowość doroczna i rodzinn:1 w pracach twórców ludowych
Amatorska twÓrczość artystyczna żolnierzy i pracowników Ludowego
Wojska Polskiego (wespół z GZP MON w Wauzawle)
Dzieło w plastyce amatorskiej
S1.klo artystyczne: Józef Kalinowski , Marian FUiiel
Dorobek TPN i Muzeum w 70-leciu
Malarstwo Mariana Stronskiego
WYSTAWY CZASOWE POZA

OBRĘBEM

32
27
27
23
23
18
22
19
21

MUZEUM

Proste tormy gospodarki wiejskiej w dorzeczu Sanu
VIII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
Rewolucja Pażdziernikowa fi Pols ka
15 republik Kra ju Rad

J 64

16
27
18

133
131
19
126

Wystawa
Malarstwo europejskie:! XVI- XIX wieku
Województwo przemyskie w fotografii Tadeusr.a Budzil'lskiq:o

160

'1

WYSTAWY CZASOWE Z ZAGRANICY
Grafika i ceramika wl:lierska (Instytut Kultury Wccierskiej w War·
szawie
Socialistyczne województwo lwowskie w fotografii (Stowarzyszenie Fotocrafik6w we Lwowie)

15
17

WYSTAWY OBJAZDOWE W KRAJU
Polski

plakat

polityczny (Przcworsk)
doroczna i rodzinna w pracach twórców ludowych
(Przeworsk, Muzeum)
Artur Malawski
życie i dzielo (Rzeszów rilharmonia im. A. Ma·
lawskiego)
Artur Malawski
wybitny muzyk i pedagog (Szkola Muzyczna I i II
stopnia w Przemyślu)
Naic:enniejnc zabytki Muzeum Okr~8owe80 w Przemyślu (Muzeum
Archeologiczne w POl:naniu)
Muzealnictwo i ochrona zabytków w plakacie pohkirn (Muzeum Ar·
cheologicl:ne w POl:naniu)
Cmentarzysko staromadziarskie w PrzemyŚlu (Muzeum Archeologiune
w Poznaniu)

132

Obru:dowośC

WYSTAWY MUZEUM ZA

30

5
26

20
20

30

GRANICĄ

MUl:ealniclwo i ochrona zabytków w plakacie polskim
(Eger - W~gry)

180

WYSTAWY Z INNYCH MUzEOw I INSTYTUCJI W MUZEUM

III Salon Przemyski BWA l: Przemyśla
Amatorska twórczość artystyczna żołnierzy i praC{lwników Ludowego
Wojska Polskiego (GZP MON Warszawa)
Dziecko w plastyce amatorskiej (WRZZ)

13
22
17

Rok 1980
WYSTAWY CZASOWE WLASNE
IX Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego
l Ochrony Zabytków
Najceliniejne zabytki Muzeum Okr~gowego w Przemyślu
Drogi zwyci~stwa
Malnrstwo Witolda Zacharewicl:a
Dawny j współcl:esny Przemyśl w f ot ografii M. Bartachy
j

J.

Wesołows kiego

Najcenniejnc nabytki biblioteki Muzeum Okr~gowego
Wystawa poplenerowa "Olnany 80"
Pr;o;emyśl i Przemyślanie w dziełach swych artystów XX wieku
Wystawa poplenerowa "Cl.Iowiek i Maszyna"
80 lat Przemyskiej Sp6łd1.ielni Spotywców w słutbie społeczeństwa

31

40
7

"
•
13
7

24
7

15

185

W;"stawa

Wysta wodn i

.,

WYSTAWY CZASOWE POZA MUZEUM
Najce.nniejH-e zabytki Muzeum Okn:gowo;,go w Przemyślu
(Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
Muzealnictwo i 9ch.,rona zabytków VI plakacie polskim
(Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)
Polski plakat muzealny w 3$-leciu (Muzeum Arcł\c,?logiczne
w Poznaniu)
,
Cmcntarzysko staromadzia rskie w Przemyślu (Muzeum
Archeologiczne we Wroclawiul
Muzealnictwo i ochrona zabytk6w w plakacie polskim (Muzeum
Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze)
Muzealnictwo i ochronlf zabYlk:6w' w plakacic (Dom Kultury
VJ Przeworsku)
Cmentarzysko staromadziarskie w Przemjo'ślu (Muzeum
Archeologiczne w Poznaniu)
Malarstwo Mariana Str6ilskiego (BWA Rzeszów)
Malarstwo Mariana Strońskiego (CBWA "Zachęta" w Warszawie)
Malarstwo Mariana Stroilskiego (Liceum Sztuk Plastycznych
w Jarosławiu)
Województwo przemyskie w fotogram Tadeusza Budzińskiego

l'
24

24
24
30

10
32
20

12
30

WYSTAWY CZASOWE Z ZAGRAN1CY
Wystawa malarstwa Jasquez Lacemblcz (CBWA z Warszawy)
Sztuka monumentalna obwodu lWOWSkiego (Lwowska Galeria
Obrazów, Lwów)
WYSTAWY CZASOWE ZA

l'

7

GRANICĄ

Polski plakat muzealny (Lwowska Galeria Obrazów , Lw6w)

8

WYSTAWY OSWIATOWE OBJAZDOWE W KRAJU
Proste (onny gospodarki w iejskiej w dorzecw Sanu
Malarstwo europejskie XVI- XIX w,
I~ republik Kraju Rad
Sławni Polacy w plakacie WAG-u
Dzieje ruchu. robotniczego w województwie przemyskim
Kultura l sztuka Związku Radzieckiego

1\'
90
73

8'
192
90

WYSTAWY Z INNYCH MUZEÓW
Szopki krakowskie (M uzeum HistorYCzne m, Krakowa)
IV Salon Przemyski (BWA i ZPAP Przemyśl)
W niewoli Wehrmachlu (Muteum Martyrologii i Walki Jeńców
Wojennych w Ł.ambJnowicach)
Skarby Muzeum ArcheOlogicznego w Pomaniu
Rok 1981
WYSTAWY CZASOWE

18

"

WŁ.ASNE

X Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego I Ochrony Zabytk6w
Malarstwo "G rupy Przemyskiej"

186

32
l'

37
30

Wystawa
Przemyśl w starej poczt6wce i fotogram
Wystawa malarstwa Jerzego Nowosielskiego
Wys tawa filatelistyczna poświęcona WI . Sikorskiemu
w IDO rocznicę urodzin

WYSTAWY Wt.ASNE POZA MUZEUM
Cmentarzysko staromadzia rskie w Przemyślu
(Muzcum Archeologiczne w Krakowie)
Cmentarzysko staromadziarskie w Przemyślu
(M uzcum ArcheologIczne i Etnograficzne w ŁodZI )
I wystawa malarstwa "Grupy Przemyskiej" (Sandomierz _
Muzeum Okręg lwe)
I wystawa malarstwa "Grupy Przemyskiej" (BWA Rzesz6w)

WystawodnI
42
6

16

..
..
..

54
O'

WYSTAWY Z ZAGRANICY
Wystawa fotograficzna "Dzieci lego ś wiata"
(UNESCO - CBWA Warszawa)
Sztuka ludowa Słowacji (Oilrodc:k Kultury CSRS w Warn.awie)

.,
42

WYSTAWY OSWIATOWE _ OBJAZDOWE
Sławni Polacy w plakacie WAG-u
Malarstwo europejskie XV- XVI wIeku
Otieje ruchu robotniczego w woj. przgmyskim
Kultura I sztuka Związku Radzieckiego
Proste formy gospodarki wiejskiej w dorzeczu Sanu
Wojew6dztwo przemyskie w fotografil Tadeusza BudzińsklcBO

85
78
96
70

..

96

Rok ]98'!
WYSTAWY CZASOWE WLASNE
Malarst wo Wandy Zabokrzyckicl
IOO-leeic Ruchu Robotniczego w filatelistyce
Rzemioelo artystyczne woj. pn.emy!kicgo
XI Ogólnopolski PrzeBląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
Artur Malawski - tyCie i tw6rczośt w 25 rocznicę śm ierci
Tradycje rewolucyjne województwa przemYSkiego

32
l'

,

6.
22

30

WYSTAWY Wt.ASNE POZA MUZEUM
Bitwa pod Somosierrą (Muzeum Narodowe Wrocław)
Malantwo Polski południowo-wschodniej (BWA Rzeszów, Dom Sztuki
Kraków, CBWA Warszawa)
BoBowie Słowian (Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu ,
Muzeum Sleiansk!e w Sobótce, Muzeum w Oldnicy).
WYSTAWY Z ZAGRANICY
Grilfika Jerzego Karo (CBWA) z Anglii
koni - wystawa fotogra[icUla K. Hemz6
(Węgierski Instytut Kultury w Warszawie)

16

Tętent

17

WYSTAWY Z INNYCH MUZEOW
HQh ludowy (M uzeum

Etnografic~ne

w Toruniu)

lai

W ys tawa
Rok

Wystawodni

1983

WYSTAWY CZASOWE

WŁASNE

Polski plakat muzealny
General Zygmunt Berling
Wojsko Polskie na znaczku pocztowym
Ex librisy Muzeów polskich
Medale, plakiety i odznaki przemyskie ze zbiorów
B. Lewickiego
Moja pnYKoda w Muzeum (po konkursowa d:decil:ca)
Związki króla Jana III Sobieskiego z Ziemht Przemy ską
Ludowe Wojsko Polskie w fotografii i dokumenCIe
430 rocznica otwarcia pierwszej apteki w Prtemyślu
(MuRum Regionalne w Bieczu)
Inf.. K. M. Osiński w 100-lecie urodzin
WYSTAWY Wt.ASNE

POZĄ

21
10

20
17
10
12
12
11
17
26

MUZEUM

Bogowie Słowian (Muzeum im. Józefa EIsnera w Grodkowie, Muzeum
Ziemi Opolskiej w Opolu , Muzeum Regionalne w Namyslowie)
Panorama bitwy pod Somosierrą (Muzeum SJąska Opolskiego w Opolu)
Ikony ze zbiorów Muzeum Okr(gowego (M uzeum $Iąska Opolskiego
w Opolu, Muzeum w Gliwicach)
Cmentarzysko sta r omadziarskie (Muzeum Okr(gowe w Rzeszowie)
Malarstwo Polski południowo-wschodniej

241
100
145
52
2.99

WYSTAWY Z INNYCH MUZEOW I INSTYTUCJI
Stara miedź (Muzeum Budownictwa Ludowego z Sanoka)
Jan Cybia w 10 rocznicę śmierci (Muzeum Slą s ka Opolskiego w Opolu)
Malarstwo polskie XX wieku ze zbiorów Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

31
51
15

WYSTAWY OBJAZDOWE W KRAJU
Widoki województwa przemyskiego w l(jtografii
Tadeusza Budziilskiego
Kultura i sztuka narodów ZSRR
Kultura ludowa dobrem narodu
Ddeje ruchu robotniczego wOj. przemyskiego
Malarstwo europejskie XVI- XIX wieku

."

170

10

25

Rok 1984
WYSTAWY CZASOWE Wt.ASNE
Zimowo plastyka obn~do wa
xn Ogólnopolski przegląd plakatu muzealnego i ochrony :tabytków
Antoni Fryderyk Hayder - 50 lllt pracy tw6rcz.ej
Stypendyści wojewody przemyskiego
II wystawa malarstwa "Gru py PnemyskieJ"
Archiwa Polski południowo-wschodnicj w 40-1ecie PRL
(wyslawa Archiwum Państwowego w Prz emyślu )
Wystawa pokonkursowa fu ndacji J . Karo

188

20
26

29

20
34

12
l.

W ysta wa

Wyslawodni

Grafika J. Klopock::iej - autorki "Rodła "
Najcennicjsze nabytki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w 40-lecie PRL
75 lat działalności Too/arzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu wespół z TPN Przemyśl
Dorobek Koła Lowieckiego "Ponowa" w SO-lecie
Gha Gyonl w Twierdzy Przemyskiej
Współpraca przyjaiń braterstwo

110

",
18

I'

WSYTAWY Z ZAGRANICY
Karl Korab - Grafika barwna (wystawa austriacka
przcz C eWA "Zachl:ta" w Warszawie)

ud ost~pniona

33

WYSTAWY WLASNE POZA MUZEUM
Polski plakat muzealny w 40-lecie PRL (Muzeum

w

Okr~gowc

Ostrołęce)

Bitwa pod Somosierrą (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)
Stara miedi (Muzeum PTTK Brzoz6w)
Bitwa pod Somosicrrą{Muzeum Początków Panstwa Polskiego
w Gnicinie)
Proste formy gospodarki wiejskiej w dorzeczu Sanu
(Muzeum w Lubaczowie, Zaklady Wyrobów Galanteryjnych)

•

"
"

109

Aneks 3
ZESTAWIENIE ARCHEOLOG ICZNYCH PRAC WYKOPALISKOWYCH
W LATACH
Chara"tu
'Ulnowl$".

,

,

Sanok
2

,
4

,
•
7

Blecz
W)" brze1e po\.\".

Przemyśl

Krasiczyn
Przemyś l

pow.

Sólea, pow.

Pnemyśl

Prze myśl

ChrOnololt!a
""lIura

Organlucja prac
uo"Ud flnan_

Klerown lc: I,""O

Mleloc:e doienla

bad~'"

matcriału

•

•

•

grodzisko

X_XII w.

Muzeum

Okręgowe

Rzes:tów

A. Kunysz

miasto

XIII- XIV w.

Muzeum

Okręgowe

Rzenów

A. Runysz
A . Kwolek

średniow.

grGdzisko

wczesllośred

MZP, Muuum
Okręgowe

osada

niowleczne
kultura luiycka
Ifl-IV w.

osada
garncarska

Slcrakoścc,

PROWADZONYCH PRZEZ OZIAL ARCHEOLOG ICZNY MUZEUM
1963-1984

os~da neolityczna
i rzymska
kurh~m

(?)

,

Muzeum Historyczne
w Sanoku
Muzeum w Bleezu
Złemi

Przemy,klej

A. Kun yliz

Muzeum

A. Kunyn

Muzeum Ziemi Przemyskiej

A. Kunysz

Muzeum Ziemi Przemyskiej
MU2.Cum Ziemi Przemyskiej
Mu:reum Ziemi Przemyskiej

A. Kopersk i

III_IV w.

Rzeszów
Woj. KOM. Zabyt.
Rzeszów, MZP
Muzeum Okręgowe
Rzeszów, Muzeum
w Przemy ś lu
MZP w Przem yślu

wczcsnoar.

MZP w

Prumyślu

A. Kunysz
J. Kowalczyk
A. Kunysz

młodsza epoka
kamienia
miodna epoka
kamienia

MZP w

Przemy ś lu

A. KUIlYsz

Muzeum Ziemi Pr1.emysklej

MZP w

Przemy ś lu

A. Kunysz

Muzeum Ziemi Przemyskiej

wczesnośf.

MZPw

Przemy śl u

A. Kopersk i

Muzeum Ziemi Przemyskiej

MZP w
MZP w

Pn:emyślu

A. Kaperski
A. Koperski

Muzeum Ziemi Przemyskiej
Muz.eum Ziemi Przemyskiej

?dZPw

Przemyślu

XI - XlII w.
XI- XIII w.

(?)

8

,

10
II

"

13

"

"
"
17

Kormanice, pow.
Kn ia!yce, pow.

Przemyśl

Przemy ś l

Stanislawczyk,
pow. Przemyśl
,. Stubno, pow. Prz.emyśl
Walawa, pow. Przemyś l
Bole.traszyce.
pow. Pn.emyśl
Kraliczyn
Sicrakośce,

osada
osada
grodzisko (?)
skarb monet
cmentarzysko
!;:rodzisko (? )
cmentarzysko
(?)

osada

pow.

Przemyśl

osada

Pralkowce, pow.

Przemy śl

osada

Przemyśl,

ul. Krasinikiego

(?)

XVI w .
wczesnoŚr.

mlodua epoka
kamielUla
JIl-IV w.
III-IV w.
XI - XlII w.
XI-XIII w.

Xl - XIII ......
l - IV w ., XI - XlII w.
XVI - XVIII w.
l _ IV w.
X - XIII w.

Prze myś l ,

21

Krasiczyn

osada, zamek

22

Jaroslaw.
w:l.l,:orzc Benedyktynek

osada

23

Posada RybotyCka,
pow. Przemyśl

cerkiew
obronna

XV-XVI w.

24

Przemyśl

osada

XIV- XVII w.

Krasińskle l;o

Muz.eum

osada

20

ul.

-'I,. Koperski

KZĄ

Orzcchowce, pow.

Przemyśl

Muzeum Ziemi Przemyskiej

Xl- XIII

19

III- IV w.

Muzeum Ziemi Przemyskiej

A. Kunysz
P. Ka cumowskl
A. Kuny n

XI - XtJl w

PrU'myil, ul.

Muzeum Ziemi PrzemyskieJ

A. Kunysz
A. Kaperski
E. Pudelko

osada
garncarska
badu:"Iia
powierzchniowe
osada

~.

.,. Koperski

WKZ R2.Cs:tÓw,
NlZP
MZP, KZA Rzeszó w
Muzeum Okn:gowe Rzeszów
K ZA Rzeszów, MZP
KZA Rzeszów, MZP

"

Krasińskiego

Pn:emyślu

Rzesz6w, MZP

KZA Rzeszów, MZP
KZĄ Rzeszów. MZP

WKZ Rzeuów,
MZP

P. KaczanOW!lki
A. Kopersk i
A. KunY 5z
A. Koperski
A. Kun ysz
J . T. Fra:dk

Muzeum Ziemi Przemyskiej

Muzeum Ziemi Prz.emyskiej
Złeml

Przemyskiej

Muzeum Ziemi Przemyskiej
Muzeum Ziemi Przemyskiej
Muzeum Ziem! Przcmyskiej

A. Mulinowski

Muzeum Ziemi Przcmy.klej
Muzeum Ziemi Przemyskiej

KZA Rzeszów, MZP

A. Malinowski
E. Pudelko
J . Frazlk
A. Koperski
A. KI.m ysz
E. Pudelko

Muz.eum Ziemi Pr:temyskiej

A. Kunysz

Muzeum Ziemi Przemyskiej
Muz.eum Ziemi Przemyskiej

Uniwersytet im.
Ą. Mickiewicza, Poznali

A. Kunysz

MZP

miejsię;a

Uniwersytet im.
A. MlcklewicUl,

Poznań

MZP

r610ne rejony miasta
Lańcut.-Zamek

zamek

XVI- XVII w.

WKZ Rzeszów,
Muzeum l...ańcut

Rynek
Posada Rybotycka,
pow. Przemyśl

osada
cerkiew
obronna

X I - XIII w.
XV- XVI w.

KZA. MZP
WKZ. MZP

Muzeum Ziemi PrumYli kiej

MZP

"
27

190

Przemyśl,

E. Pudelko

191

,

,

Tr6jczyce.
pow. Prternysl

cmen tarzysko

Krasiczyn

30
31

"
"

32

kullura

•

MZP, TPN fin.

A. Koperski

Muzeum Ziemi Przemyskiej

A. Koperski
E. Pudelko
A. Koperski

Muzeum Ziemi Przemyskiej

A. Kaperski

Muzeum Ziemi przemy. klej

A. Kuny5%.
A. Koperski
A. Koperski

Muzeum Ziemi PnemyskleJ

A. Koperski

Muzeum Ziemi Ptzc!myskiej
Muzeum Ziemi Przemyskiej

łużycka

Muz. Okr. Rzeszów

osada

I przeworska
XI-X V w.

MZP. WKZ Rzeszów

Przemyn

u~k

Xl-X I V w.

Tr6Jczyce,
pow. Pnemyjl

cmen\.arzysko

kultura

Krasiczyn

zamek

lubeka
i przewofska
XVI -XVIII w.

MZP, M. Okr.
Rzeszów
MZP, TPN lin,
WKZ Rzeszów,
MZP

33

Przemyśl

'"

Tr6jc~ce,

33

Pn:cmy śl

30

pow.

osada

cmentarz.

Przemy ś l

-

miasto

osada.
miasto
osada. zamek

Medyka

37

Przemyśl

38

Przemyśl

"

Pnemyal rożne rejony
Tr6Jczyce,
pow. PrzemyŚl
Badania powierzchniowe
w doUnle Wiaru

40

"

osada
-

Zamek

gr6d-zamek

42

najslarsze
mUfY obronne

43

Przemyśl

44

Prumyśl.

Prr.emyś ł ,

miasto
cmentarz
41 stanowisk
z r6żnych
opok

mury
obronne
gr6b neol.,
oś. weze.noś redn.

..

ul. Tatarilka

...,

ul. Przekopana

Przemyśl,

ul. Cicha

"

Tr6jczyee,
pow. Przemyśl
PowIat

WKZ, KZA, MZP

A. Kunysz

WKZ Rzeszów,

A. Koperski
A. Koperski

XIV- XVII w.
l- IV w.
XI - XIII w.
XV-XVIII w.
neoUt. kult. lut.
I!I- IV w.
XI - XIII w.
X_ XVII w.

KZA,MZP
KZ

Przemyśl,

Muz. Okr. Rtestów
KZA, M. Okr. Rzesz6w,

XV_XVII w.
kult. 11.11. i
l- IV w.
neolit., br"z.
epoka teina

MZP

XVI- XVII w.

Prez. PRN

neolit .. osada
wczesnośr.

XVI w.

śre dn.

wczesnośr.

osada neolit-

kultura
lendzielska
X I V-XIX w.

Muzeum Ziemi Przemyskiej

Muzeum Ziemi Przemyskiej

MZP

MZP

III-IV w .
wczesna faza

cmen tarzysko
- osada

.

Przemy śl

Przemyśl ,

Zarnek

""
"

Tr6jcz)'ce.
pow. Przemyśl
Powiat PrzemyŚl

192

Mul.. Okr. Rzeszów

Muzeum Ziemi Pn.emyskieJ

A. Koperski

Muzeum Ziemi Przemyskiej

A. Koperski
J. Fra:cik
A. Kunysz
A. Koperski

Muzeum Ziemi Przemyskiej

K. Godłowski
A. Koperski
M. Gedł
J, Kutylowska

Muzeum Ziemi Prr.emysklej

A. Zmljewska
A. Kunysr.
A. Koperski
A. ZmijeW1lka
A. Koperski
A. KUnysz
M. Urban
A. KoperskI
Z. Sulgostowska
K. Kowalski

Mur.eum Ziemi PrzemyskIej

MZP

KZA Rzesz6w,
Prr.emy ŚI

Mur.. Okr. Rzesz6w,
MZP

Muz. Okr. Rzeszów
MZP

Muz. Okr. Rzesz6w
MZP

Muz. Okr. Rzeszów
MZP
MZP, Prez. PRN Przemyśl

Ą.

Koperskl

Muzeum Ziemi Przemyskiej
Muzeum Ziemi Przemyskiej

PP PKZ Lublin

Muzeum Ziemi Przemyskiej
Muzeum Ziemi Prr.emyslclej
PMA Warszawa
Mur.eum Ziemi Przemyskie j

~taromiejski

Powiat

"

kultura
luiycka
l - IV w.
XI - XII I w.

Mada rzymska
I wczcsno-

rynek

Przemy Śl

Muz. Okr. Rzeszów,
MZP !In.

Wodociągowe
Przemy śl.

..

nowoż. urr.ądr..

XI-XI V w.

,

•

Przemyśl

I

Jarosław

stanowiska
z różnych epok.
gr6d·zamek
94 stanowiska
z różnych

kuli. l użyeka ,
okres wypraw
rzymskich
neom, brąz,
epoka żelar.a
X- XI w.
neoli t, brąz,
epoka żelaza

'pok

cmentarzysko

kultura
łużycka

jaroslaw 46 r6żnych
s tanowisk
z r6żnych epok

neolit,
epoka

brąz,
żelaza

Muz. Okr. Rzesz6w
MZP

A. Jodłowski
A. Koperski

Muzeum Ziemi Przemyskiej

Muzeum Wlellez.ka.

A. Koperski

Mur.eum Ziemi Przemyskiej

A. Kunysz
A. Koperski
J. Chochorowski

Muzeum Ziemi PrzcmysldeJ
Muzeum Ziemi Przemyskiej

A. Koperski

Muzeum Ziemi Przemyskiej

J. Chochorowski

Muzeum Ziemi Przemyskiej

TPN

MRN, KONIer. Zabyt.
Muz. Okr. Rzesz6w,
MZP, InsI. Arch.
UJ, TPN
Muz. Okr. Rzeszów,
MZP
Muz. Okr. Rzesz6w,
MZP. Insi. Arch.
UJ. TPN
l! _

w .....d.ble kultur,. ..•

193

,

•
54

Pnemyśl,

dolina Sanu

63 stanowiska
z różnych epok

55
56

Korytniki,
pow. Przemy śl
RndyllUlo, Zwirownia

osada z o kresu
wpływów rzymskich

57

Radymno

58

Pru my'!, ul. Rycerska

59

Paluchy, gm. Sleniawa

•
eplpaleolit,
ncolil, brą z,
epoka żelaza
IIl-IV w.

~d .

wczesnośred

obronna
osada
obr onna
grodzis k o
staro madziarskie
cmentarzysko

niowieczna
wczesnośred

Dolina Sanu w rejonie

21 stanowisk

Przemyłla

z

62

Manalten:,
gm. Wlijzownica

63

Tuliglowy,
Ilm. Rokietnica
Przemyśl , ul. Rycerska

osada z okresu
rzymskiego
i wczesnośr.
grodzisko

64
M

68
67
68

69

Tullglowy,
gm. Rakietnica
Wybrzetc, gm. Dubiecko

Netnybka
gm. Przemy!! - Wieś
Paluchy, gm. Sieniawa
Sośnlca-

Jarollaw
70

Przemyjl,
u!. Rycerska

71

Tuliglowy,
gm. Raki etnica
Wybrzete,
gm. Oublecko

72

73

Przemyśl,

74

u!. Ty siąclec ia
Okolice Dynowa,
badania powierzchniowe

7.5

76

77

r6żnych

epok

wczesnośr .

Tullglowy,
gm. R okl etnica
Wybrzete.
~m. Dubiccko

561c3, gm. Fredropol

wczesnośr.

grodzisko
wczesnośr.

ku rhan

79

Przemyśl,
ul. Krasińs kiego

osada I cment.

Przemyśl ,

cmentarzysko
staromad z.
osada rzymska
osada rzymska
cmentarzysko

ul. Rycerska
80

Gaje, gm. Stubno

81

Przemyśl,

82

Rejon Przeworska,
AZP-l03-81

Dworzec PKP

wczesnośr.

Muzeum Omgowe

Przemyśl

Mu z. Okr. Pl'zcmyśl
Inst. Arch. UJ
Muz. Okr. Przemy.l

S. Lewandowski
M . Parczewski
M . Parczewski
A . K opersk i

Muzeum Okręgowe
Inst. Arch. UJ
Muzeum Okręgowe

Przemy~l

Muz. Okr.

S. Lewandowski

Muz.e u m

neolit, brąz,
okres rzymski
I wczesnOŚr.
I- I V w.
IX-XIII w .

VIII- XlII w.

epoka brązu,
kult. lut.
okres prehist.
i wczesnośr.
X w.

III-IV w.
IX-XI n w .
wczesnośr.

IX- XIII w.
XI-XIl

w.

lX-XJ rI w.

IX-XIII w.
X1-XI1I w.
X-XIII w.

x

w.
lII- IV w.

194

r6inych epok

PrUlmyśl

Okręgowe Przemyśl

Muz. Okr. Przemy ś l
Inst. Arch. UJ
Muz. Okr. PTl.emy ś l

M.

Cabał s ka

Inst. AKh. UJ

A

Koperski

Muzeum Okrt::gowe

Muz. Okr.

1\1 . Cabalska

Pr~emyśl

Przemyśl

Przemyśl

Inst.

A~h .

UJ

Mu z. Okr. Przemyśl
InsI. Arch. UJ
Mu z. Okr. Przemyśl

M. Parczewski

Inst.

A~h.

UJ

S. Lewandowski

Muz.eu m Okrt::gowe

Muz. Okr.

S. Lewandowsk i

Muzeum

Muz. Okr. Przem yś l
Inst. Arch. UJ

A. Koperski

Mur.ewn Okrt::a:owe

Przemyśl

A. Kopersk i

Muzcwn

Muz. Okr. Przemyś l
łn st. ruch. UJ
Muz. Okr. Przem yś l

M . Caba1ska

Inst. Arch. UJ

:\1 . Parcrewski

J03t. Arch. UJ

Mu z. Okr. Przemy'l

A. Koperski

Muzeum OkN:iOwe

Przemyśl

Muz. Okr. Przemy śl,
Inst. Arch. UJ
Inst. Arch. UJ.
Mu ~. Okr. Prremyśl
Muz. Okr. Przemyś l ,
l nst. Arch. UJ
Muz. Okr. Przemyśl ,
Muz. ZuP. Solnych
w Wieliczce
Muz. Okr. Przemyśl

A. Kopersk i
M. Parczewski
1\1. Cabalska

Muzeum Okrt::gowe

Przemyśl

M. Parczewski

Inst. Arch. UJ

A. Szybowlcz

Muz. Zup Solnych
Wieliczka

A. Koperski

Muzeum

Okręgowe Przemyśl

Muz. Okr.

Przemyś l

Przemyśl

Ola'ęa:owe Pr:zemyśl
Przemyłl

Okręa:owe Przemyśl

Inst. Arch. UJ

Muz. Okr.

Pl'zcmyśl

A. Koperski

Muzeum

Okręgowe Przemyśl

Muz. Okr.
Muz. Okr.

Przemyśl

XIV w.

Przemyśl

A. Kostek
A. Koperski

Muzeum
Muzeum

Okręgo we Przemyśl

X w.

Irut. Arcll. UJ

P. Kat'Zallowskl

Insl. Arch. UJ

III-IV w.

średniow.

Z3 stanowiska

Muzeu m Ziemi przemyskiej

A. K aper sk i

wczesnoś r.

78

.'\. K operski

Przemyśl

wczes nośr.

stanowiska
r6żnych epok
grodzisko

Przemyśl

Muz. Okr.

X - XII w.

wczesnośr.

Muz. Okr .

kultura

osada

osada

Muzeum Ziemi Przemyskiej

Muzeum Ziemi Przemyskiej

lX- XIIl w.

grodzisko

A. Koperski

MZP

A. K operski

grodzisko

15 stanowis k
z r6żnych epok
bad. powierzch.
cmentarzysko
star omadz.
ouda rzymska
grodzis k o

Mur.cum Ziemi PnemysklcJ

Przem yśl

X w.

wczesnośr.

A. Koperski
M. Parczewski

Muz. Okr.

cmentarzys ko
staromadziarskie,
osada rzymska
grodzisko

cmentarzysko

Mu z. Okr. Rzeszów,
MZP. TPN, I nst.
A rch. UJ
Mu z. Okr. Rzes~6w.

,

•

X w.

niowieczna

łużycka

61

•

".

Okręgowe Przemyśl

195

,

,
83

.
85
86
87

Przemyśl,

cmentarzysko

ul. R ycerska

Rejon Przeworska,

staromadz.iar.
osada r zymska
2 stanowiska

AZP-I03-81

różnych

WieUin,
gm. Laszki
Tuliglowy,
gm. Rokietnica

cmentarzysko
gr upy tar nobrzeskiej

Przemyśl,

ul. Rycerska
Jarosław.

89

Wletl!n, gm. Laszki

90

TuIiglowy,
gm. Rokietnica
Lubaczów i okolice,
badania powier zchniowe
Rejon Przeworska,
AZP-I03-Bl
Rejon Przeworska,
AZP-I03-81,

92

93

.
95

wzgórze Benedyktynek

Tuliglowy,
gm. Rokietnica
Przemyśl, ul. Rycerska
Jarosław,

97

wzgórze Benedyktynek
Wietlin, gm. Laszki

99

100

Przemyśl,

Dworzec PKP

102
103

104
105

gr odzisko

wczesno!r.
cmentarzysko

X w.

A. Koperski

Muzeum Okrt:gowe

Muz. Okr. Przemyś l,
Inst. Arch. UJ
Muz. Okr. Przemyśl

A. K ostek
W. Blajer
A. K ostek

Muzeum

Okręgowe Przemyśl

Muzeum

Okręgowe Przemyśl

Inst. Arch. UJ

M. Cabalska

InsI. Arch. UJ

Muz. Okr.

A. Kaperski

Muzeum

Okręgowe Przemyśl

J. Kociuba

Muzeum

Jarosław

A. Kostek

Muzeu m

Okręgowe Przemyśl

InsI. Arch. UJ

M. Cabalska

InsI. Arch. UJ

Mu z. Okr.

A. Koslek

Muzeum

Okręgowe Przemyśl

A. Kostek
W. Blajer

Muzeum

Okręgowe Przem yśl

A. Kostek
W. Blajer
A. Kaperski
M. Cabalska

Muzeum

Okręgowe Przemyśl

A. K operski

Muzeum

Okręgowe Przemyśl

J . Kociuba

Muzeum

Jarosław

Przemyśl

Przemy śl

Przemyśl

osada r zymska

III- IV

w.

cmentarzysko
grupy tarnobrzeskiej
grodzisko

Muu:um

J arosław

Muz. Okr.

Przemy śl

wczesnośr.

8 stanowisk
z rĆmych epok
43 stanowiska
z ró;!:nych epok

Przemyśl

z r6tnych epok

Muz.
Inst.
Mu z.
Insi.

grodzisko

InsI. Arch. UJ

130 stanowisk

Okr. Przemyśl,
Arch. UJ
Okr. Przemyś l ,
Arch. UJ

lnst. Arch. UJ

wczcsnośr.

cmentarzysko
slnromadz[ar.
osada neolit.
osada rzymska
cmentarzysko
grupy larnobrresklej
cmentarzysko

Muz. Okr.
ni-IV w.

XII-XIV w.

Muzeum

Przemyśl

Jaros ław

Muz. Okr.

Przemyśl

A. Kasiek

Muzeum

Okręgowe. Przemyśl

Muz. Okr.

Przemyśl

A. Koperski

Muzeum

Okręgowe Przemyśl

Rejon Przeworska,
AZP-I 06-81. 105-81

67 stanowisk

z r6tnych epok

Muz. Okr. Przemyś l ,
Inst. Arch. UJ

TulIgłowy,

grodzisko

l nst. Arch. UJ
Muz. Okr.

A. Kape rski

Muzeum

Okręgow e Przemyśl

Muzeum Jaroslaw

J. K ociuba

Muzeum

Jarosław

Inst. Arch. UJ

J . Chochorowski

I nsI. Arch. UJ

Muz. Okr.

A. Kostek

MU2'.eum

wczesno~r.

Przemyśl,

grodzisko

ul. Grunwaldzka

wczesnośr.

Jarosław,

osada rzymska

wzgórze Benedyktynek
Manasterz.
gm. Wiązownica
Paluchy, gm. Sieniawa
Przemyśl,
gł.
Przemyśl,

PKP

wieta zegarowa
107

Przemyśl,

lOS

ogród pokarmelicki
Posada Rybotycka.
gm. Fredropol

Objaśnienie

stano ..... isko
wieJokult.
c mentarzysko
grupy tarnobrzeskiej
cmentarzysko
ukleletowe
cmentarzysko
szkieletowe
osada

lII-IV w,

Przem yśl

Przemyśl

Muzeum

Ok ręgowe Przemyśl

InsI. Arch. UJ

Okręgowe Przemyśl

MNZP w

Przemyślu

A. Koperski

MNZP w

Przemyślu

XVlI-XVlII w.

MNZP w

Przemyślu

MNZP w

Przemyślu

XI-Xtll w.

MNZP w

Przemyślu

A. Ka pers ki
A. Kostek
A. Koperski

MNZP w

Przemyślu

XV-XVU w.

MNZP w

Przemy ś lu

A. Kape rski

MNZP w

Przemy~lu

XII-XIV w.

wczesnoŚredniow.

cmentarzysko

skrótów:
MZP - Muzeum Ziemi Przemyskiej
MNZP - Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
WKZ - Wojew6clzki Konserwator zabytków w Rzeszowie
KZA - Konserwator Zabytków Archeologicznych w Rzeszowie
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Muz. Okr.

A. Kostek
A. Kostek
A. Koper sk i
W. Bla jer
M. Cabalska

Dworzec

106

epok

ŚrednJowiecz.

gm. Rokietnica

101

w.

104-81, 105-81

96

"

IIl-IV

,

•

staromadz.iar.

"
91

,

Muz. Okr. - Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Muz. Okr. Przemyśl - Muzeum Okręgowe w PrzemyŚlu
TPN - T owarzystwo Przyja ciół Nau k w Przemyślu
KZ - Konserwator Powiatowy Zabytków w Przemyślu
I ns t. Arch. UJ - Ins tytut Archeologii Uniwersytetu Jagiel lońskiego w Krak owie
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A

ne ks

"-

WYDAWNTCTWA MUZEUM W PRZEMVSLU
w latach 1952-1984

1. Wystawa fotografik! - Piękno województwa neslowskiego. Katalog, 300 egz ..
AS, 0,5 ark .• Przemyśl 1952.
2. L. F. Turcxok - WlIstawa lII(.J/oT$lWtl R, PcI Cllł!\skicgo. Katalog, 500 egz.,
AS, 0,2 ark.., Przemyśl 1964.
3. Z. FeJezyńsk.i, A. Kunysz, Z. Ziembolewski - Z historii miasta Pr:::e1Yl1l ila
i. powiat"ll. Katalog, 2000 cgz.. AS. 2,0 ark., Rzeszów 1964..
4, L. F . 'furczak Wystawa malarstwa St. JacyulInównll. Katalog, 2000 egz.,
0,2 ark., Przemy śl 1964.5. M. Rodzlewlcz - KlllturQ s tarożlIlno zabytki i odkrllcia. Katalog, 1000 egz"
Ali, 0,2 Ark .. Przemyśl 1964.
6. Praca zbiorowa - W .mólpraca muzeów ze s.::kola11!i (po wielone), 200 egz.• A4,
:tO ark .. Przemyśl 1964.
7. L. F. TurczaJ( _ WlIstawa malarstwa H. Jankowskiego. Katalog 200 egz., A5,
0.2 ark .. Przemyśl 1965.
8. J . Rotaf\ski - Przcmy41 tv ( wojnie §wiatolacj. Katalog, 300 egz. AS, 0,2 ark.,
Przemyśl 1965.
9. L. Wlodek - Przemlł&t oskar'::a 19$9-1944. Kal3log, 800 egz. A5. ar .. Przemyśl 1965.
10 S , Lew - Stroje Ludowe wo;. rze.'5zowskiego. Katalog, 1000 egz. AS, 0,5 ark..
Pn;emy:il 1965.
Ił. A . Kunysz PrzemyJl w zaTaniu. dziejów, 2000 eg~. AS, 0,5 ark., Przemyśl 1965,
12. H. Nicmczak·Majewska - Przemlł.ł! w zarnniu dziejów. Plakat, 500 eg'l.. Przemyśl 1965.
13. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kunysza - Informator Muzeum Ziemi PrzemysIdei Nr 1,3000 egz., A5, 3,5 ark., Przemyśl 1966.
H. C. Guziolek - Artur Matawsld - życie i twórczo.§ć (lnfOTmator tUu.<:eum ZiemI
Przemyskiej Nr 2), 1000 egz., AS, 3,0 ark" Przemyśl 1966.
15. Praca "Zbiorowa pod redakcją A. KunyszQ. - Współpraca muzeów ze szkotami,
2000 egz. A5, 7,0 ark., Przemyśl 1968.
16. Praca zbiorowa pod redakCją A. Kunysza i Z. J. Mikoll1jtisa - Studia nad
młodocianym widzem muzealnll1ll, 500 egz. A5, 6,0 ark., KeJee 1968.
17. L. F . Turczak - l OaÓlllOpolski Pr.::eglqd Plak(lt1~ Mu:::ea!nego i Ocllrollll Zabutków. Katalog, 800 egz. A5. 1,1 ark .. Przemyśl 1969.
18. J. Rożańskl Przemllśl w 1 woillie .łwialOwe;. Przewodnik, 1000 egz .. AS,
2.0 ark.. PI"T.cmyś \ 1969.
19. S. Lew - Kul~ura ludowa pof1ranic:::a nad.'5ańsk~oo, 1500 egz.. AS, .,0 ark ..
Przemy!łl
1969.
20. 1:.. F. Turczak - 11 Oa61nopoiskl Przea1qd PlokaW Muzealnego i OChTony Zabvtków, Katalog, 1000 egz.. 85. 2.0 ark., Przemyśl 1970.
21. M. Urbaniec - Ił Ogólnopolski Przegląd Plakatu "Ju.zealnt:oo i Oc/,,.Olty ZabvtkOW. Plakat. 1000 egz., Bl. W AG. Warszawa 1970.
22 Ł. F , TurczaJ( - Plakat - Jan Mlodoieniec. Katulog. 500 eg"1:., O,.:!: ark .• Przemyśl 1971.
23, L, F . Turczak - 1/1 0oólno)JOlski Przeglqd Plakotu Muzealnego i Ocllronl/
Zabl/tków. Katalog, 500 egz., BS, 2,0 ark., Pnemyśl 1971
24. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kunysza - Zamek w J<ra~iczunie . Monogra+
fia (wspólnie z TPN w Pnemyś!u), 45000 egz., AS, 5.0 ark .. Przemy~l 1971.
25. K. Chlapo .....ski. Zofia GJ~bocka Dzie;e D ubieckn, 2000 egz., A5, 7.0 ark.,
Przemyśl 1972.
26. L. F. Turczak - IV Ogólnopolski p,.zegLqd Plnkatu MuzcaLrl('Do i OchronU Zauytków. Katalog. 500 egz.. AS. 2.0 ark., Przemyśl 1972
27 A. Kunysz, A. Koperski 'ri.~toria uadal\ i zbioTJ/ archt'ologiczne Mu~t'um
Ziem, Przcmllskiej, 500 egz., AS. 7.5 ark .. Przemyśl 1973.
28. Praca zbiorowa pod red akCją A. Kunysza i Z. J . Mikolajtlsa - Muzea i nauczanit', 1000 egz., 85. 13,5 lIrk .. PrzemyŚl 1975.
29. RedlIktor A. Kunysz - Wys~awa: Szklo - KrllstlllUl ROkow&ka; Grafika Andr;:d Kubat. Ku!aloA, 400 egz.. AS. O,li ark., Przemyśl 1975.
30. J. Mazur - V OgÓI:1I0pol$ki Przegląd Plakatu Muualnego i Ochronll Zablltków. Katulog, 500 egz .. B5, 2.0 ark., Przemyśl 1976.
31. J. Czarnik - Orderl/ i odznaczenia PRL., 300 egz., AS, 0,5 ark. Pnemyśl 1976.
32. J. Ka linowsk i - wystawa: JanWlZ eywieki, Andrui Drzewi'rUki. Józef Kalinowski, Robert Pawłowski. K(ltalog, 200 el(z .. as. 0,4 Ark .. Przemyśl 1976.

-
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S3. Redakcja A. KUI1YSZ -

Wystawa poplenerowa: Olga Ardan, Ewa GrzlIoowska.

Lilwińska-Walas. Katalog, 400 egz .• Mi. 1,0 ark., Przcmyśl 1976.
Wystawa: Wizerunków władców polskich. no monetach. Katalog, 300 Qgz" A~ ,
0,6 ark., Przemyśl 1976.

Jan ino.

34.

3:i. Opracowanie A. Kunysz - Poplenerowa 1Oy$t41Oa szkla artystycznego "Kro·
,no 76". Katalog, 250 egz.• A5. 0,5 ark .• Przemyśl 1976.
36. A. Kunysz Mu.<:ea województwa przemyskiego. Informator. 700 elz .. B5
3,0 ark .. Przemyś l 1976.
37. K. Smoleń _ OJwiecim TWÓT("zOŚĆ artystvczna. Kahllog, 500 egz .. 85,
0,7 ark" Przemyśl 1977 .
38. Opracowanie i redakcja A. Kunysz - j'Ja/arstwo Jadwigi Jorosiewicz. Katalog, 500 egz.. AS. 0.5 ark.. Przemyś l 1977.
:l9. J. 8urzyńska - VI Ogólnopolski Przeglqd Plakatu Muzealnego i Ochr onIl Za ~
---b1itJ<"OW":"~Katalog, 500 egz" 85, 1,0 ark .• Przemyal 1977.
40. Opracowanie i re-dakeja A. Kunysz - Akwarele i gwa.,ze W/adys/own Szulca.
Katalog, 500 egz.. AS, 0.5 ark .. Przemyśl 1977.
-II. D. Wotniak - Współczesne 1TI.edalier~two polskie. Katalog, 800 egz., A5, 2,0 ark ,
Przcmyśl 1977.
4;l. Z. J. Mikolajtis Wystawa Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej - Retro8pektllwa l pr~emllskie pc;zo;;e. Katalog. 500 egt.• A:'j, 0,7 ark., Przemyśl 1977
-13. Z. J. Mikolajlis - Malarstwo Stefana Wllrw icza. Katalog, 500 egz., A5, 1,0 ark,
P rzemyśl 1977.
44. F. G. Ludany - Akwarele;: Egeru. Katalog. 800 egz" A5, 1,0 ark .. Przemyśl
1977.
45. A. Kunysz, A. Kaperski. T. Bunyilski, J. BUTZynska. B. Kiwała - Atuzeum
Okręgowe w Przemllślu (Przewodnik). 4500 egz .• A5. 3.8 a rk" Przemyśl J877.
46. A. Kunys:t, J. Z. Mikolajlis - 1/1 Pokaz )lr aC studyjnych. sluch.aczy i wyklo·
dawców studiów podllplomowllcl! wJlChowania plastljcznego i upow.!zechnienia
u·tuki ASP w Wonzowie. Składanka. 800 eJlz" A4, O,!'i ark., Puemyśl 1977.
Kunysz - Helena Plonaj-Wodnicka. Wystawa rysunku. Katalog, 800 egz.,
0,5 ark., PrzemyŚl 1977,
.
- VII Ogólnopol$ki Przeglqd Plakatu AtuzeaLnego i Ocllrołlll za·
500 eg:t., 85, 1,0 ark., Przemyśl 19n.
Burzynski - Rzemioslo artllSEyczne piemion australijskich.. Katalog, 500
ogz" AS, 1.0 ark., Przemyśl 1978.
50. T. H. Zurowski - EIu/ioris 'radel./"tza. Romana Żurowskiego. Katalog, 500 eg:t..
85, 3.0 ark .• Przemyśl 1978.
wy.UaWQ malarstwa. Kal:"ll og,
51. A. Adamski _ Zenon Henryk Rach/aLski 600 egr... AS, 2,0 ark.. Przemyśl 1978.
52. Opracowanie i redakcja A. Kunysr.. - Zdzislow Korclewski - wystawo molar.
f twa. Katalog. 600 egz .• 85. 1.0 ark ., Pn,emyśl 1978.
53. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kunysza - .. Materiały i Studia Muzealne",
t. I, 1000 egz., 8:5. 12 ark., Przemyśl 1978
5~. H. Ploszaj-Wodnicka 1konll ze zbiorótQ Muzeum Zkomi Przemy.klej. Pla·
kat. 1000 eRZ .. 81. Rzeszów 1974.
55. H. Ploszaj-Wodnicka R1I8unkj porlTetowe Cezariuszll Kotowic~o. Plakat.
1000 egz.. 82, Rzeszów 1977.
56. H. Ploszaj-Wodnicka - Muzeum Ziemi P~emłlskie; w PrzemIl'lu. Plakat.
1000 egz., BI. Rzeszów 1974.
!l7. A. Kubat - Kulturn ludowa ptJgT"anicUl llad~anskiego. Plakat, 1000 egz., Al ,
Rl.e~zÓw 1978.
58. A. Kubat - Dzieje ziemi l czlowiekll te regionie JJrzemll8kim. Plakat, 1000 egz.,
Al. Rteszów 1978.
('j9. A. Kubat _ Muzea wojewód::lwa przelltllskiego. Plakat. 1000 egz., Al, Rz.cszów 1978.
GO. T. Nuckowski - Zenon HenrlIk nac1lfal,ki - wi/lIcawa mlllar,Cwa. Plakat,
1000 egz.., 82. Rzcszów 1978.
81. T. Nuckowski - W.pólczeanc medalier. tW<:l obce Plakat, 508 egz.., 8 2. Rzeszów
11178,
62. K. Zurowski - Exlibri, Tadeusza. Romana Zurowaklel1o. Plakat, 1000 egz.,
B2. Rzeszów 1978.
63. Praca z!Jiorowa pod redakcjll A. Kunysza - .. Materiały i Studia Muzealne",
t. II. 600 ~z., 8 :5. 12.0 ark .• Pn;emyśl 1979.
64. B. Kiwał a - Vl11 Ogolnopol.kl Przegląd Plakatu MuzealneQO i Oc/\ron,1j Za blltków. Katalog, 800 cgz., 85. 2,0 ark., Pn;cmyś! 1978.
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65. A. Kunysz - Do.wne widoki PrzemllJ/a Katalog wystawy, 3000 E'g;o:., A5, 2,0
ark .. R:r.esz6w 1978.
66. Redaktor A. Kunysz - Pejzaże Jerzego Zgorzalka. Katalog, 500 egz., Bti, 1,0
ark .. Przemyśl 1979.
67. Redaktor A. K unyaz - Poludniowo-wsch odnia Polska w pierwszym tysiącle
ciu nasze; ery. Materia ły z sesji naukowej. 200 egz., A4. 2,0 ark .. Przemyśl 1979.
68. A. Koperski - CmentaTZlIska. s toroma.dziarskie w Przemyślu. Katalob, 800 egz.,
A~,
1,0 ark., Przemyśl 1979.
69. T. Bun:yński - Obrzędowo.tt doroczfUl i rocizi nTIa w pracach twórców ludowyd~. Kata log, 800 egz., B5, 2,0 ark" Przem yśl 1979.
70. A. Kunysz - 10 lat Muzeum w Przemy,Uu w służbie regionu, 1000 egz., 85,
1.0 ar k., Przemyśl 1979.
71. C. Kotowlcz - Wystawa malarSllOO UMiana SIrOlUkiego ::e zbiorów Muz€!,m
OlcręQowego w Przemll.łlu. Katalog, 600 ell. .. 19 X 20 cm, 2,0 ark., Przemyśl
1979.
72. Marian F'ugieL, Józef Kalinowski. WlISfowll - sz/do a rfllSfyczne. Katalog, 500
egz.. 8 5, 0.5 ark.. Przemyśl 1979.
73. J. Kotula - IX Ogóhwpobki PrzeQlqd Plakatu lohuealne(1o i Ochrony Zabylkó1.O. Ka talog, 800 egz., BS, 1,5 ark., Pn:emyśl 1980.
74. J. Madejski - Wilold Zacharewicz - malarstwo. Katalog. 800 es z., 85. 1,0
ark., Przemyil 1980.
75. J. Barbaszewska - Szopki krako wskie. Ka talog, 500 egz., B5, 1,0 ark., Przemyśl 1980.
76. S. Borzeńska - W niewoli W chrmachtu. Katalog, 500 egz., BS, 0,5 ark., Przemyśl 1980.
77. C. Kotowicz - Przemll~1 oL PrZemll~IQllle w dzielach :lwych a r 1 tł'tów. Katalog,
500 egz., 20 X 21 cm, 3,0 ark. Przemyśl 1980.
78. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kunysza - " Mat er:ia ły i Studia Muzealne",
t. III, 600 egz .. B5, 12 ark., Przemyśl 1980.
79. B. K i w ała, J. Burzynska - lkonll u zbiorów Muzeum Okręr;oowego w Prze mysLu, 10000 egz., 21.~ X 23 cm, 10.0 ark., Kraków 1981.
80. Wystawa jilatell,uyczna z okazji 100 roczniclI urod zin 38 roczn icy hllierCt gen.
W1adllsłaUXI. Sikorskiego.. Katalog, 800 egz., AS, 0,5 ark., Przemyśl 1981.
81. A. Kunysz - Przemy.łl w pradziejach i wcze,nym .łredniowieczll, 1000 egz.,
BS, 15.0 ark .. Przemyś l 1981.
82. M. Krajewski _ Dzieje Medy/d, 2000 egz .. B5, Hl,O a rk., Rzesz6w 1982.
83. Praca zbiorowa - Poł udniolOO stTefa kultury łużyckiej i powiqzanle t ej kult tfrll % południem. 900 egz., 85. 30,0 ark., PrzemyŚl 1982, ( Wsp6łwydawca).
84. H. Ploszaj-Wodnicka Grupa Przemll"ka. Ka talog, 800 cgt., 20 X 2l cm,
3.0 ark., Rzeszów 1981,
85. J . Kotula - X OgólnopoLski Przegląd Pla katu Muzealnego i Ochrony Zaoytków. Ka talog. 1000 egz., BS. 2,0 ark., Przemyśl 1981.
86. K. Chłapowski _ Dzie;e D ubiecka, 2000 egz.. 8 5. Rzesz6w 1983.
87. P raca zbiorowa pod redakcją A. Kunysza - .,Materiały i S tudia Muzealne".
t. TV. w druku, 600 egz., 85, 15,0 ark.
88. J. T. Czosnyka - ExlibrY !lI muzeów polskich. Katalog, 1000 egz., B5., 1,0 ark.,
Przemyśl 1983.
89. 8. Lewicki - Medale t plokietll Przem~.łla . Katalog, 1000 eg:z .. AS, 1.5 ark ..
Pr zem yŚl 1983.
90. S. St(:pień - Pra.sa ludolOO wczo ra, i dziś. Katnlog, 1000 egz., A5, 1.0 ark.,
PrzemyŚ l 1983.
91. J . Cc:mpln - Teka gra fiki "PrzemyAl". 5000 egt., B3, 4,0 ark" Lublin 1983.
92. A. Kunysz - Mw:en Ulojt>wódzCwn p rze myskiego, wyd. II. 3000 egz., 8 5, 5,0 ark ..
Pr:r.emyś! 1992.
93. W. Błaszczyk, A. K unysz - Frlldcryk Antoni HOlIder. Wy$tawo malarstwa.
Katalog, 1000 egz., 23 X 24 cm, 4,5 a rk., Rzesz6w 1984.
94. E. Gajewsld. A. Kunysz - II Wl/'laW!1 malarstwa Grupy Pr%emlłski~j. Katalog.
1000 egz., 20,5 X 20 cm, 3.5 ark ., Rzes:6w 1984.
95. K. Kuśnierz S ieniowa (Zaloien!e rezydencjonalne Sieniawskich. Rozwój
przestrzenny w XVU I XVlll wieku), 2000 cgz.. 85, 21.6 ark., Rlesz6w 1984.
96. A. Ku nysz - Inż. K. M. OSiński - współt wórca M uzeum Narodowego Ziemi
Przemuskiei. 1000 egz., 85. 1,0 ark., Przemyśl 1984.
97. E. J. Osmańczyk, M. G rońska - Janina Kl oparka - autorka Rod",. Wystawa
gr n.flkl Ka talog, 2000 eg:., 20.5 X 23 cm, 4,1) ark., Rzesz6w 1984.
98. A. Kunysz - Muzeum Narodowe Ziemi PrzemIIskie;. Zarys mo nolrafic~ny ,
2000 egz., SS, 6,0 a rk., Rzeszów 1984.
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99. Praca zbiorowa pod redakcją A. KunysUI - "Materiały i Studia Muzealne",
t. V, 600 egz., B~, 17,0 ark .. Przemyśl 1982.
100. J. Piórecki - Parki i ogrody zabytkowe wo j. przemyskiego, 2000 egz., B~,
20,0 ark., w druku.
101. Jerzy Motylewicz Dzieje Ka!\czuoi, 3000 egz., ss. 228, Przemyśl 1984.
102. Zdzisław Konieczny Tradycje Tewolucyjne wojeWÓdztwa prZen1l1skiego,
2000 egz., B~, 20,0 ark., Rzeszów 1984.

Anek ! 5

SESJE NAUKOWE I POPULARNO-NAUKOWE
organizowane w bt.lch 1959-1984
I. ~O lat TPN I MUZEUM W PRZEM'iSLlJ -

O r g a n i z a t o r z y; Towa rzYiit wo

Przyjaciół

prz(!mySI, 4-5 XII 1959 r.

Nauk i Muzeum w

Przemyślu.

Referujący:

-

-

dr F, Persowski (Przemyśl) - 50 lot TPN i Mu:eum w Przemy tiu;
prof. dr T. Lewicki (Kraków) - Wschodnie źródła do dziejów Pr-tef'\1.lIilo;
doc. dr A. Fastnacht (Wrocław) - Osadltictwo :-':Iemi Sanockiej w /650 1',
pro!. dr Bab iński (Szczecin) - Z allpekt6w prawnych wojny o sukcell;ę S2.czecińs/(q ( Memoriał -pomorski d o Króla Polskiego 1469-1470) ;
prof. dr W. Hejnosz (Toru!l) - Udzial Ziemi Pr::'l!mllskicj W życiu parlamen-

tarnym Pol:łki przedro;;:biorowej:
d oc. dr M. Horn (Opole)
7.almrzenia wiej$k ie wSlorolllwie lubac%owskim
w p%wie XV 1I w ieku.;
dr A. Gilewicz (Przemyśl) - Mat eria i II iródloW1! do !JOC'zqtków ruchu robotniczego w Pr;;:emyJlu:
mgr J. Szczcpaniec (Wrocław) - Książka prZCTf"I1I3ka w drupiej połowie XVI11

wie"u.
2. WSPCt.PRACA MUZECW ZE SZKOt..AMI -

Przemyśl,

26-27 IX 1964 r.

O r g a n i z a t o r z y: Minister3two Kultury i Sztuki. Zarząd Mu:e6w J Ochrony
Zabytków w Warstawie. Kuratorium Oświaty i Wycho wania w Rzeszowie, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum w Przemyślu.
Ref C!rując y :

-

mgr M. Ptaśnik (Warnawa) - Naukowe j oiwiatowe :: adania muzeów regiOnatnllch i ich rola 11) kutalceniu młodzieży;

proł. d r F. Urbanczyk (Kr aków) Zatadll nauczan.ia w dzia/alnoki muZeÓtll:
mgr A. Szpakowskl (Wa rsUIw aj _ Problem. wspóZpracll muzeum .ze s::kolq;
mgr Z. Pawłowska (Pozn ań) - Zbiorll archeologiczne jako pomoc w n.auczaniu histo r ii w 3~kolach ogó/nok3zta/cqcuch i zawodOWI/ch;
- dr K. GotUried (Jarosław) - ProgramIl 1touc::ania hutorii j wykorzl1stanie ich
przll realizacji d:ia/alnolci muzealne;;
- mgr T. Banasik (Warszawa) - W~ieczki s::kolne w muzeach:
- Mlltian Aleksiewicz (Rzeszów) Regionalizm w okre3ie międ=ywo,elUłum
i tu Polsce Ludowe; na lerenle woj. rZI!3zowskiegoz uwzg/(dnienU!f'\1. JlrZlIdalno.tci
mu;:c6w w realizacJi programów nauczania historii retJiona/M;;
- prof. dr Z. Rajewski (Warszawa) Mu.::eum s::kola, mu:eum oc/nona
dóbr kult lITy;
- m gr T . Banasik (Warszawa) - Młodzieżowe "0/0 i klubU prz"jaciól muzeów;
- doc. F. Kotula (Rzesz6wl - toJu.zeum - 3zko/a, muzeum. - inacze;; co mu.
::eum może dać na ltczllcieLowi a Tlauczucic/ muzeum;
- mgr A. Kuny.sz. - Wtplfki dot~llczaJowe; wspńlpracu Muzeum w PT:em"JLu ::e

-

-

szkołami,

3, PRZEMYSL I ZIEMIA PRZEMYSKA W ZARANIU DZIEJOW - Przemyśl,
13- 14 X 1965 r.
O r g a n I z a 11 o r z y: Muzeum Ziemi Przem )'~kiej w Prz emyśl u. To wanys two P rzyjaei61 Nauk w Przt'm,.,Uu.
Hefcrujący :

pro!. dr W . Uensel (W;J rSlawa) IXJLakieoo;

-

prof. dr T. Lewicki (Kraków) - 2:ródlo arabskie / hebra;'kie do dziejów PrzemyJ/a;
m Rr A . Kunys% (Przemyś l) Pr;:emu,lCi zespół osad!lic-Z"" w ~wielle badań I.lT-

-

ch"%Qici"n"ch;

-

prof. dr R. Jamka (Krakó ..... ) downl!'; Ziemi Pr::,em" Jk ie;:

tO
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NicklóTe aSj.lektll Jormowor.ia

Jię

-

OS4dniCłWO

w okreJie lalemk im i

p<ui,rwQ

r':lImskłm

_
-

doc. dr inż. J. T. Fra~ik (Kraków) - Problemu architckturu roma!islm'j Prze
mufla;
doc. dr hab. F. Persowski (przemyśl) - Formowanie się $połeczno.łci i teruto4
rium miejskiego Pr;:emufta w trakcie walk o wladztwo feudalne od X wieku.
do 1340 rOku.:
dr A. GilewiC"Z (Przemyśl) - Slownik geogrofic:;:n0 4hislorllcznu Ziemi Przetn1łs 4
4

kiej w

-

.łredniowiec.:;u.:

mgr J. Janowski (Krosno) -

Rola

przelęczlI

karpa.ckich. w okresie

wctC.'łn0 4

.łredniowiecznl(ffl.

4. KULTURA PRZEMYSLA I ZIEMJ PRZEMYSKIEJ NA PRZESTRZENI Ty4
Przemygl, 21-22 X 1966 r.

SIĄCLECIA

O r g <I n i ~ a t o r z y: Wydział Kultury PPRN w Przemyślu. Mu~eum Ziemi Pr-zC4
myskiej w PnemyŚlu. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. R;lda Towarzystw Naukowych i Kulturalnych Miasta Przemygla, PTH O. Przemysł, Towar:z;ystwo Literackie im. Adama Mickicwle:ta Oddzial w Przemyślu.
Referujący:

-

(PnemyśJ) Przemllśla;
dr A. Gilewie~ (Przemyśl) - Wubltni

doc. dr F. Persowski

Rotwój gospodarczy

Ziemi Przemyskie ,

i

-

uczeni Ziemi PrzemUskie;;
doc. dr J. Starnawskl (Lódź) - Najdawniejsi pisarze Ziemi PrzemUskieJ w .łwictle najllar.~zego hUtorlIka literaturll polskiej;
doc. dr inż. arch. J. T . Frazik (Kraków) - Rozwój twórczości artll!tycznej w Zic4
mi Przemllskiej;
dr J. Szczepaniec (Wrocław) - Drukarstwo przemyskie w kulturze polSkiego

O§wiecenia;
mgr K. Swieuawski (Kraków) wieku;

"Rozmlljlanie Przemyskie" jako apokTIIJ XV

prof. dr M. Piszczkowski (Kraków) - Ignacy Krasicki jako pisarz Ziemi Pr.;:e4
mIlsIcie;;
doc_ dr S. GrzeszCzuk (Kraków) - Jan z Kijan jlldywiduo.hlOJć poelucka '
mgr Z. Felczyński (przemyśl) _ Ruch kuliuralnIl i naltkowlI PTzcm1łśla ~ XIX
I XX wieku;
R. Slqczek (Pn-emyśl)
w Polsce Ludowej.

Rotwój kuUIITalnll miasta i

powiatu pucmllskiego

5. MUZEA REGIONALr..'E OSRODKTEM PATRIOTYCZNEGO WYCHOWANIA
(Ogólnopolska konferencja) - Przemyśl. 17-19 X 1968 r .

O r g a n i z a t or z y: Ministerstwo Kultury l Sztuki. Zarząd MU7.eóW i Ochrony
Zabytków w Warszawie, Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemy ślu, Muzeum
Okręgowe w RZ l'Szowie.
ą c y:
mgr M. Pta.:inik (Warszawa) - Zadania muzealnictwa POlskieao w ,;wietle le:
V Zja;:du PZPR i w obchoclacll XXV roczniClI powstania Polskiej RzeczpoJpolltej Ludowej;
dr J. Banach (K raków) - Współdziałanie mu.zcum okrępowego z muzeami r C4
Dionalnllmi w praCII w/IChowawco:ej;
mgr Z. J. MikołajUs (Warszawa) - Muzeum regionalne w realizacji programów

Referu j

-

-

nauczania;
mgr I. Iskrzyeka (Lublin) - Muzcalne l.zbll nowq formq grOffiadzerua I UJKIWszechniania dóbr kultur" i po.miqtek hilltorlIcznych:
mgr Z. Neymanowa (Sieradz) - Profil ekspozlłc;i tU muzeum regiollalnum;
mgr A. Kunysz {Przemyśl} - Współpraca muzeum replonalne"o z lowa rzll.ttWQ4
mi spoleczno-kulturainllmi w środowiJku w procesie JesztaHowania .łwiatopo

giqdu;
mgr S. Lew (Przemyśl) dr F. Błoński (Rzeszów) -

Mu.;:eum regionalne
MIIZIfUm.

a

.ł rodk i

o.łroclkiem

wiedzll o regionie;

ma.towego przekazu.

6. POPULARYZACJA WrEOZY HISTORVCZNEJ (Seminarium) 25 11 1968 r.
Organiz.atorzy: Muzeum Ziemi Prz.emys.kiej w Pr-z.emyślu, ZNP
wiatowy w Pncmyś)u . PTH Zarząd Oddz. w Przemyślu.

PrzemysI.
Zanąd

Po-
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Referujący :

-

mgr Z. Konieczny

(Przemyśl)

-

Wybrane zagodnien!a popularyzacji wiedz1/

h.i~

storycznej;

-

mgr A. Pietrucha (Przemyśl) - NallcO!anie historii w szkol ach;
mgr A. Kuny sz (Przemyśl ) - Placówka muzealna w pracu dUdaktyczno-wl/chowawcze; "zkó".

7, Z PRZESZt.OSCI I TRADYCn KULTURALNYCH DUBIECKA 10 VI 1969 r.
O r g a n i z a lor z y:

Muzeum Ziemi Pnemyskiej w

Przemyślu,

TPN

Dubiecko,

w Przemy-

ślu.

Referujący:

-

doc. dr inż. arch. J. T. Frazik (Kraków) - Historia zamku dubieckiego;
mgr J. Mazur (PrzemysI) - Dzieje Dl/oiecka;
pror. dr M. Piszczkowsk.i (Krak ów) - Związki Ignacego Krasickiego z Ziemiq
Przeml/skq;
dr A. Zyga (Krak6w) - Literackie spotkania z Dubieckiem.

8. PRZEMYSL W OKRESIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ 1969 r.
o r g a n i z a t o r: Muzeum ZIemi Przemyskiej w

Prz(!m yśl,

15 IX

Przem yślu.

Referujący:

mgr Z. Koniecmy (Przemyśl) - Zn iszczenia gospodarczc i dl/skryminacja Iu.dno§ci na teren ie PrzemyjIn;
- L. Włodek ( Prz emyś l) _ Obozy Ilitlcrowskie na terenie Przemll.łla;
_ doc. dr K. Arlamowski (Przemyśl ) - Materia/li iródłowe do dziejów okupacji
-

MtleTow.tkiej;

_

J.

Ro:!:ański tPrzemyśl)

myłla:

_

mgr M. Zil:bh'lska
no terenie miasta

-

Organizacja i dzialolno.łł rlichu oparl' na terenie Prze-

(Przemyśl)

-

Pr.zemll~la t

Slan bada'" nau miejscami SI roceń i męczrnstwa
powaat-u przemllsklego OTo .. ich upaml~t1Ue,.ue.

9. SESJA ROBOCZA KOMITETU NAUKOWEGO GRUPY PROBLEMOWEJ
I. P. ,.PEDAGOGIKA MUZEALNA" I ZARZĄDU MUZEÓW 1 OCHRONY ZABYTKOW (VII Sesja naukowa) - Warszawa. 13 n 1970 r.

O r g a n i z a t o r z y: Grupa Problemowa l. P. "Pedagogika Muzealna" w Warszawie, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytk6w w WarsUlwie, Muzeum Ziemi Przemyskiej w PrzemyŚlu.
R eferują cy:

-

mgr Z. J.

Mikołajtis

(Warszawa) -

Sprawa<:danie :z dotychczasOWl/Ch prac Gru-

PU Problcmowej l. P. "Pedagogika Muzeal na";

-

dr J. Mikulowski-Pomorski (Kraków) - Sprawozdanie z aktualnych wJI11ików
badan nad rolą wychowawczq mw-eów biograficznIlch;
mgr A. Kuny sz (Przemyśl) - KontJl11uacja badań nad m"ll.Zeami szkolnymi w kra1U, badań w Muzeum w Duoiccku oroz dalsze okcje wspólnego o.łrodka badaw czego Grupy Problemowej l. P. " Pedagogika Muzealna" i .Muzeum Ziemi Prze-

myskiej;
mgr Z. I. Mikolajtis (Warszawa) - Perspeklt/wy badań w 1970 roku i wplllnle
S-letnim GrUPlj Problemowej l. P. Pedagogiko Muzealna". Badania nad muzeamI
rÓ::nllch. typów i ich funkcjq dlldaklyczno-WlIchowawczq (Muzea etnograficzne
i techniczne);
_ dr J. Mikuł owskl-Pomo rskl (Kraków) Zasady sYllchronizowania ogólnopolskich scentralizowanllch. badań prowadzonych. od 1965 Toki' przez jednostkę wiodącą Grupę Problemowq l. P. "Pedagopika Muzealno" z zamie rzenillmi Podkomitetu NarodoWt'go ds. O.ł wia towl/ch }COM.

-

10. MUZEUM - OSWIATA DOROSt.YCH zeologicUle) - WarSUlwa, 14 li 1970 r.

SZKOt.A (Konwersatorium mu-

O r g a n i z a t o r z y: Grupa Problemowa I. P. "Pedagogika Muzealna". Minis terstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie. Mu1Cum Ziemi Przemyskiej w Pn.cmyślu.
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Refcrujący:

_ mgr M. Plaśnik (Warszawa) - Mu.zealnichl./o tv Polsce i iego praca dla lIzkol,,;
- doc. dr E. Fleming (Warszawa) - M iejsce muzeum tv sustemie dl/dakluczno-wucltowawczymj

doc. dr T. Golasze ws ki (Kraków) _ R.ola wychowawcza m~eów - pr2eglqd
aktualnych problemów pedagogic:'zfl.uch i społeczllych tv muzealnictwHl lwiatotvum;
_ mgr T. Chru!ciń.s ki (O pole) - Forma pracy m1Ueów w .bodowisku młodlleżu
- pruolqd sutuac;i w 'wietle konferencji międzynarod atv"ch;
_ dr J . Mlkułowskl-Pomorski (Kraków) - Aktualne badania nad ))roblema t llkq
wlIkorzUJlallia llItu:eów w prac" szkoly i dla potrzeb olwiatu doralluch;
_ mgr A. Ku nyn ( Przemyśl) - Muzea ukolne w kraju i za granicą (ZSRR) stan i badania w procuie dlldaktllc:mo - wllchowowczl{111, akcje badawcze i wdro-

_

żeniowe;

mgr Z. J. Mikolaitis (Warszawa) - Przygotowanie nauczl/ciela do ko rZ l/staniQ
z muzeum w nQuczaniu na "r.zuklodm Qkcji szkoleniowllch zagranicZflych i centralnego Jzk olenia w kraju "TowodzImego przez Grupę Problemowq l. P . "Pe-

daOogika Muzealna".

11. MUZEA I NAUCZANIE (Konwersatorium muzeologiczne)

Przemyśl,

25 V

1970 r.
O r g a fi i z a t o r zy: Ministerstwo Kul\ury i Sztuki, Zarzad Muze6w i Ochrony Za ...
bytk6w w Warszawic. Grupa Problemowa I. P. "Pedagogika Muzealna", Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
Ref e r ujący;

_ mgr M. Ptaśnik (Warszawa) - Muzea a szlclXa;
_ doc. dr T. Golaszewski (Krak6w) - Funk c;a muzeów w pracy wycnowltwcze;;
_ dr J. Mikulowski-Pomorski (Kraków) - O <:osadach wsJ)Ólp ra clI muzeów .ze s<:kołq. i placówk am i kUltflralno-oJwiatowvmt;
- mgr T. Cnruścióski (Kraków) - Praca dydak t yczna-wuchowowc.za muzeów re_

gionalnych z m łod2iE'żq;
dr J. Bezwińska (Oświęcim) _
walliu obywatelskim;

WlllcoTzlIstanie m1Ueów martl/rologi i w wl/cho -

(Poznańl Zauadlitenia archeoioglc<:\"l.e w programachuapoda!awowl/ch i Irednich;
mgr J. Sieklickl (Warszawa) - P-rogramll l elewizl/jne z muzców archeologicr-nllch w nauczaniu hillorii;
mgr A. Kunysz (Przemyś l) - Rola muzeum w -realizacji p rogramu wl/chowania obylDo.t elskieoo;
mgr Z. J. Miltolajtis (Warszawa)
Szkolne i młodzieiowi! tt-rulcrnrl/ muzealne
t ich 101lkorzysto nie.

mgr Z.

Pawłowska

"UCzanŻd s<:kół

-

12.
t.ańcul,

OGOLNOPOLSKIE

SZKOLENlE

MUZEOLOGICZNE NAUCZYCI ELI -

26 V 1970 r.

O r g a n i z a t o r z y: Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie, I ll$tytut Pedagogiki w Warszawie, Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum-Zamek w Lańcucie.
Referujący:

-

-

mgr Z. J. MlkoJajUs (Warszawa) - Sprawozdanie z og6lnopolskiej akcji szkolenia nmzeolo"lcznego nauczycieli zalotonej i prowadzonej przez Grupę Problcmową I. P ...P edagogika Muzealna" w okresie ostatniego pieciolecia. Przykł ady
s1kolenia nauczycieli za granicą I wnioski dla szkolenia w kraju;
mgr A Kunysz (Przemyśl) - Zaloten1a i organizacja og61nopolskiego szkolenia
muz~ologicznego nau c~ycleli prowadzonego przez Grupę Problemową I. P. "P~
dagogika Muzealna" I Muzeum Ziemi Przemyskfej przy współpracy Zarządu
Muzeów I Ochrony Zabytków.

13. CENTRALNE SZKOLENIE PEDAGOGICZNE PRACOWNlKOW OSW1ATOWYCH MUZEOW - Łańcut, 26 V 1970 r.

O r g a n i z a t o r zy: Ministerst wo Kultury i Sztuki, Zarząd Muzeów i Ochrony
Zabytków w Warszawie, I nstytut Pedagogiki w Warszawie, Muzeum ZiemI PrzemyskieJ w Przemyślu, Muzeum-Zamek w LańcucJ e.
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Referujqcy:
- mgr J . Z. Mikolajtls (Wa r szawa) - Stan i potrzeby centralnego szkolenia pedagogicznego pracowników oś w iatowych muzeów w świetle odpowiednich uchwał
i szkoleniowych akcji;
- mgr J. Zurawski (Łańcut) - Problemy merytoryczne i organizacyjne centralnego
szkolenia pedagogicznego pracowników oś wiatowych muzeów.
14. KOPERNIK I JEGO DZIEt.Q (Sesja popularno-naukowa) -

Przemyśl,

8 VI

1971 T.

O r g a n i z a t o r z y: Front Jedności Narodu Komitet Powiatowy w
Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Przemyślu,

Referujący;

-

doc. dr S. Reczek (Rzeszów) - Polskie imię astro-logii. O pochodzeniu nazwiska
Kopernik;
doc. dr R. Ampel (Rzeszów) - Od astronomii l\Iikolo;o Kopernika do IlJtro11O~
mit ws)JÓlc:::eslwj;
dr S. Cieniawa lRzesz6w) - Wpływ teorii Ati1<olaja Kopernika Ila ksztaltowanie
naukowego twiolopoglqd u.

15. PERSPEKTYWY ROZWOJU KULTURY t ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO REGIONU PRZEMYSKIEGO (Sejmik działaczy kulturalnych i turystycznych) - Przemyśl, UJ-II VI 1972 r.
O r g a n i z a t o r z y ; Muzeum Ziemi Przemyskiej w
jaciół

Nauk w

Pl"lemyślu,

Towarzystwo Przy-

Przemyślu ,

Referujący;

mgr A. Kunysz (Przemyśl) - PerspektYWII rozwoju kultury w latach 1972-1990;
mgr in!. arch. B, Gębarawicz (Pnemyśl) - Perspektywy turystyc.-:nego zagospodaroW(Znla mia!!a Przemyśla no tle powiatu pnemllskiego;
_ mgr M. Ziębińska (Przemyśl) - Ochrona obiektów zabytkowych i ich wykorzystanie dla ttu'lIstllki j
mgr J. Piórecki (Przemyśl) - Strefy ochrony krajobrazu w rejonie Przemy~la.

_
-

16. SPOTKANIE Z TWORCAMl LUDOWYMl I SESJA POPULARNO-NAUKOWA - Przemyśł, 5 VI 1973 T.
O r g a n i z a t o r z y: Muzeum Ziemi Przemyskiej w
stwo Ludoznawcze O. Przemyśl.

Przemyślu ,

Polskie Towarzy-

Re!erujqcy ;
mgr A. Kunysz (Przemyśl) - Kul/lira ludowo dobrem florodu;
mgr T. Burzyński (Przemyśl) _ POlskie TowarzlIslwo Ludoznawcze i jego dział atnoJć w zakresie ochrony kullUrll ludowej i popierania twórC"zo~ci ludowej.
17. SESJA NAUKOWA Z OKAZJI XXX-LECIA PRL W RAMACH IMPREZ
ZE ZJAZDEM PRZEMYSLAN - Przemyśl, 28 IX 1974 r.

ZWIĄZANYCH

O r g a n i z a t o r z y: Muzeum Ziemi Przemyskiej w
stwo Lekarskie O. Przemy ś l.

Przemyślu,

Polskie Towarzy-

R e feruj ąc y;

-

dr med. T. Mlszczak

w XXX-leciu PRL;
-

(Przemy~l )

-

Społeczna slluba

zdrowia ziemi pr::emll!kiej

prof. dr med. A. Fa1kiewicz, dr med. L. Wors:tylewlcz, dr med. F. Wojciechowski (Przemyśl) - Rehabilitacja chorycn .:z wrodzoTlllmi t nabytllmi wadami serca po zabicgocn korekClljnych. kardiochirurgicznych:
pro!. dr B. Haligowskl (Kraków) - Rola gelletllki we wSl.IÓlcze!neJ pediatr ii;
dr med. L. Birn {Przem y śl} - GrIlllica kostna pozastawowo.

18. WKŁAD PRZEMVSLAN DO ROZWOJU NAUKI I KULTURY POLSKIEJ
(Sesja naukowa) - Przemyśl, 2~27 X 1974 r.
O r g a n i z a t o r z y;

Towarzystw o Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Towarzystwo
i Regionu w Przemyilu, Muzeum Ziemi PrzemYltklcj w Prze-

Przyjaciół Przemyśla
myślu.
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Referujący;

-

pro!. dr J. Starnawski (t.6df) - Plsa,-ze Ziemi PTzemllskkj w dawnej Poltce
wkład w rozwój literaturll polskiej;
doc. dr inż. arch. J. T. Frazik (Krakó w) - WlIbitni twórcy Zilm'li PrzemllskieJ
i icn rola w życiu kullUralnllm Polski;
m Kr A. Koperski (Przemysi) - Rola Przemll§!an w rozwo ju nauki polskiej;
doc. dr b'. Persowsk i (Przemyśl) - JlutOruclI prumllSCII i ich rola w rozwoju
i ich

-

nauk historllcznuch w Polsce:
-

mgr Z. Felclyńskl
medyc:rnych;
mgr Z. Konieczny

(Przemyśl)

-

l..ek aru pr.:-emllscy i ich. wklad w rozwój nauk

(Przemyśl)

-

Dzialacze rewolUClljni i polityczni Ziemi Prze-

m"skiej;

mgr A. Kunysz (Przemyśl) - Ruch społeczno-kulturalny i naukow" w Przemy.fIu i jego rola w akt"wi=acji 1'e'fIWnu.

19. KONFERENCJA OPIEKUNOW IZB
MYSKIEGO, Przemyśl, 28 V 1976 r.

PAMIĘCI

NARODOWEJ WOJ. PRZE-

O r g a n i z a t o r z y; Kuratorium Oświaty i Wychowania Uru:du Wojewódzkicgo
w Przemyślu. Muzeum Okfl:gowe w Przemyślu. Obywatelski Komitet Ochrony
Pomnik6w Walki i Męczeństwa w Przemyślu.
Referujący;

-

mgr A. Kunysz
chowaniu.

(Przemyśl)

-

Ro/a izb

t>amięci

20. SEMINARIUM DLA OPIEKUNOW IZB
cz6w, 27 IV 1977 r.

narodowej w pah'wrycZTJ.,,1It wl/-

PAMIĘCI

NARODOWEJ -

Luba-

O r g a n i z a t o r z y; Muzeum Okręgowe w Pnemyślu. Kuratorium Wychowania
i O~ wiaty Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu.
Referu;ący:
mgr B. Kamińska (Przemyśl)

-

-

IzbJl

pami~ci

narodowej i perspektllW1i w szko-

lach. woj. przemIIskiego.

-

mgr A. Kunysz ( Przemy śl) - Rola izb i kqcików
t",cznum wllch.owaniu mlod:ieilł.

pamięci

narodowej w patrio-

21. SEMINARIUM OLA OPIEKUNOW IZB PAMIĘCI NARODOWEJ -

Dyn6w,

27 I V 1978 r.

O r g a II i z a t o r z y; Kuratorium Oświuty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego
w Przemyślu. Muzeum Okf'(gowe w Przemyślu. Wo;ew6df.k1 Komitet Obywatelski Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Przemyślu.
Referu;ący;

-

mgr B. Kamińska (Przemyśl) - Wlłkorzyslanie izb pamięci narodowej w )')raclI
ideowo-wllchowawczej % młodzieżą;
mgr A. Kunysz (Przemyśl) - P rzepisu prawne dotllczqce ochranIl dóbr kulmr"
w Palsce.
22.. REWALORYZACJA PRZEMYSKlEJ STAnOWKI (Seminarium naukowe) _
26 V 1979 r.

Przemyśl,

O r g a n i z a t o r z y; Muzeum
Zabytkami O. Przemyśl.

Okręgowe

w

Przcmyślu,

Towarzystwo Opieki nad

Referujący;

-

mgr M.

Zlęb!ńska (Przemyśl)

na PTzemyskich

-

inż.

ProblcmJ/ konserwacji zabytków architektur",

przykładach;

S. 2ólkiewicz (Przemyśl)

Program rewaloryzacji p rZetrlllskiej sta rówki

to lalach 1977-2000;

-

mgr Z.

Felczyń.skl (Przemyśl)

_

Materialy ikonograficzne do dziejów

Przemllśl a .

23. POł:.UDNlOWO-WSCHODNIA POLSKA W PIERWSZYM TYSIĄCLECIU
NASZEJ ERY (Sesja naukowa) _ Przemyśl, 19 V 1919 r.
O r g a n I z a l o rz y; Polskie Towarzystwo Archeologiczno-Numil:matycwe Zarząd
Gł6wny w Warszawie i Q . Przemyśl, Muzeum OkręgOwe w Przemyślu.
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Referujący:

-

doc dr hab. A. Kunin (Katowice) - Rola l'ieniqd.?a Tzvmskiego w życiu ekanomicznllm ludów zamieszku.;ących ziemie południowo - wschodniej Polski w I po_
lowie pieTwszego
mgr A. Kuny.n

tysiąclecia

nasuj ery;
Osadnictwo wczunoh'edlliowieczne Ziemi Prze-

(Przemyśl) w .łwietle na;noWSZ]Jch
Koperski (Przemyśl) -

-

mllskiej
badafr.;
mgr A.
Cmentarzysko s!aTomadziarskie w PTum]Jślu.;
doc. dr hab. M. Cabalska (Kraków) - Wieloczłonowe grodzisko 'WCze8no~redniotuiec.me tu Tuliglowach, woj. pl'2'emulkie tu ~wlelle badań. w latach 1975-

-

dr M. Parcl:ewski (Kraków) gm. Dl/nów, woj. przeTl1uskie.

1980;
Badania nad

zespołem o~adniclllm

w Bacllór,tu,

24. SESJA NAUKOWA Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA TPN I MUZEUM
- Pncmyśl, 27 X 1979 r.
O r g a n i z a t o r z y: Muzeum Okręgowe \\' Przemyślu. Towarzystwo Przyjaci61 Nauk w Przemyślu.
Referujący:

-

pro!. dr S. A. Pienią:i.ek (Warszawa) - Pobka Akademia Nauk a regionalne lOwarz]Jstwa naukowej
prof. dr A. Gieys1:lor (Wanz.awa) - Między kulturą IU:'zoną l kulturą ludową ,
wierzenia w polskiej .łwiadomoki zbiorowej wieków .łrednich:
pr()f. dr J. StarnawskL (t.ódi) - Przekład ;o.ko zjaWiSko kuUuTY:
doc. dr B. Gołębiowski (Warszawa) - Aspirac;e i dqżenia młodzieży pobkie; Lot
siedemdziesiąt1Jch na tle przeobrażeń społecznych 'W PRL;
doc. dr M. Bandurka (!:.ód:!) _ Archiwa UJ slużbie nauki, kulturll i gospodarki

-

doc. dr F. Persowski

-

na rodowej;
Prz]J;aciół

-

(Przemyśl)

-

Praca nallkowa na prowincji a Towarzystwo

Nauk;

mgT A. Kunys-t (Przemyśl) - Wkład mieszkańc6w województwa przemllskiego
do nauki i kultuTu pobkicj.
dr J. Pi6recki - Badania przurodnicll' i ich rola społeczna Ul dzia!alno.łci Te gianaln1Jch towarzustw naukowycll;

25. SEMINARIUM OPIEKUNOW IZB PAMIĘCI NARODOWEJ Przemyśl,
9 III 1981 r.
O r g a n i 1. Q t o r"Z y: Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojew6dzkie~o

w

Przemyślu, Muzeum
Przemyślu.

Okręgowe

w

Przemyślu,

Wojew6dl'.kie Archiwum Pan-

stwowe w

Referują cy:

mgr A. Kunysz (przemyśl) - Udział izb pami(ci tlarOdowej w obchodach JOO-lecia polskiego ,"tchu. rObotniczego;
- dr Z. Kon ieczny (przemyś'l) - TTadycje TewolucyjT!.e województwa przem1Jskiego.
26. KULTURA PRZEMYŚLA NA PRZESTRZENI DZIEJOW (Sesja naukowa)
- Pr1.Cmyśl, 18-19 X 1981 r.
O r g a n i l: a t o r"Z y: Muzeum Okręgowe w Przemyślu. Wojewódzkie Archiwum
Państwowe w Przemyślu. Polskie Towarzystwo Historyczne O. Przemyśl.
-

Referujący;

-

-

mgr A. Kunysz (Przemyśl) - Kultura wczesnoJredniowieczne'go PTzemll.łla;
mgr A. Fenczak (Przemyśl) - Specyfika żr6del dziej6w kultury Pr:emuJla;
Z. Budzyński (pnemyśł) - Przemuil Itaropolski jako ośrodek kultu.rtl Uffillsl0wej:
dr H. Kamińska (Rzen6w) - W~lI'WY obce -na antroponimię PrzemUBla;
dr Z. Koniec;o;ny (Przemyśl) - Rola oiwialll i nauki UJ rozwoju Przemy.łla w XIX
i XX uneku;
mgr C. Katowic ... (Przemyśl) - TWÓl'czoJt artyJ/llczno. Pobki południowo-wlchodniej w XIX-XX wteku;
mgr A. W6jcik (P rzemyśl) - Liber leuum. - analiza kodykologicrna tr6dła;
mgr S. Gajcrski (Cicszan6w) - Paple'/'1lia vrzeml,lska w XVlf wieku;
L. Włodek (Przemyśl) - Przemyskie biblioteki publiczne w XVllf-XX wieku;
mgr W. Kaput (Kraków) - l>;:ialalno.łć toworzlIStto i oroonizacii polsk(ch PrzemJltla to latach 1914-1918;

mgr M. Krajewskl (Przemyśl) - D::ialainość Pawlikowskich na rzecz wzboga cenia. ku!tul1ł duchowej Pr::emll!!a w lara.ch II RzeCltlPGspolilej.
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27. RUCH ROBOTNICZY W REGIONIE PRZEMYSKIM 1882-1948 (Sesja naukowa) - Przemyśl, 26-27 XI 1982 r.
O r g a n i <: a t o r <: y: Komitet Wojewód<:ki Polskiej Zjednoc<:onej Partii Robotnic<:cj w Pr<:emyślu, Mu<:eum Okręgowe w Pr<:emyślu, Wojew6d<:kie Archiwum
Państ'wowe w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Historyczne O. Przemyśl.
Referujący:

-

-

dr Z. Konieczny (Przemyśl) - Węz/owe proolemy ·rltchu robotniczego to regionie przemuskim wiatach 1882-1948;
dr Z. Trawiilska (Rzcszów) - Klasa roOotnic.::a i. ruch robotniczy woj. prlefflys/dego w latach 1918-1939;
doc. dr W. Wai.niewski (Warszawa) - Ideologiczne aspekty lOO-lecia. polskiego
ruchu robotniczego;
gen. bryg. dr T. Dąbkowski (Warszawa) - Ruch -rewolucyjny na ziemiach Pols ld południowo-wschodniej w okresie międzywojennym; I nternacjonalistyczna
dziaialnoić KPP i KPZU;
dr komandor W. Białek (Warnawa) - Ludwik Wary-ński i jego idee w poLskim
ruch,-u toootniczum.

Komunikaty:
- dr M. Wieliczko (Lublin) - Z badan nad zwiqzkami r uchu. rObotniczego i spOldzieiezoki w P rzemllślu na przełomie XIX-XX wieku:
- mgr W. Pasterski ( Jarosław) - Ruch -robotniczll w Jarosławiu w okresie zaborów;

-

dr A. Daszklewicz (Rzesz6w) - Z problemów organizacllinych współpraCll PPR
i SL to woj. J)1"zemyskim;
mgr J. Bun:yńska (Przemyśl} - Materiały do ru.cllu -robotniczego w .:::bioroch
muzeów woj. p r zemIIskiego;
mgr S. Stępień (przemyśl) - PowJtanie Pobkiej Parlii Roootniczej w Pr=em'll ślu·

L . 'M. Włodek (Przemyśl) - RoLa tuchu robotniczego w Przemy.ł!u. w walkach
o niepodlegloU Polski;
_ M. Osiadacl. (Przemyśl) MateriaIII do dziejów ruchu roootniczego w Woje-

-

wódzkim Archiwum

Pań.s/wowllm

w

PrZemllślu.

29. ZWIĄZKI KRÓLA JANA lJI SOBIESK1EGO Z
(Sesja naukowa) - Przemyśl, 23 IX 1983 r.
O r g a n i z a t o r z y: MU1.eum Okręgowe w Przemyślu ,
Powslechnej Zarząd Wojewódzki w PnemyŚlu.

ZIEM IĄ

PRZEMYSKĄ

Towar1.ystwo

Wied1.Y

Referujący:

-

doc. dr A. Zielecki (Rzesz6w ) - Pod. Wiedniem j Parkanami;
dr J. Horwat (Bytom) - W ojska ko ronne w dooie Sooieskiego;
dr J. Wieliczko (Lublin) - O miejsce odsieczy Wiednia w 1683

T. W kulturze

polskie;;

-

mgr S. Gajerski (Cieszan6w ) - SIady pamięci o Janie lit Sobieskim (Pr~e 
z te-ren-u woj. przemlJskiego).

glqd zobutków

29. W STULECIE URODZIN K. M. OSrNSKIE GO (Seminarium naukowe) 14 XIl 1983 r.

Pnemyś l,

O r g a n 11. a t o r 1. y: Muzeum Okn:gowe w Przemyślu. Wojewódzkic Archiwum
Państwowe w Przemyślu, Stowarzyszenie " Pax" Oddział WojClw6d<:ki w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Historycwe O. Przemyśl.
Referuj~cy:

-

mgr A. Kunysz
L. M. Włodelt

(Przemyśl)
(Pr:wmyśl)

-

Zycie i dzialalno.łć K. M. Osili.'lkiego:
WpilI w K. M. Osiń.skiego na życie intelek/ualne

PrzefflllJia .

30. BADANIA NAD SZTUKĄ
8-9 VI 1984 r.

BIZANT Y JSKĄ

W POLSCE (Sesja naukowa ) -

Przemyśl ,

O r g a n i 1. a t o r z y: Polska Akademia Nauk O. Kraków. Stowar1.yszenie Historyk6w Szt uki O. Rzeszów, Muzeum Narodowe Ziemi PrzemyskIej w Pnemyślu.
Towarz.ystwo Opieki nad Zabytkami O. Przemyśl.
II _

w

~utble

kultu ry •..
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Referujący;

-

prof. dr L. Kalinowski (Krak6w) -

Stan polskich.

badań

nad sztukq bi.:ant1lj-

skq;

-

dr A. R6tycka-Bryzek (Kraków) - PTOf. dr Wojslaw Mole,
mgr A. Kuny!z (Przemyśl) - Zablltki sztuki bizantujskiej w Przemllś!u;
doc. dr A. R6życka-Bryzek (Kraków) - O p1"ogramie ikonograficznym malowide! w cerkwi tu Posadzie Rubotllckie;;
dr J. Leman (Poznań) - Badania laboratoryjne kamienia, zapraw i fresków
cerkwi w Posadzie Rybotuckiej;
mgr inż. M. Gosztyla (Przemyśl), pro!. dr hab. in:!:. Z. Kordecki (Kraków) Kilka uWQg o ustroju konstTukcl/invm cerkwi obronnej w Posadzie Rllbotl/ckic;;

-

mgr R. Biskupski (Sanok) - Zar1/1: ro.:woju. malorstwa ikoMwego na ziemiach.
Polski poludniowo-wsehodniej tu XV-XVI wieku.
31. DOROBEK MUZEALNICTWA POLSKIEGO W 40-LECIE PRL
(Sesja naukowa) - Przemyśl, 14-15 IX 1984 f-

O r g B n i t a t o r z y: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Wojewódzki, Wydział
Kultury i Sztuki w Przemyślu, Muzeum Na rodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
Referujący:

-

dr Edward Gol<:biowski - viceminister kultury i sztuki (Warszawa) - Uroczyste otwarcie sesji;
mgr A. Kunysz (Przemyśl) - 75 lat Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

-

dr F. Midura (WarSUlwa) - Dorobek muzealnictwa w Polsce Ludowe;;
dr J. Jaskanis (Warszawa) - Dorobek muzealTlictwa arch.eologicznego w PRL;
mgr T. Chruścicki (KrakÓw) - Wkład Polaków w dziełalnaJ!! międ%llno.rodo-

w PrzemIlHu;

wych. organizacji muzealnych;

-

mgr M, Konopka (Warszawa) -

Dorobek wlldawniczll muzeów w Polsce Lu-

dowej;

-

pro!. dr J. Durko (Warszawa) - Dorobek muzeów h.islorl/CZTlIICh i historii mUtst;
mgr J. Jasiuk (Warszawa) - Dorobek muzeów techniki w 40·leciu PRL;
mgr R. Matera (Warszawa) - Muzea ruch.u robotniczego i biograficznego działaczll rewolucyjnI/Ch. w 40-leciu PRL;
doc. dr hab. P. Smolarek (Gdańsk) - Muzealnictwo morskie w Polsce Ludowe;;
mgr E. Dziadosz (Lublin) - Muzea martyrologiczne w PRL;
mgr S. Orysiak (Warszawa) - Muzea poza Te$ortem Kultury i Sztuki w -f O-leciu
PRL;
dr J . Rell (Radom) - l-zbll pamięCi Tlarodowej w Polsce; ich dorobek i per_
speklllWII·

Aneks 6
WYKLADY ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM W PRZEMVSLU
w latach 1963-1981
1. mSTORJA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ -

O r g a n i z a to r z y: Muzeum Ziemi Przemyskiej w
jaciół Nauk w Przemyślu.

1963 r,

Przemyślu,

Towarzystwo Przy-

Wykładowcy:

-

dr int. arch. J. T. Frazik - Wprowadzenie do hill/orU architekwrU. Architektura
staroiutnego wschodu; Architektura staroiy tnej Grecji l Rzymu; ArchHektura
Bizancjum i krajów pozos laj(łcuch pod bezpoJtednim wpiJl'UX!m KOllnamynopola;
Architektura karoHńska, protororrnl1iska i romańska; Architektu.ra golycka; Architektura ba,.okt' i rokoko; Architektura okresll. ,.omonll/zmu i architektu,.o
eklell/Clna; Arcltilekwra X X-lecia.
2. MtASTO W KTÓRYM ZYJEMY -

1964 r.

Organizatorzy: Muzeum Ziemi Przemyskiej w
jaciól Nauk w Pn.emyślu.

Prz.cmyślu,

Towarzystwo Przy-

Wykladowcy:
- mgr M. Ptaśnlk - Rola muzeaLnictwa w Polsce Ludowej;
- mgr A. Kunysz (Przemyśl) - Najdawniejsza przesz/oit Przeml/§/a;
- doc. dr F. Persowski - Przemllil w wiekocll X-Xlii;
- dr A. Gilewicz - Dzieje Przemyila od XIV-XVIII wieku;
- doc. dr K, Arlamowski - Miasto PrzemllJI, jego poczqtkl i rozwój;
- lnt. arch. B. G~barowicz - Zabyl/d architektur" miasta Przem.lIJ1a;
- pro!' dr K. Lepszy - Rola Uni~rsutelu. Jagiellońskiego w dzie;acll narodu
polskiego:
- dr Inf:. arch. J. T. Fruik - Zabytki sztuki miasta Przemll!la;
- mgr Ł. Turcz:ak - Muzeum w Pr;:eml/Jlu, jego historia i zbiorll:
- mgr Z. Fełczynski - 2UCie teatralne i mUZlIczne w dawnym Przemyj/u;
- dr A. Gilewicz - POCZlllki ruchu rewoluc,,;neao w PrzemIlIlu Ido 1905 T.);
- J. WJlncr - Ruch. robomiez" w Pn:eml/Jlu w latach 1905-1939;
- mgr Z. Koniecmy - D.tialalnoU PPR i organizacja wladZ"JI ludowej w PrzemllJlu;
- L. Włodek - PrzemllJl w okresie okupacji hi~le"'owsklej;
- mgr S. Lew - Miejsca watkt i męc:eftstwa. na tereme miaSta PrZemlIsio;
- W. Bania - Rozwój I osiqgn~cla miasta Pr;:eml/łla w Pohce LUdowej;
- R. Stącowk - Rozwój kulturl/ miasta Przeml/sla 'Ul okresie XX-Iecul PRL;
- W. Derl:goW'Ski - Perspektllwy roZ'WOju. Przem"Jla.
3.

POCZĄTKI

PA!'iSTwowoSCr I KULTURY POLSKIEJ -

O r g B n l:z a t o r z y: Muzeum Ziemi
Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Przemyskiej

w

1966 r.

Przemyślu ,

Towarzystwo

Wykładowcy:

-

prot. dr T. Lewicki - Obrzqdek pogrzebowy u pogańSkiCh Słowian;
doc. dr J. Dowiat - Chrzest Polski;
pro!. dr R. Jamka - Poczqtki muut pol3kich w Jwietle żródel archeologicz_
nl/ch odk'l'1itych. 'Ul Polsce po!udniowej:
doc. dr R. Beck - Pol.ka a Czechy w łredmowieczu:
pro!. dr S. Herbst - TI/siqc la' orę-ea polskiego;
prof. dr Z. Rajewski - Rola paiutwa Polan w formowanht ,ię pat!:stwowoki
polSkiej:
pro!' dr A. Gieysztor - Kultura budownłcluch państwa po/skiellO w X-XI
wieku;

-

doc. dr Z. Swiechowski -

Architektura ramamka Ul Polsce.

4. CYKL ODCZYTÓW Z OKAZJI X.XX-LECIA PRL POSWU;CONYCH
DAWNYM I NA JNOWSZ YM DZIEJOM PRZEMYSLA _
1974 T.
Organizatorzy: Muteum Ziemi
Pnyjaciół Nauk w Przemyślu.

".

Przemyskiej w

Przemyślu,

Towarzystwo
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Wykładowcy;

mgr A. Kunysz - Tajemnice GórIl Zamkowe; w PrzemIl.łlu w §wictle badań
o rcl1.eologicznych.;
_ mgr Z. Konieczny _ Stronnictwa polityczne w walce o wła dzę w Przemll.łlu
_

w latach. 1944--1948;

-

mgr A. Kunysz _
!redniowieczu;

_

L.

Włodek

-

Kontakt1l handlotOe Pnemlljl a w

s t arożytnojci

Poczqtki wladzy ludowej w P1"zemlljlu w 1944 r. w

i wczesnym
~wie tl e

taj ·

nych. dokument6w;

_ mgr K. Kwaśnica _ mgr A. Kunysz w

-

w lalach 1944-1974;

dr inż. arch. J. T. Frazik - Sztuka Ziemi. Przemyskiej w połowie XV lr wie/w;
mgr Z. Konieczny - Przekształceme strUktury MrodowoJciowej miasta i po·
wiatu PrzemIl.ł1 w lotttCh. 1944-1946;
mgr Z. Felczynski - Proso przemyska od XVIll do XX Wieku;
Jan ROŻ8ński - Rozwój .!portu i t urll.!tIlki w Przemyjlu w XXX~leciu;
doc. dr F. Persowski - Udziot PrzemIl!lan w ruchach ml.rodowo·wyzwolenczuch w XIX wieku;
L. Włodek Przemiany struktury spol eczno·gospodlltcze; miasta Przemu~11l

w

-

PrzemyślI!

przemyska od XVI! do XX wieku;
Dynamika r ozwo ju plac6wek kulturalnych i naukowych

Kliq~ka

XXX·leciu PRL;

Początki wllchowania IUllcznego I sportu w PrzemllJlu od
XIX wieku do l wojny jwiatowe;;
mgr inż. B. Glibarowicz - Rozwój architektoniczJI.O·urbanistllczny miasta P rzemll~la w latach. 194-1-1974;
mgr J. Bunyńska P rzcmyślanie na. uniwersu t el Qch. zagranicznych. od )10·
łowU XV do XV 1 wieku.

mgr J. Zagulak -

połOWił

-

5. BADANIA
1976 r.

ARCHEOLOGICZNE W WOJEWODZTWIE PRZEMYSKIM -

o r g a n i z. a t or z y;

Muzeum Okrligowe w Przemyślu.
Archeologiczne i Numizmatyczne O. Pnemyśl.

Wy:t.ladowcy:
- doc. d r M. Cabalska -

Polskie

Towarzystwo

Grodzisko wcze.moj redniowieczlie w TuliOlowach woj,

Przemyjl;

-

mgr M. Parczewsk! -

Badania WllkopaHsko we

w miejsco wojci

Bach6rz woj.

Przemlljl;

-

mgr S. Lewandowski -

Cmentarzysko

Przemy~l;

-

mgr K. Szuwarowski -

logic:o nll ch;

mgr A. Koperski

Zamek przemllski

kulturl/

l użllckiej

w Paluchach woj.

w .iwietle najnowszlIch badan orch.eo·

Wuniki poszlLkiwan archeoLogicznych nad ; rookowI/11I. Sa-

nem.

6. STUDIUM WIEDZY O SZTUCE, DZIEJE SZTU K r POWSZECHNEJ OD
PREHISTORU DO REALIZMU XIX WIEK U (MALARSTWO, RZE2.BA. ARCHITEKTURA) - 19;6 r.

O r g a n i z a lor: Muz.eum O:t.r~gowe w Przemyślu .
W y k I a d o w c y;
- mgr A. KOl*rski, p ro!. dr M. L. Bernhard - Zarys lIa)daWllie;slUCh. dziejów
lIltuki. Sztuka statOżlłtnej Grecji;
- dr hab. J. SUwa - Sztuka slaroŻllh~go Rzymu;
- dr hab. J . SUwa - Sztuko starożlltnego Egip t u i Mezopotamii;
- mgr l. Sapctowa, mgr J. Ataman - Sztuka. ,tarochrzcścijamka i Ltizanll/j.,ka;
- mgr M. Giżyńska·Matecka - Szwka przedromańsko' roma-ńska ;
- doc. dr hab. inż. arch. J. T. Frazik - Sztuk.a "l"omaruka w Polsce;
- doc. dr hab. inż. arch. J. T. Frazik - Sztuko gOlveka:
- d oc. dr hab. [ni.. arch. J. T. Frazik - Sztuko golyku"UI Polsce;
- mgr B. Kiwała - Rene34rt.ł we Wl03:,ech ;
- mgr M. Giżyńska·Matecka - RenesaTIS w krajach na p61noc 00 Al P:
- mgr B. Kiwała - Sztuka baroku:
- mgr l. SapetowQ - Berok w Polsce;
- dr W. Al\.endor( - ReaLizm "UJ s::tuce xrx wieku;
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-

mgr J. Atan\an - Kla"1jc".;:m i romant1jzm;
mgr l. Sapctowa - Ojwiecenj(' l romant"zm w PolłCe;
dr W. Altendorf - Poblde molar"two w dobie realizmu.

7. 1 DNI OCHRONY ZABYTK()W 1 MUZEALNICTWA W WOJ. PRZEMVS·
KIM - 1911 r.

O r g n n i:t a t o r:t y: Muzeum Okn:gowe w Przemy§lu, Polskie Towarzystwo Ar·
eheologiczne i Numizmatyczne O. Przemyśl, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
O. Przemy ś l , Towar:tystwo Opieki nad Zabytkami O. Przemyśl. Towarzystwo
Wied:ty Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Przemyślu .
Wykładowcy:

-

mgr A. Kunysz - MuzeaLnjctwo a problem ochron" d6br kuiturllj
dr W. Blaszcz)'k - Rezerwat1l archeołogiczne w Połsce;
dr W. Blaszczyk - Rolo Wielkopouki w k".;:taltowaniu pc:nutwo pobkiego;
mgr B. Gutkowska - Zagadnienia rewa!oT1jzacji !tore"o mia.na to Przem1l.łlu;
mgr T. Burzyns ki - Sztuko ludowa pogranicza nadso.l\.tk!ego;
dr J. Piórceki - Problern1l OChron" zab1ltkOw prz"rodlł;
mgr T. Burzyński - Problemu och.ron" drewIl ianego budoumictwa ludowego

-

mgr A. Fenczak -

w woj. przemu!kim;
Rola archiwum po:n"twowego w zabezpieczeniu archiwa·

li6w;

-

mgr M . Parczewskj - O"adn!ctwo prehiJtor/,lc.lme na terenie D/,Inowa;
mgr A. Kunys:t - Muzea województwo. prze'ffi1jskiego.

8.
KIM -

n DNI OCHRONY ZABYTKOW I MUZEALNICTWA W WOJ. PRZEMYS·
1978 r.

O r g:l n i z a t o r z y; Wydział Kultury l Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Prze·
myślu, MuU!um Okręgowe w Przemyślu. Polskie Towarzystwo Archeologiczne
i Numizmatyczne O, Pnemyłl, PolskJe Towarzystwo Ludoznawcze O. Pn:emyśl.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami O. Przemyśl. Towarzystwo WiC'dzy Pow·
szcehnej Zarz. Woj. w Przemyślu.
Wykładowcy:

- doc. dr hab. Z. Bukowski - Af'ChcoloOia podwodna;
- mgr A. Kunys:t - Zablł!kł województW<l przemlł!kiego;
_ mgr inż. T. Zurowski - G6rniclwo prehistol"/,IcZne na zicrniacll polskich;
- mgr A. Koperski - Storomadziarskie cmentorz1lsko w Pr::em1łnU;
- mgr T. Bunyńllki - TradlłCIł1na i w.p6lczt.na sztuka ludowa w województwie
prze m 1ł!kim;

-

-

mgr A. Koperski -

Społeczna

ochrona zob"tkOw w Pol"ce;

W. Sobocki - Z historii ochr()1l.lI zabytków budownictwa drewnianego Ul gra·
nicach obecnego województwa przemll.kiego;
mgr A. Kope~ki - Kullura przewouka I'tll ziemiach polIkich;
mgr T. Bun,ynski - Uwagi nod przemfOflami kułturll !polccznej no wli pru-

m1lllkiej.
9. III DNI OCHRONY ZABYTKOW I MUZEALNICTWA W WOJEWOOŁ
TWIE PRZEMYSKIM - 1979 r.
O r g:l n i z a t o r z y; Wydzial Kultury i Sztuki Urzędu Wojew6d:r.kiego w Przemyślu,

Muzeum Okn:Aowe w Przemyślu. Pobkie Towarzystwo Archeologicz·
Ile i Numizmatyc:tne O. Przemyśl, Polskie Towarzystwo I~udoznawcze O. Przemyjl. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami O. Prr.emyśl, Towarzystwo Wiedzy
Powsr.echnej Zar7.. Woj. w Pnemyślu.
Wykladowcy:
- mgr M. Zh:bińska - Zablłtkou.oa architektura Jaro!lawia końcCl XIX l początku
XX wieku;
- W. Sobocki - Ochrono ~ab&ltk6w w województwie pr~em&l3kim;
- dr W. Bla.uczyk _ Rezerwat~ archeolOgicz'lle tO Polsce;
- mgr A. KunYSJ: - Wklad mieukańców wojew6dz1wa prxe'ffi1j!kiego do nauki
i kultury pol,kiej;
- mgr A Kostek - Zaoczenie ocll.ronll zubutk6w archeologicznych.;
- mgr A. Koperski - Zab1ltki archeologiczne z Radvmna cennlłm !Tódlem hf"torUCZII.JIffl;
- mgr T. Burr.yński - Ochrona obiektów budownictwa ludowego;
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-

mgr A. Koperski -

a rclU.'ologic,wucn;

mgr F. Gajerski -

Poczqtki miosto

Pr;:emllślo

w

świetle nt~jnowsz-uch

badali

Zabytki w dorzeczu Tamo; i LubllCz6wkl.

10. IV DNI OCHRONY ZABYTKÓW T MUZEALNICTWA W WOJEWODZTWIE
PRZEMYSKIM - \980 r.

O r g a n i z a t o r 2. y: Muzeum Okr(:gowe w Przemyślu , Towarzystwo Przyjaciół
Nauk w Przemyślu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarz. Woj. w Prtemy~
ślu, Połsk.ie Towarzystwo Ludoznawcze O. Przemyśl, Towarzystwo Opieki nad
Zabyt kami O. Przemyśl.
W y kładowc y :

-

J. Roiailskl - zabytki wo j ewództwa przemyskiego;
mgr A. Kope.rskl - Poczqtki Przemyśla 'W .świetle najnowszllch
logicznych;
mgr A. Kunysz -

mgr in:!. B.

badań

archeo-

Ochrona zabyfków w województwie przemyskim;
- Ochrona zabu/kaw arcllitekUlrll w wojewÓdztwie

Gębarowicz

pTzemUBkim;

-

pro!. dr in:!. arch. J. T. Frazik - Tendencje i kierunki w odbudowie i rewaJorl/zocji miast w Polsce;
mgr A. Koperski - CmelltorzUsko staromadziarak le w P tz emy.łlu;
mgr T. Burzyński - Spotkanie;: twórcami ludowymi;
mgr C. Kotowicz - Malarstwo Maria1Ul Strońskiego;
mgr T. Burzynski - Twórczość ludowa w województwie przemyskim.

11. V DNI OCHRONY ZABYTKOW I MUZEALNICTWA W WOJEWÓDZTWI E
PRZEMYSKIM - 1981 r.
O r g a n i z a t o r z y: Muzeum Okr(:gowe w Przemyślu. Towarzystwo Przyjaciół
Nauk w Przemyślu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarz. Woj. w Przemyślu,
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O. Przemyśl, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami O. Przemyśl.
Wykładowcy:

-

mgr A. Koperski - Ochrolla zabulków arcneologicznUclł;
mgr A. Kunysz - Oclu'ona zabl/tków w województwie przcmllskim;
mgr T. Burzyńskl ProblemT/ ochrony sztuki ludoweJ województwo przemllskiego;

-

mgr C. Kolowiez - 1'wór('zo§Ć artlIstuczna Polski po!udtttowo~wschodfliej;
mgr T. Burzyński - Kultura społeczna wli J)rzem1ł,kiej;
dr Z. Konieczny - Rola j zadania arcniw6w państwowych;
mgr A. Fcnczllk - Rola archiw6w państwowych w ochronie dóbr;
mgr A. Kunysz - Wklad mieszkańców województwa przemllskiego do nauki
f kullury polskiej.

12. CYKL ODCZYTÓW - 1981 r.
O r g a n i z a t o r z y : Muzeum Okręgowe w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaci6!
Nauk w Przemyślu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarz. Woj. w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O. Przemyśl, Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami O. Przemyśl.
Wykładowcy:

-

mgr A. Koperski - Najstarszc osadnictwo m. Przemll~la;
mgr A, Fenczak - Ruch naukowy w -regionie przemyskim 'XIX i XX wieku;
mgr A. Kunysz - Przem1ł;;t we wczeSlll/ffl .łredniowiecz\l.;
dr Z. Konieczny - Stratu biologiczne i materialne w ok'resie II wojfIu Jwiatowej w województwie przemu,kim:
mgr A. Kunysz - Kontaktu handlo we Przemuila we wczesnllm 'rednf01oie('zu'
mgr C. Kot owicz - Plastl/ka przemllska to latach 1900- J9iO;
mgr H. W6;cfk - Przebieg -rejoTmU Tolne; w województwie przem1łskim;
mgr A. Kunysz - NajSlar,ze zabytki architekturll miasta Przemyłla.

Anek s 73
REGULAMIN!
MUZEUM NARODOWEGO ZIEMl PRZEMYSKIEJ
!) układa

l . Nazwa
§ I.

Muzeum nosi nazwę:: "Muzeum Narod owe Ziemi Pnemyskiej" i jest jednym z d ział6w Towarzystwa Pnyjad6ł Nauk w Przemyślu.
II . Cele

regulaminy dl a zwiedz3j~ 
cych i pracujących w Muzeum,
p!"zedJdada je do zatwierdzen ia Dyr ekcji i jest ta ich przestrzeganie
odpowiedzialny,
g) organizuje
w ycieczki krajoznawcze, wystawy malarskie, a r chitektonlczne, sztuki ludowej, prtemyslu
artystycznego itp.
§ 6.

I 2.
Celem Muzeum jest opieka nad zabytkami sztuki i kul tu ry, znajdującymi
się: na obszarze
Ziemi Przemyskiej,
gr omadzenie wszelkich zbior6w i naukowe ich opracowanie (statut. § 2.
Ut. C.).

Kupno zbio rów, Jakoteż wszelkie transakcje obciątaiące budżet TPN, mog~
odby wać się: tylko na podstawie uprzedniej uchwał y Dyrekcji. Podobnie też
uprzedniej uchwaly Dyrekcji wymaga
wymiana zbiorów,

17.
§ 3.

Do urzeczywistnien ia tych ceI6,. J ą
ty Muzeum przez :
al pozyskiwanie zbio r ów drogą ku pna
I darowizny,
b) konserwowanie tyc hte w urządzo
ne j przy Muzeum pracow ni naukowej, zaopatrzonej w odpowiednie
środki k onserw a torskie I podn:czną

Mniejsze wydat ki, tyczące się admini·
stracJi Muzeum uskutecznia sam kustosz w ra mach wyznaczonej mu w
budtccie rocznym kwoty, kt6rej n ie
może przekroczyć. Z wydatków w ten
spOSÓb poctynionych zdaje s prawozda·
nie na najblitnym posiedzeniu DyrekcjI.
§ 8.

bibliotekę.

Zs:łaszane

lU .

Zanąd

Muzeum

H.
Muzeu m

zarządza

zas~pca, za
co
przed Dyrekc ją.

kustosz, lub
odpowiedzialny

jego
Jest

K ustosz:
a) jest r eferentem s praw m uzealnych
na posiedzeniach Dyrekcji i Ra dy
Naczelnej,
bl układa p rogram działalności muzealnej Dyrekcji,
c) stara się o powiększenie zbioraw,
ich k onserw ację i jest odpowiedzialnym za ich bezpieczeństwo,
dl opracowuje katałogl muzealne dla
zwiedzających,
przedkłada
Dyrekcji

wnioski
w
sprawie opiat za zwiedzanie Muzc-

um.
!

czy
w iic h
anod-

19·
§ 5.

e)

oferty kupna zbiorów
pojedynczych eksponatów kust osz
nien dokładnie zbadać, ustalić
aUlen tyc;tność I cenę wedle giełdy
tyctnej i przedstawić Dyrekcji oz:
powiednimi wnioskami.

Dyrekcja mote dl a zbadania wartości
dziel sztuki, kt6re ma nabyć, wydeles:ować specja lną komisję.

§ 10.

Kustosz nie może kolekcjonować zbio·
rów na własną rę:kę:. ani pias lować
analogicznego urzęd u w innych pod obnych instytucjach (s t. § 2).
§ 1l.

Kustosz jest obowiązany do umieszczania spr awozdań t dzialalno!ci muzealnej i naukowej w Rocznikach Towarzystwa.

Regulamin len w myn § 26. lit. d. slalulu
dnia l VI 1924 .

za lw ierdziła

Rada Naczelna
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ł

12.

Kierowników ponczególnych działÓw
muzealnych mianuje Dyrekcja
na
wniosek kustosza, który ;ta Ich dzialaln ość jest. przed nią odpowiedzialny.

si(' wnioski na posiedzenia Dyrekcji,
referowane pucz kust05z.a. W posiedzeniach Dyrekcji mogą uczestniczyć
i ci kierownicy, lecz tylko z glosem
doradczym.
§ 14.

§ 13.

Dla utrzymania jednoUtego kierunku
dzialalnośel pos:zczególnych działów kustosz zwoluje ich kierowników na posiedzenia, na których PrzYiotowuje

W

rade

przyj.;;:cla funkcjonariuszy
siutby. kwto5%. jest ich bezprzelotonym, odpowiedzialnym za nich przed Dyrekcją.
płatnych I
pośrednim

Aneks 7b
Załącznik do Uchwaly Nr 4/27/66 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Przemyślu z dnia 19 I 1966.

STATUT
MUZEUM

ZIEMI

I. Postanowienia og6lne.

PRZEMYSKIEJ
l. Gromadzi i przechowuje muzealia

§ l.

Muzeum Ziemi Prumysklej zwane dalej ,.Muzeum" obejmuje swoim zaSię
giem tereny środkowego dorzecza Sanu. II w Itczeg61ności powiaty: Prumyłl, Jarosław, Lubacz6w.

2.

§2.

3.

SledtibQ MUteum

jest

miasto Puc-

myśl.

§3.

4.

MU:teum ma prawo utywać pl~:zęcl
okrągłej z godlem państwowym i napisem w otoku: ".M uzeum Ziemi Pn.emysklej w Pn.emyŚłu".

5.

§ 4.

6.

1. Zwierzchni

nadz6r nad Muzeum
.prawu je Minister Kultury I Sztuk i
prtez Zan.ąd Muze6w I Ochrony
Zabytk6w.
2. Bezpośredni nadz6r nad Muzeum
wykonuje Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Prtemyślu prut
Wydlial Kultury. W zakresie nadtoru nad działalnością mery torycmą Muzeum, Wydzloł Kultury konysta t wytyeznych i pomocy Muteum Okręgowego w Rzeszowie.

7.

8.
9.

10.

II . Cele i zadania Muzeum

11.

§ 5.

Muzeum jest instytucją naukowo-badawctą I oświatową powolanQ do:
l. Gromadzenia, przechOwywania, na ukowego opracowywania I udos tęp
niania
muzeali6w
obrazujących
pradzieje, historiI! dawną i współ
czesną oraz kulturl! i utukl! terenu dawnej Ziemi Przem1skleJ a
Izcwg6lnle miasta Przemyśla.
2 Prowadtenle badali naukowych.
3. Upowu~hniania wiedty i kultury.
§ O.

Dla w1konanla
I 5 MUteum w

zadań. IlIlkrejlonych
szczea6lnoścl:

12.
13.

t zakresu art:heologll, historii mIasta i regIonu, sztuki, etnogratil,
historII
ruch6w
rewolucyjnych
oraz prace ikonograficzne i dokumen tncje z. badań naukowych i
konserwacji zbior6w.
Uzupełnia zbiory przez potyskiwanie nowych nabytk6w drogą zakupu, prtydtialu darowiz.n. depozyt6w.
Inwentaryz.uje, kataloguje l naukowo opr:lcowujc tgromadzone muzealia. materialy ikonograficzne l
dokumentacje.
zabe"lpi~z.a
I konserwuje mutCalia, w,p6lpracuje przy ochronie
zabytk6w ntukl l archeologii z
orKanami słuiby konserwatorskiej.
Udostępnia
zbiory i księgozbl6r
dla cel6w naukowych I oświato
wych.
Organizuje I prowadzi badania naukowe na terenie objętym zaslę
~iem Muzeum.
Organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe.
Prowadzi dtiulalność oświatową.
OrganItuje Kola Prtyjaci6ł MuU'um I grupy zainteresowań. Szczeg6lnie w szkołach I wśród młodzie
ży pozaszkolnej.
Opracowuje i publikuje inwentarze. katalogi I przewodniki po wystawach, wyniki badań wykopaliskowych i etnografIcznych, publikuje prace popularno-naukowe,
foldery. składanki, widok6wki z zakrelu pracy i %biot6w.
Prowadz.i i udostępnia bibliotekę
fachową z zakresu dyscyplin reprez.enlowanych w Muzeum.
Prowadzi szkolenia zawodowo dla
swych pracownik6w,
Współpracuje t plac6wkami muzealnymi l naukowymi w kraju i Ul
granką. organizacjami l stawarzy:neniaml o podobnych celach.

IlI. Organizacja Muzeum

17.
Muzeum ;IelIt

w

następuJącą

wielodziałowe
str ukturę

i posiada

organizacyj ną:

1. Dzioł archeologii: obejmuje zbiory

z zakrelu historii kultury material-
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2.

3.

4.

5.

nej dawnych spoleczenstw wmicszkujących \cren środko wego dor;u~cza
Sanu i dokumentację z badań wykopaliskowych.
Dzial etnogTaJii; obejmuje zbiory i
dOkumentację z zakresu kultury ludowej grup etnograficznych na pograniczu polsko-ruskim, w szczególności: stroje, hafty. rzeiby. malarstwo ludowe, ceramikę dawna i
współczesną. ciasto obrzędowe. spn:t:ty domowe, narzędzia rolnicze i r1;emleśłn!cze. s przęty rybackie. bartnicze, kJiS1;C i fotografie dokumentalne. inwe.ntaryzację budownictwa ludowego.
Dziclt historii; obejmuje zbiory dotyczące historii dawnej i w spółcze
snej Przemyśla i "1;ierni. przemyskiej,
a w szczególności: ruchów narodowo-wyzwoleńczych.
rewolucyjn)'ch
j robotniczych, walk i męczeństwa
okupacji hitlerowskiej, wybitnych
ludzi związanych z Przemyślem, a
również numizmaty i wytwory rzemiosła przemyskiego.
Dzia! ~~tukj; obejmuje zbiory z zakresu malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego z terenu obję
tego działalnością Muzeum, a w
szczególnOŚCi malarstwo ikonowe i
dzieła artystów miejscowych.
Biblioteka fachowa: obejmuje księ
gozbi6r z zakresu archeologii, etnograCii, historii, kultury I sztuki.
Prowadzi
na miejscu czytelnię.
Gromadzi materialy do akcji odc7.ytowej, reprodukcje, przeirocza,
filmyoświatowe,

6. Stanowisko do SJlrnw administrocujnl/ch i finanSOWI/ch : obsluguje

Muzeum w 7:akrcsie finanSOwym
administ-racyjno-biurowym,

l

18.
Tv,:orzenie nowych działów i oddziałów lub likwidacja i stniejących nast~
pUje na wniosek Kiero w nika Muzeum
w drodte uchwaly Pre:r.ydium Miejskiej
Rady Narodowej w Przemyślu w porotumieniu z Ministrem Kullury i
Sduki.
IV.

Skład

zeum,

osobowy, kierownictwO Mu§ 9.

l. Muzeum zatrudnia: pracowników
merytoryctn.ych
z
odpowiednimI
kwalifikacjami i stopniami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum ora:; z zakresu nauk pedagogicznych i artystycznych.
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2, Pracowników administracy jnych, tec:hniCl,nych i obsługowych .
§ lO.

Na czele Muzeum stoi kierownik, k lókieruje działalnością Muzeum i
sprawuje nadzór nad jego majijtkiem
i :;biorami.
Do obowiązk6w Kierownika Muzeum
naleiy w s1;czególności:
I. Reprezentowanie Muzeum na zery

wnątrz.

2. Wydawanie
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

dccyzji we wszystkich sp rawach nalet:jcych do zakresu działania Muzeum.
Przedkładanie
pOWOłanym
organom i instytucjom sp rawozdań z
działalności Muzeum.
Przedkładanie preliminarzy budże
towych i wniosków finansowych
(inwestycyjnych).
Aprobata wydatk6w w granicach
budietu oraz funduszów specjalnyCh.
Wydawanie regulaminów
pracy
orat zarządzeń regulujących tryb
załatwiania spraw.
Udzielanie urlopów pracownikom.
Delegowanie pracowników w celach szkoleniowych do prac badawczych i innych.
Kierowanie personelem Muzeum.
Jnne spraw)' wynikajqce z obowiązujących przepisów.
§ 11.

l. Kierownika Muzeum powołuje, odwołuje i awansuje Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w pol'tlZUmieniu z Ml1Zeum Ok~gowym w
Rzeszowie.
2. Pozostałych pracowników Muzeum
prZ)'jmule, zwalnia i awansuje Kierownik MU7.eum.
3. Kwalifikacje pracowników określa
ją odrę:bne przepisy.
§ 12.
I. Kierownicy

lub p.O. ki erownicy opr6cz ogólnego kierownictwa naukowego i organizacyjnego powierzonego sobie dtla łu ,
zajmują się gromadzeniem,
dokumentacją i opracowa niem
naukoWYm zbiorów, opracowaniem koncepcji scenariuszy ekspozycji staleJ, wystaw czasowych i objazdowych. przygotowaniem wydawnictw
nlilukowych, udzielaniem konsultacji.
2. Kierownicy działów lub p.o. kierownicy odpowiedzialni są za bezpi eczeństwo zbiorów im powi('fzonych, czuwają nad stanem icb u chowania. konserwacją itp.
dział6w

3. Do pracy oświatowej
są wszyscy pracownicy
podstawowej Muzeum.

zobowiązani
działalności

§ 16.
składani a

w imieniu Mu:teum
w zakresie jego praw i
obowiązków
finansowych wymagane
są podpisy
Kierownika
głównego
księgowego lub osób przez nich upo-

Do

oświadczeń

§ 13.
Szczeg6łowy zakres czynności paszcze·
g6lnych pracownik6w i tryb załatwia
nia powierzonych im spraw ustalają
wydane przez Kierownika Muzeum
regulaminy i zarządzenia.

§ 14.

Muzeum prowadzi własną gospodarkę
jako jednostka budżetowa. Dochody i
wydatki Muzeum objęte są budżetem
Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu. Majątek Muzeum jest własnością
państwa. PMRN w Przemyślu zapewnia Muzeum środki niezbędne dla je·
KO utrzymania i rozwoju.
§ IS.

Pomieszczenia oraz inne mienie Muzeum mogą być wykorzystane jedynie
dla celów związanych z wykonywa·
niem zadań Muzeum.

ważnionych.

§ 17.

Przekazanie Muzeum lub likwidacja
może nastąpić w drodze uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej za
uprzednią zgodą
Ministra Kultury I
Sztuki.
§ 18.

Zmiany do statutu może wprowad:tić
na wniosek Kierownika Mu:teum Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
porozumieniu z Ministrem Kultury I
Sztuki.
§ 19.

Statut wchodzi w tycie po upływie
14 dni od jego uchwalenia przez Prezydium MieiskieJ Rady Narodowej w
Przemyślu w
porozumieniu z Ministrem Kultury I Sztuki.

Anek .7c
do Zartądzenia nr 16175
Wojewody Przemyskicgo z dnia 14 lipca 1975 r.
Załącz.nik

STATUT
MUZEUM OKRĘGOWEGO W PRZEMYSLU
l . Postanowienia ogólne
§ I.
1. Muzeum

Okręgowe
w Przcmyślu
zwane dalej "Muzeum", działa na
podstawie ustawy z dnia 15 lutego
1962 r , o ochronie d6br kuJtury i o
muzeach (Dz. U., Nr 10, poz. 48) i
przepis6w niniejszego statutu.
2. Muzeum obejmuje swą działalnością
teren woj. przemyskiego.

§ 2.
Siedzibą

Muzeum }esl miasto

Przemyśl.

13.
Zwierzchni nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury I Sztuki, :taś
bezpośredni Wojewoda Przemyski. a
w jego imieniu i z upowat.nienia Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Unl:du Wojewódzkiego w Pnemyślu.

".

Muzeum Okrl:gowe sprawuje nadzór
nad innymi muzeami resortu kultury
i sztuki znajdującymi się w woj. prtemysklm fin ansowanymi lub dotowanymi z budżetu terenowego.
§ 5.

Mu:z:cum ma prawo utywać pieczęci
okrąglej z godłem państwa w środku
l z napisem "Muzeum Okrl:gowe w
Przemyślu".

II. Cele I zadania
§ •.

l . Muzeum jest inslytucjq o charoktenI' nauko wo-badawczym l oświato
wym.
1. W celu spełnienia swych zadałl Muzeum gromadzi, przechowu je, konserwuje i udostępnia dobra kultury w zakresie archeologii, historiI.
sztuki i etnografii, prowadzi badania naukowe i działalność oświato-
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w<l w 7.akresle wymienionych dyscyplin, a także współdziała w upowsz;eehnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowanyszeniaml o podobnych celach.
• 7.

wykonania zadań określonych
w § 6 Muzeum w sz;czególności:
1) gromadzi dobra kuJtury (zabytki I materlaly dokumentacyjne)
w zakresie dyscyplin rcpre~cn
towanych w
Muzeum
oraz
wszelkie dzieła i prace monograficzne i dOkumentacyjne.
2) uzupełnia zbiory przez nowe nabytki uzy.kane drogą zakupu,
pnydziału,
darowizn, :tapis6w
OTaz pne1. prz:yjmowanie depozytów I uzyskiwanie oblektó ....'
drogą badań terenowych.
3) prowadzi ewidencje: naukową,
InwentaryzacjI: i klasyfikację
zbior6w i materiał6w dokumentaeyj nych.
4) przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewni ają
cych pełne bezpieczeństwo i
mag:tzynuje }e w spos6b dostę
pny dla badań naukowych.
5) ubezplecz;a I konserwuje muzealia, w miarę motllwołei zabe~piecz.a stanowiska archeologleute, opiekuje sil.: kolekcjami i
zabytkami ruchomymi poza Muzeum, wpisanymi na wniosek
ich właścicieli do rejestru zabytkÓW o raz udziela wlticieie10m pomocy w zakresie ustalonym przepisami art. art. 56, 57
ustawy z dnia 15 II 1962 r. o
ochronie d6br kultury i o muzeach (Ot. U, Nr 10, poz. 4.8).
6) organizuje I prowadzi badan ia
(ekspedycje) naukowe w zakrelie dyscyplin objętycb zakresem
działania Muzeum,
7) organizuje wystawy stałe, czasowe. ołwiatowe i objaz;dowe.
8) prowadzi d:z:1ałalnoit społeczno

I. Dla

- ośw iatową·

9)

udostępnia

zbiory dla cel6w na-

ukowych I

oświatowych,

-

10) opracowuje [ publiku je inwentarze, katalogi, przewodniki po
wystawach, wyniki badań l ekspedycji naukowych oraz wyda-

-

je prace naukowe j popularno-naukowe w iarmie monografii,
roczników, albumów itp., a tak ie informatory z zakresu swej
pracy i zbiorów w postaci ulotek. Colderów, skladanek, widokówek itp.
11) prowadzi bibliotekę 'Z zakresu
dyscyplin reprezentowanych w

-

Muzeum oraz muzealnictwa, jak
też
dyscyplin pomocnic:z:ych i
udostępnia w czytelni pracownaukowym, młodzie ży
i nauczycielstwu.
12) szkoli pracowników muzealnyc h

-

nikom

stu diującej

tak

własnych

jak i innych mu-

2) DziaL Etnografii:

-

zeów województwa przemyskiego oral prowadzi praktyki dla

studentów w tym zakresie.
13) Muzeum

sprawuje

opiekę

i

nadzór nad muzeami państwo
wymi, społecznymi i Izbami Pami~ci Narodowe j itp. w granicach województwa pn:emyskiego, ich działalnością naukową i
oświatową oraz nad konserwacją muzealiów, zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 157 Ministra Kultury i Sztuki z dnia
21 grudnia 1965 r. w sprawie
muzeó w okr~gowych (07.. Urz.
MKiS, Nr l , poz. 2. z 1966 r.).

-

-

3)

§8.

l , Muzeum

5)

jest wielodzialowe
komórki:
Dział Archeologiczny
Dział Etnografii
Dział Historii
Dział Sztuki
Biblioteka fachowa

6)

Dział

siada
I)

2)

3)
4)

po-

nast~pujące

-

Naukowo-Oświatowy

Pracownia Konserwa t ors ka
8) Pracownia Fotograficzna
9) Pracownia Plastyczna
la) Stanowisko pracy (wielOOSObowe) do spraw administraeyjno-finansowych l administracyjnych.
2. Do zakresu dzia.lanill poszczególnych komórek organizacyjnych należy w szcug6Inoścl:
1) Dzia l Archeologii:
- prowadzenie
stacjonarnych.
zabezpieczających
i
powierzchniowych badań archeologicznych.

g romadzenie, przechowywawanie, inwentaryzowanie i
naukowe opracowanie zbiorów kultury ludowej pogranicza polsko-ruskiego, a w
szczególności
województwa
przemyskiego,
upowszechnianie wiedzy o
posiadanych zbiorach i wynikach badań drogą wys taw,
odczytów, publikacji itp..
gromadzenie archiwaliów dotyczących
kultury ludowej.
drogą badan terenowych, stacjonarnych i penetracYJnych.

Dział

-

TlI. Organizacja Muzeum

inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów a rcheologicznych oraz naukowe ich
opracowanie.
doraine zabezpieczenie zabytków uzyskanych w wyniku badan ter enowych i wykonanie prac konserwatorskich w odniesieniu do ceramiki.
popularyzowanie zbiorów i
wyników badań poprzez ekspozycje, pu blikacje i inne
formy oświatowe,
gromadzenie i inwentaryzowanie dokumentacji łączą
cej si~ z badaniami w zasi~
gu ddalalnoici Muzeum.

7)

-

-

-

Ililtorii :

gromadzenie
zabezpieczanje muualiów z zak.r esu historii dawnej i współc zesnej
Przemyśla i jego okolic)', a
w szc:rególnQŚci: ruchów narodowo-wyzwoleńczych,
r ewolucyjnych, waik i m~czeil
stwa w okresie okupacji hitlcrowskiej, a taktc związa
zanych z Przemyślem wybitnych ludzi \.ego okresu.
uzupelnianie zbiorów drogI!.
zakupOw. darowizny, przekazów oraz depozytów, jak równict drogą poszukiwali w terenie,
opracowywanie ewidencji, inwcntaryz..'lcji i naukowej dokumentacji posiadanych zbiorów,
prowadzenie badań naukowych. publikacja ich wynik6w oraz osiągnięć Muzeum
w zakresie posiadanych zbiorów,
udos t~pniDnie
zbior6w poprzez wystawy oraz inne formy dZIałalności oświatowej
jak np. organizowanie izb
pami~ci narodowej.
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-

-

-

lfI'omndzenic. pn.cehowywanie. naukowe opracowanie i
popularyzowanie zbiorów z
xakresu Iltuk plastycznych i
rzemloda artystycznego,
cromadzenic materiał6w archiwalnych I ikonograficznych z zakrelu historii i kultury Przemyśla oraz województwa przemyskiego,
prowadzenie badań na ukowych. opracowywanie i publikowanie oraz upows:teChnianie wied!;y z zakresu sztuki.

-

'u.

7) Pracownia KOlUerwa!orlkll:

-

5) Blbliotekll fachowa:

-

-

-

gromadzenie I przechowywanie zbior6w bibliotecznych
z dyscyplin reprezentowanych w Muzeum. a takte z
dz.iedzln
pokrewnych oraz
udOllt!!pn!anle druków regionalnych. starodruków. karto_
gratu oraz prasy przemyskiej osobom zainteresowanym .
Inwenlaryz.owanlc. katalogowanie i opracowywanie posiadanych zblor6w,
prowadz.eme wymiany wydawnictw z Innymi mU:l!eami
w kraju i %8 granicą.
prowadzenie wymiany mi(dQ'biblioŁec:znej
oraz badań
naukowych z. dz.ledziny bibliografii I dz.iej6w ksiątki.
udost(pnlanie księa;otbioru w
ramach oboWilłz.u!ących prz.epił6w.

6) Dzieli Naukowo-Oiwtorowv:
- prowadumie dz.ialalnołci Oiwlatowej na terenie wojew6dztwa pnemyskicgo oraz.
koordynowanie
działalności
oświatowej
wuystkich muz.eów na terenie wojew6dz.twa pnemysklego oraz działów. filii. oddział6w Muz.l'um Okręgowego.
- opracowywanie
zbiorczych
plan6w pracy i sprawozdail
:z ich wykonania w zakresie
działalności oAwiatowej wszyatklch muzeów wojewód:!!lwn
prtemyskleio oraz działów.
um I oddz.ial6w Muzeum,
- wsp6ldl.blanie % plae6wkami
<M;wlaty i kultur}' w zakre. Ie organbacj! oświatowej w
Muz.(!um.
- prowadunie .praw informacji f propaa;nndy związ.anych
z dz.lalnlnołclll Muzeum oraz
spraw obslugi publiczności
w Muzeum.
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prtt:prowad:r..anie badań 50ejolollcz.nych nad publicznością
Muzeum oraz badania opinii publicznej w Mu·
zeum,
popularyzowanie l
upowSlechnlanie działalnOści muzeów WOjewództwa przemyskiego przy pomocy r6tnyc h
druk6w propagandowych oraz
środków malowelo przeka-

-

i) D<:ial Sztuki:

-

-

konserwowanie zbiorów Mu:l!eum oraz sprawowanie nadzoru konserwatorskiego I prowadzenie prac w zakresie
profilaktyki konserwatorskiej
nad zbiorami Muzeum i muz.e6w wojewildz.lwll przemy.kiego,
prowadzenie
dokumenlacji
konserwatorskiej (fotograflcz.neJ I opisoweJ) 'I: wykona·
nych z.abieg6w prty eksponatach.
prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie problematyki
konserwatorskiej
i publikowanie Ich wyników,
cz.uwanie
nad
naletylymi
warunkami przechowywania
:l!biorów w mag:uynach I na
ekspoz.ycjl oraz. upowszechnianie wiedzy z z.akresu prac
konserwatorskich I ochrony
zaby~k6w.

Fotogra/lcl.rtIl: wykonuje prace fotograficUle dla
kom6rek organilacyjnych Muzeum oraz dla celów wydawniczych i dokuJlK'nhll·yjnych.

8) Pracownia

9)

PrGcownio Pla"lIczno: wykonuj(- pomocnicz.e prace plastyczne

dla

wSlysŁkich

dzlal6w.

prOCII rwieloo.obo.praw odmfni.trocllj-

10) Stanowi.ko
we)

do

'1111Ch, Jillon'owllch i uo.podor·
C'::lIch: wykonuje
następujące

prace :
- prowadz.enie sekretariatu Muzeum.
- opracowywanie orojekt6w I
realizacja w ukresie jnwe·
styc jl oraz. remont6w kapitalnych budynk6w Muzeum I
oddz.laI6w.
przygotowuje dokumentację
prawNi oraz umowy na wykonywanie prac z.leconych,
prowadzi sprawy transportu
I jradk6w lokomocji.

-

-

-

1:Bopntru je w opal oraz sprz~t
I mate rialy biurowe, techniczne, chemiczne I gospodarcze.
dba o bczpleczeń.stwo i hlJ:ienę pracy oraz o z::lbezpiecunie przeciwpotBrowe budynków,
dba o utn.ymame czystości i
porządku w budynkach Mu'Leum.
prowAdzi admini$tracjl;: budynków oraz nadzór nad instalacjami c.o,. eleklrycUlYmi l wodno-kanalizacyjnymi,

nadzoruje prace warutalu
slolarskiego J pracowni ślu
sarskiej,
- opracowuje zbiorCle
plany
finansowe I preliminarzy budtctowych Muzeum oraz sprawujo kontrolę nad dyscypliną
finansową Muzeum, a takte
prowadzi sprawozdania z wykonania budtetu Muzeum.
- oprucowuje analizę stanu majątkowego i wynikÓW finansowych oraz prowadzi wszelk ie ro:r.llcze nia tlnamowo-bud:t.etowe Muzeum.
- organizuje sz.kolenla zawodowe pracowników ~ Iutby
porzlłdkowej,

-

prowad:d
dan::ze.

maeazyny

gospo-

09·
1. Muzeum po,lada
ly l fme:

nast(pująre

oddzia-

li Oddzial UJ Dubiccku: do zakresu dzlalania którego w szczególności nalc1,y:
- eromadl.enie wszelkich publikacji I dziel dotyczących wybitnego pilarza Ignacego Krasickiego,
- upowazechnianie wiedzy o l.velu I działalności I . KrasickieRo oraz o epoce, w której
",I,

-

szct.cgólowy zakres dzialalnoici Oddzi a łu ok'rdla n'gulamln.
2) Fili. UJ bromlp Jorfecznej: z ebpozycją z okresu
!-szej wojny
światowej.

2,

zakrcs czynności poszczegÓlnych kom6rek organlr.acyjnyc.h Muzeu m okrella regulamin
nadany przez Dyrektora Muzeum i
r.atwierdzony przez Dyrektora \'Iydualu Kultury I Sztuki Urzędu Wojew6dzklelO w Przemyślu.
Szczegółowy

3. Tworr.enie, IQ.czenle I przekształca
nie orat. likwidacJa dział6w. oddziałów i filii Mut.eum następuje na
podstawie decyzji Wojewody Prz('myskie.s:o
w Przemyślu wydane j
w porot.umle niu z Ministrem Kul tury I Sztuki, na wniosek Wydziału
Kultury i Sztuki Urr.ędu Wojewódzkiego.
4. Tworzenie. lącz.enie. przekształcanie
i likwidacja innych pracowni c~y
gabinetÓw oraz warsztat6w Muzeum następuje na podstawie zarzą 
dzenia dyr ektora Muzeum w porozumieniu z dyrektorem Wydziału
Ku ltury i Sztuki Urzędu WoJewód2.kiego.

IV.

Skład

osobowy i wladze
§ 12.

Muzcum zatrudnia:
I ) Pracowników
dzlnlalno~cl
podstawoweJ.
2) Pracownik6w
administracyJnych.
t(.-chnicz nych
finansowo-księgow ych.
3) Pracowników obsługi.
I 13.
I. Na czele Muzeum sloi dyrektor. któ-

rej1[O powołuje I odwołuje Wojcwoda Przemyski na wniosek dyrektora
Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu
WOjewódt.klego w porozumieniu z
Ministrem Kultury i Sztuki.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny :.a
całokształt dzialalności Muzeum.
ł

14.

Do zakresu ct.ynności dyrektor.! Muze-

um nalety w szczególności:
n ogólne kierownictwo w .prawach
naukowo-badawczych I oświato
wyeh. orJ(anizacyjnych I admini_
stracyjnych,
2) ogÓlny nadt.br nad zbiorami i majątkicm Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz.

4) przedstawianie właściwym Instancjom i orJ(anOrn nadrzędnym planbw. sprawozdań, preliminarzy budtetowych oru wniosk6w finansowych (Inwelitycyjnych ),
5) aprobowanie wydatków w grarucach bud!etu oraz przyznanych fundunów lpecjalnych.
6) pn.yjmowanlc. zwalrńanle l awansowanie pracowników l. :r.achowaniem obowiązujOlcych prl.epls6w,
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7) zawieranie

specjalistom
7.leconych,

umów 1 powierzanie
lub instytucjom prac

kierownictwo personClem naukowym.
9) wydawanie n!lulamin6w prazy i
wszelkich
1.ar7.ądzeń
wt'wm::lnnyeh,
101 delellowanie pracowników do prac
na zewnątrz Muzeum.
1.a lwierdzanie urlopow pracowniC%ych.
naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
I3, czuwanie nad podniesieniem kwalitikacji zawodowych pracownlk6w.
11) 'l:woływallie narad roboe'l:ych. konferencji i przewodniczenia Im,
zwoływanie posiedzeń Komisji Za15' kupu
i przewodniczenia im.
8) bezpośrednie

li'
12'

konserwatorskich, inspektor d Is mu:r.e6w regionalnyc h. kierownik administracy jny i IIlówny księgowy - którzy odpowiadaj~ za calokulIl.łt pracy podlcgłych im kom6rek organizacyjnych.
§ 17.

Pracownik6w na stanowiska wymienione w § 16 powołuje. awansuje i
zwalnia dyrektor Muzeum. Wicedyrektora i głównego ksi~gowego przyjmuje, zwalnia i awansuje Wojewoda Przemyski na wniosek dyrektora Wydziału
Kuhury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego,
§ IB.

zakres czynności poszczeg61nych pracownlk6w I tryb 'l:ałatwia
nia powierzonych 1m spraw ustahl.j~
wydane pr2.ez dyrektora Muzeum regulaminy i zarządzenia.
SzczcJ!:ółowy

li 15.
1. Wicedyrektor

zastt:pujc dyrektora
w sprawach ori:anizacyjnych, gospodarczo-finansowych. administracyjnych I technicznych. juk równiet
we wszystkich sprawach 7.leconych
mu pr:r.ez dyrektora. :r.astępuje takte dyrektora w e:r.asie jeio nleobccno:1ci.
2. Wicedyrektora Muzeum powołuje.
awansuje
i
zwalnia
WOjewoda
Prum)'ski na wniosek dyrektora
Wydzialu Kultury i S7.tuki.
3. 00 ukresu działania wicedyrektora nalety w .szc:r.eg61noŚci :
l) 'l:ast(powanie dyrektora w :r.ar:t:ł
dzaniu maj.tjtkiem MU'l:eum,
2) sprawowanie nadzoru nad opracowaniem i wykonaniem prelimlnana budtetoweji\"o.
3) wydawanie poleceń w zakresie
remont6w i robót inwl!!l tycyjm·ch.
4) nadzorowanie pracy
personclu
adlll'mJstracyjnego I pomocników
muzealnych.
~) czuwanie nad podno.szenlem kwa,lf'kacjl fachowych personelu ad·
minlstro.cyjnego I pomocników
muzealnych,
6) nadzorowanie wszystkich SprElW
wchodUjcych w zakr~s administracji Muzl'um.
7) zajmowanie sl~ traru,portem zblor6w i wystaw organizowanych
zar6 wno w Muzeum jak j w terenie.

V. Rada Muzealna
§ li.

przy Muzeum działa Rada Muzealna Jako organ doradczy I opiniodawczy dyrektora Muzeum.
2. Do 'l:adań Rady Muzealnej naldy
w u:czeg6lności opiniowanie oraz
wnioskowame w sprawach ogólnych. dotyczących rozwOJU I dZla·
lalności Muzeum.
3. Członk6w Rady Mu:r.ealnej powołuje dyr~ktor MU:teum :tli :tgod~
dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Unl;:du Wojewódzkiego w Pr:r.emyślu.

4, W skład Rady Muzealnej wchodzą

kierownicy

5.

6.

7,

116
Dyrektorowi Muzeum

podleg:l.ją ~po

ś rednio: wicedyrektor. kierownicy dział6w, oddzlal6w, labinetbw, pracowni
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kom6rek
naukowych
Muzeum oraz specjaliści spoza MU:tcum w ilOŚci nie
przekraczajqcej 15 os6b.
Członkowie Rady MU'l:ealnej
wybicrają .ze swego grona przewodniczącego, jello zastl;:pt:ę I sekretarza.
W zaletnołci od tematu posiedzenia Rady Muzealnej dyrektor w
porozumieniu 2. pr'l:ewodnJc:tącym
Rady powołuje ł~j3l1s t6w
kOlUultant6w w celu Ulsięgniqcia
Ich oplnH na tebraniu Rady .
Rada Muzealna odbywQ posiedzenia ral; na kwartał. a w miarę potrzeby CtęŚclej. Posied%enia nadl,wyczajne są :twolywane na tąda·
nie co najmniej polowy ogólneJ
li~zby crlonk6w.
Posiedl.enia Rady Muzealnej ł:.j
prowadzone na powtawle uchwalonego pn,cz nią relulammu.
i

8.

oświatowych

D. zebrania Rady MUleałnej mogą
odbywat się przy obecności przynajmniej polowy og6lnej liczby
c:r.lonk6w Rady.
10. Uchwały Rady Mu:r.ealnej upadają wi~ks:r.ością głos6w. Z pr:r.ebiegu obrad Rady spisywany jest protok6ł przechowywany następnie w
Archiwum Mu:r.eum.
11. Obslug~ biurową Rady Muzealnej
prowad:r.i Mu:r.eum.
12. Wysokość wynagrodzenia za ud:r.lal
w posiedzeniach Rady Muzealnej,
odbytych poza god:r.inaml slut.bowyml, określają odrębne przepisy.
Zamiejscowi c:r.lonkowie Rady Mulealnej lub zapronenl na posiedzenia rzeclOlnawcy otr:r.ymują opr6c:r.
wyna.ll:rodzenia w.w. takie :r.wrot
kont6w podr6ty. diety I nalet.noścl
ta noclegi wg norm ustalonych dla
pracownik6w państwowych przy podrótach slut.bowych.

§ 20.

1. Muzeum prowad:r.i

gospodarkę jako
jednostka budt.etowa.
2. Dochody i wydatki Muzeum obję
te są budt.etem parutwa przel bud1et
te~nowy Wyd:tialu Kultury I Sltu-

~utbl"

Urzędu

Wojew6dzkicgo w Prlc-

myślu.

3.

Majątek

Muzeum stanowi wlasnośt
skarbu I mot.e byt wykorzystany
jedynie do celów zwią:r.anych :r. wykonaniem udań MUleum.
§ 21.

Do skladanla w Imieniu Muzeum 0zakresie jego praw I

św!adezeil
w
obowiązk6w

finansowych wymagane
jest wspóldllalanie dwóch osób: dyrektora Muzeum lub }ego zastępcy i gl.
księgowego lub osoby pnez niego upowatnioncj.
§ 22.

Przeksztalcenie. przeka7.3.nie lub likwidacJa Mu:r.eum mote nastąpit w drodze decylJI Wojewody Pr:r.emyskiego w
Przemyślu la zgodą Ministra Kultury
i S:r.tukl.
§ 23.

Vl. Mienie

IS ._ W

ki

kultury •..

Zmiany w statucie wprowadza Wojewoda, na wniosek Wydziału Kultury
i Sztuki Urzędu Wojew6d:r.kiego.
§ 24.

Statut wchodli w tycie :r. dniem podpisania.

Alleks 7d
Projekt opracowali: C. Kotowic?
i A. Kunysz
STATUT
MUZEUM NARODOWEGO ZIEMI PRZEMYSKIEJ
w F'rlemyślu
l. Postanowienia ogólne

i

l

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu. zwane dalej "Muzeum".
działa na podstawie ustawy z dnia 15
lutelito 1962 r. o ochronie dóbr kultury i O muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48
z 1962 r.: zm. Oz. U. Nr 39. poz. li3
z 1983 r.) oraz postanowień niniejszelitO statutu.

§ 6.

Dla wykonania zadan

2)

J)

-4)

Siedzib~ MUleum jest miasto Przemyśl. a terenem działania obszar ziemi przemyskiej.

5)

§ 3.

wuje Minister Kultury i Suuki. a
bcl.pośredni
Wojewoda Prl.emyski,
który zapewnia Muzeum środki potuebne dla jego utrzymania i rozwoju.
2. Muzeum sprawuje nadzór merytoryczny nad muzeami resortu kultury i sztuki znajdującym! si~ w woj.
przemyskim. izbami tradycji narodowej oraz kolekcjami.
§4.

Muzeum utywa pieczęci okrągłej z godłem panslwa i napisem w otoku "Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej".
lI. Cele i zadania Muzeum
§ 5.
l. Muzeum jt'sl

instytucją

upowszechniania kultury.
2. Dla spełnienia swych zadan Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury w
zakresie: archeologii, etnografii, historii, przyrody, prowadzi badania
naukowe i działalnOŚć oświatową w
zakresie wymienionych dyscyplin, a
takie wsp6ld!.iala w upowszechnianiu nauki I stŁukł z 'instytucjami i
stowartysteniam! o podobnych celach.
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w

i matedokumentacyjne wymienionych dyscyplin.
Inwentary!.uje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromad!.one mu!.calia i materiały dokumentacyjriały

§ 2.

1. Nadzór naczelny Ilad Muzeum spra-

określonych

§ 5 Mu:teum w s!.(:zególności:
l) Gromadzi dobra kultury

6)

7l
8)

9)
10)

00.
U!.upcłnia

lbiory dro: .. · lakupu,
dnrowiln. zapis6w. d",pazylÓw.
Organizuje i prowadlj badania naukowe. ekspedycje naukowe oraz
prace wykopalisk owe.
Pnechowu,ic zgromadzone mu!.ealia
w warunkach zapewniających im
pełne bCl.pieczenstwo i magalynujc je w sposób dostępny dla cel6w
naukowych.
Zabezpiecza i konserwuje mu!.ealia i w mian: możliwości !.abe!.picna stanowiska archeologic!.ne.
Organizuje wystawy stałe. czasowe i obja:tdowe.
Prowad:ti d!.iałalnośt oświatową
poprzc!. odczyty, sesje naukowe i
popularnonaukowe, paka:ty filmowe itp.
Udostępnia :tbiory dla celów naukowych i oświatowych.
Publikujc
katalogi. pr!.ewodniki
wystaw, wyniki badań wykopaliskowych oraz wydawnictwa popularnonaukowe z :;o:akresu swej praoy.

II) S!.koli pracowników własnych i
muzeów nadzorowanych ora!. prowad!.! praktyki dla studentów wy!szych uczelni i uczniów średnich
S!.k6l artystycznych.
HL Organizacja Mu!.eum
§7.

Muzeum jest wiclod!.ialowe i posiada
następujące Dl.ialy, Pracownie i Oddziały:

A. D!.ialy Mu!.eum j Pracownic:
l. Dział Archeologic:zny
2. Dział Etnograficzny
3. Dzial Historyc!.ny
4. Dział S!.tuki

5.

Dział

G.
7.

Dział Naukowo-Oświatowy

Przyrody (w organizacji)

Dzia ł

AdministracyjJlo-GOIpodar-

'"

8. Biblioteka
9. Pracownia KOJl~er ..... acjj Odel Sztl.:ki i warsztaty
l~.

Pracownia Fotogra!icz:1;l

l J. Pracnwrua

B.

Pla~tycz.lla

Muzeum :
Biograficzno I. Krasiekie~o ..... Oubiceku
2. Muzeum Sz.tuki Ccrklewn~j w Posadrie Rybotyckiej
3. Ga.l~a Malarstwa, ul. Karmelicka I w Przemyślu
4.. Oddział Muzeum - Zamek w KrOiOddziały

1_ Muzl!um

ł

1. Dyrektor Muzeum kieruje

wnątrz,

4) przedstawianie wlasciwym insty-

,i~nie
Oddział

!i)

'o

7. Mu:r.cum

Ludwisarstwa nn Ziemiach Polskich - Wich Zegarowa. uj. WladyclC w Przemysiu.

6)

7)

§B.
8)

Zakres
obOwiązków
poszczególnych
dr.iafów. pracowni i oddziałów oraz komórek orR"anizacyjnyeh określa regulamin or~anizacyjny nadany pnez dyrektora i-tur.eum.

całokszta ł

tem działalności Muz('um, czuwa nad
mieniem Muzeum I jest za nie odpowied7.lulny.
2. Do zakresu dzialuoia dyreklora Mu·
zeum nalety w Iizczć;::6Inosci:
II 01ló1n(' kierownictwo w sprawach
naukowo-badawcl:ych,
o~\Yiato·
wych, orgoni7.acyjnych i administracyjnych,
2) ogolny nadzór nad zbiorami
majqtkiem Muzeum.
3) reprezentowanie MUl:eum na loC·

Muzeum - Palac w Sienlawie
6. Mu zeum Pamiątek I Wojny SwiatoweJ w Bramie przy ul. Galil'lskie-

5.

11.

tuc)om lorgallom nadzoru planów rzeczowych i finanso ..... ych,
sprawozdal\ oraz wnio~ków fi·
nansowych (Inwestycyjnych),
aprobowanje wydatków [jnansowych w granicach posiadanych
Cunduszy.
bl.'zpośrcdnie kierownictwo
personelem naukowym,
czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
wydawanie w obowiązującł'm trybie regulaminów. instrukCji I za·
rządzeń

3.

Szczegółowy

wewn~lrznych.

zOikrcs

działania

za·

stępców dyrektora
Muze um określa regulamin organi:t.aeyjny nadany

przez dyrektora Muzeum.
§ 9.
I. TworLcnie,

IQczenie, przcksz~alell
n)c oraz likwidacja Dr.ialÓw i Oddtlalów nas tępuje na podstawie Z3r~ądlelria Wojewody
Przcmy!iki("go
..... ooror.umieniu z MinisiTem Kultury i Sztuki.
2. Tworr.enie, łączenie. pn.ebztalcanie
i likwidacja komórek organizacyj.
nych nic wymienionych w ł 7 naII~puje na podstawie
zarządzenin
wydanego przez dyrektora Muzeum.
IV KJerowniclwo Muzeum
§ lO.

Na e:.r.t'le 1.luzeum stoi dyrektor, któ((~s.:o powołuje i odwołu je Wojewo~
da Przemyski w porozumieniu z
Ministrem Kultury i Sztuki.
2. Dyrektor podlega Wojewodzie Pru'mY5kiemu. przed którym jest odpo·
wiedzialny za calok.ntałt wałalno
id Muzeum.
3. Wicedyrektora naukowego i :r.astc:p·
C( dyrektora dis administracYJnych
powolu;c I odwoluje Wojewoda
Przemyski na wniosek dyrektora
Muz(!um.

".

§ 12.

Pracowników Muzeum, z wyjątkiem
wicedyrektorów. w stosunku do których mają zastosowanie przepi.!'y szcze5t6łowe, zatrudnia I zwalnia dyrektor
Muzeum.
ł

13.

zakres czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwia
nia powierzonych im s praw usta la dy rektor Muzeum w wydanych przez siebie regulaminach i zarządzeniach.
Sz:ze~6łowy

V. Rada Muzealna
ł

14.

l. Przy Muzeum działa Rada Mu~e
aIna jako orKan opiniodawczy I do·
radczy dyrektora MUloCum.
2. W skład Rady wchodzą kierownicy
Komórek naukowych Mu~eum i specjaliści
z dziedzin z ..... lijzanych z.
działalnością

naukową

i

oś w iatową

Muzeum.
3.

Członków Rady Muzealnej w ilości
nie przckraczajaccj 15 osób powo-
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tuje

dyrektor Muzeum za zgodą
organu nadzoru.
4. Kadencja Rady trwa 3 lata.
5. Członkowie Rady wybierają ze sweKO grona przewodniczącego, zastł!P
C( i sekretarza.

§ 17.

bezpośredniego

Ot.iata1nośt Muzeum jest finansowana
ze środ ków własnych, Ul środków przekazanych przez organizatora, z Funduszu Rozwo ju KuUury oraz z innych
źr6deł.

§ 15.

odbywa posledzenl(l co najmniej raz na pół roku.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są
przez jej przewodniczącego lub za-

§ 18.

I. Rada

stł!pcę.

3. Posiedzenie nadzwyczajne

może być

zwalane na 1ądanie co najmniej polowy oK6lnej liczby członków.
4. Z przebiegu każdego posiedzenia
spisywany jest protok6ł. przechowywany w archiwum Muzeum.
5. Szcze~6lowy tryb działania Rady
okrcśla uchwalony przez nią regulamin zatwierdzony przez organ bezpośredniego nadzoru.
VI. Mhmie i finanse

Mu~eum

§ 16.
Malątek

Muzeum stanowi własność
Skarbu Państwa I może być wykorzystany jedynie dla celów związanych z
wykonywaniem zadań przez Muzeum.

w imieniu Muzeum ow zakresie jego praw I obowiązków majątkowych wymagane jest
.....spółdzialanie dwóch osób. tj. dyrektora I ,dównego księgowego lub os6b
przez nich upowainionych.

00

skła dania

świadczen

VII.

P~tanowienia końcowe

§ 19.
Przekształcanie, przekazywanie łub likwidacja Muzeum może nastąpić w drodl.e :zarządzenia Wojewody Przemyskiego za zgodą Ministra Kultury i Sztuki.

§ 20.

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
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Dworski Alfred 32, 3-1, 35, 37, 39, 150,
162, 166
Dybowski Benedykt 23
Dzindosz E, 210
Dzicduszyccy, rodzina 18
Dzieduszycka Alfonsyna 18
Dzieduszycki Włodzi mierz 18, 27
Dzi~dzielewicz Jadwiga 177
Dąbkowski

Fabrycy Kazi mic rz 60, 61
Falkiewicz A. 206
Fastnacht Adam 202
Felczyński Zygmunt 7, 26, 28, 42, 43,44,
45.58, 59, 67, 81, 82, 98, 140, 146, 198,
207, 211 , 212
Fenczak August za, 43, 44 , 130 , 141 , 208,
213, 214
Fischer A. 26
F rankowska Maria 14 1
Fredro Aleksander 17. 173
ForbatEl:tbieta 141, 158
Fralik Józef Tomasz 92, 150, 191 , 103,
203, 204,207, 211 , 212,214
Fugiel Marian 14.8, 181 , 184, 200
Gajek Olga 148
Gajerski Stanis ł aw Franciszek 148, 208,
209, 213
Gajewski Edmund 108, 158. 200
Galambosz Tomasz 110, 183

Galiński Stanisław 32
Garlicki Apolinary 32, 38
Gawełek F. 27
Gawronski Rawita F. 20
Gawryluk Jerzy 4
Gawryś Tadeusz 32
Gebhard 39
Gedl Ma,rek 193
Gembarzewski B. 46
Ger lach Eugeniusz 180
German Ludomił 20
Gl:barowicz Bogusław 211. 212. 214
G~barowiez Mieczysław 26
Giebultowicz Franciszek 32
Gieselman 75
Gieysztor Aleksander 134, 208, 211
Gilewicz Aleksy 42, 44. 70, 79, 141 , 158,
179, 202, 203, 211
Gitbert Maria 50
Gitbert S tudnicki Julian 50
Gluzi ń ski Wojciech 118, 12', 141
Gll:bocka Zofia 104, 198
Głogowski Z. 109
Gnatiszak Mikołaj 59
Godłowski Kazimierz 193
Goldbe.,rg Herbert 129
Go1aszewski Tadeusz 124, 205
Gołl!b iow s ki Bronisław 141, 208
Go!~biowski Edward 114. 115, 2\0
Gorki Maksym 173
Gosztyla Marek 210
Gotlfrłed Kazimierz 59, 202
Górnisiewicz Barbara 131 , 1-43
Grabowski Ambroży 19
Gramatyka J. 34
G,rońska M. 200
Gruszecki Andrzej 114
Grycz J , 130
Gryglel Jan 146, 159
Grzeszczuk Stanisław 203
Grzybowska Ewa 147. 181 , 189
Grzybowski K. 26
Gumowskl Marian 27, 37
Gutkowska Barbara 213
Gut k owska Rychlewska M. 28. 141
Guziolek Cecylia 99, 146. 19B
G yoni Gexa 189

Hadaczek Karol 26
Halicki Romuald 78, 91. 102, 104
Haligowsk..i B. 206
Hartleb K. 37
Haś ~a k Andrze j 184

Haydcr Fryderyk AntonI 108, 188, 20a
Heck Roman 211
Heesick W. 27
HejnosI: Wojciech 56, 78, 202
Hensel Witold 92, 134 , 202
Hemzo K. lIO, 187
He rbst Stanisław 211
Herburt 17
Hirschcnberg Bcatrysa 148
Hodór Czesł aw 101
Horn Maurycy 202
Ho,rwat Jerzy 144, 209
Hrabyk Piotr 46
Hr yncewicz Julian Talko 22, 23
Hryniewiecki B. 25
Hutten Czapski 35
lilesica Fr. 49
Incze Judit lIO. 183
Iskrzycka Irena 203
Jablonowska z Sapiehów Anna li, 25
Jacyszyn Stefania 50, 147, 148, 175
Jadwiga, królowa polska 39. 40 , 45
Jagiello Władyslaw, król polski 39, 40,

"

Jakowicz Jan 19
Jakubowicz Ado\[ 178
Jakubowski Stanisław 40, 178
Jan Kazimierz, król polski 9, 39
Janczewski Janusz 129
Janicki Karol 70
Jankowski Hen;ryk \76, 117
Janowski Józc.f 203
Janusl: Bogdan 28, 38, 44 , 143, 151, 159
Jamka Rudolf 92, 99, 150, 151, 202, 211
Jarosiewicz Jadwiga 147, 182
Jasiuk J. 2łO
Jaskanb J. 210
Jastrun Toma~z 146
Jaworski Franciszek 33, 36, 37, 44
J aźdżewski Konrad 151
Jodłowski Antoni 116. 151, 193
Jówf II , cesarz rzym,-niem. 69
J6tv.>ik J6zef 180
Jurczynski Edward 52, 53
Jur, ~w. 20
Ju rga Halina 146
Jurek Stanisław 64 , 74, 82, 137
Kaczanowski Piotr 151 , 191 , 195
Kaczmarczyk K. 27
Kali nowski Józef 146, 181. 184, !98, 200
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Kalinowski Lech 210
Kamińska B,ronisława
Kamińska

Halina 208
Ireneusz. 159
Kuntecki K. 26
Kaput Wanda 97, 126, 208
Karc:<:mar:<:ewski Andr:<:cj 141
Karo Jeny wbac:<: Jer:<:y Dunin
BrU!:<:iński <I. 110. 187 , 188
Karol Ludwik 29
Kaspnak Marcin 110
K<:tr:<:yński Wojciech 26
Kieniewic:<: Stefan 42
Ki,ryk Feliks 8
Kiwała Bronisława 97, 109, 116, 126.
146, 147, 199,200. 212
Klec:<:eński Aleksander 32
Klejn F'. 27
Klak Irena 148
KJopocka Janina 189, 20!:!
KmiŁa Piotr 65
Kobylański Jan Władysław 159
Kochmailski Broni sław 4
Kociuba J. 197
Kockowsk i Władysław 32
Kofka Wojciech 92
Kolberg Oskar 77
Kołodziejska B. 27, 28
Komornicki Stefan 7, 28, 46
Kondziela Henryk 131
Konieczny Zdzisław 7, 4.2, 67. 81 , 97,107,
126, 130, 156, 201, 204, 207, 208, 209,
211. 212, 214
Konopka Marek 210
Kopc zyńsk i Wawr:<:yniec 129
Kopera Feliks 7, 22, 24, 27 , 37. 38, 46,
143, 157
Kopernik Mikołaj 128, 133
KopCIski Andrzej 91, 107, 108, 109, H6,
129, 145, 146, 151, 152, 156, 159, 191 ,
192, 195, 197, 199, 200 , 207, 208, 212,
213, 214
KopI A. Hl
K opystyński 50
Kordecki Z, 210
Korab Karl 11 0
Korelewski Zdzisław 108, 112, 199
Korzeniowski Edward 115, 138
Kossak Wojciech 70, 94, 97, 99, 138, 183
Kostek Adam 116, 152, 195, 197, 213
Kostrzewska Kratochwil Stefania 158
Kostrzewski J6zer 27, f)8, 152
Kosturkiewicz Jakub 178
Kamiński
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Tadeusz 39, III, 128
Kot Julian 159
Kotowicz Ceury 108, 114, 116, 126, 178,
182, 200, 208, 214, 226
Kotula Franciszek 3, 54, 141. 148, 159.
Kościuszko
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Kotula Janina 85, 86, 147, 200
Kovals Edgnr 40
Kowalczyk J , 191
Kowalski Stanisław 129, 141
Kozłowski Janusz Krzysztof 96, 126, 152
Kozłowski Włodzimierz 20
Kozubowski Władysław 38, 162, 166
Koźmian K. 26
Krajewski Mieczysław 107, 200, 208
Kramarz Walerian 56, 66
Krasickich, rodzina 17, 19
Krasicki Ig nacy ks. bp. 96, 114 , 137 , 159.
172

Adam 23
Kraszewski J6zef Ignacy 25
Kremecki Ignacy IS:}
K,rogulecki Roman 52
Krzemiński Jan 32
Kryezko Michał 96
Ku.yżek E l żbieta 26
Kubat Andr zej 146, 180. 199
Kubrak Zygmunt 108
Kra siński

Kucza-Kuczyńska

Małgorzata 100
Stefan Maria 134
Kulczycka Olga 55
Kulc:<:ycki W, 27
Kumor B. 28, 158
Kunisz Andrzej 208
Kunysz Antoni 4., 8, 26, 28, 43, 44, 58,
59, 67, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 88, 91, 94,
%, 97, 98, 99, 100, 104., 107, 108, 1I4,
115, 1I6, 117. 126, 129, 130, 131. 137,
141, 142, 143, 145, 146, 147, 152-154.
156, 157, 158, 159, 191, 193, 195, 198,
199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
20B, 209, 210. 211 , 212, 213, 214., 226
Kupka J6zef 35, 51, 53, 64, 66, 159
Ku ropatnicki J ózef 19
Ku rpik Wojciech 148
K uśnierz
Kazimier:<: 107, 200
Kutylowska J, 193
Kwaśnica
Krys tyna 86, 212
Kwiecińska Zofia
1~9
Kwolek Jan, ks, 142

Kuczyński

Lacomblez Jasquez
Lebiedź J6zef
137
Leman J, 21 0

HO,

188

Lenin W, I. 174. 179. 180
Lepszy Kazimierz 211
Lepszy L, 28
LeszczDwskl Strzem1c: JOzef 39
Leszczyckl S. 28
Leszczyf1ska Kluza Danuta 108
Leśniak Adam 63. 64. 66. 67, 136, 158
Le śniak Roman 64, 65, 67, 69, 70. 71
74, 75, 81. 136, 137
Leśniewski

Czesław

25

Lewandowski Stanisław 195, 212
Lewicki Boleslaw 184, 200
Lewicki Tadeusz 78, 134, 202, 211
Lew Steran 77, 80, 82. 83. 91 , 98, 99,
129, 145, 146, 148, 149, 159. 199, 203 ,
211

Liebknecht K. 53
Lipski Józef 74, 75
Lipski, kardynał 39
List, gen. pik. (lO
Listtzak Dziubowa Jadwiqa 99
Locci A. 13
Lohr, gen. 60
Lorenc Zofia 4
Lorentz Stanisław 7, 24, 2~, 27, 59, 81,
97, 98
Lubomirscy, rodzina 17, 21, 47
Lubomirski Henryk 18, 26
Lubomirska, marszalkowa 18
Lubomirski Jerzy 18, 39
Ludanyi Gabriela F. 199
!:.azor Jan 44, 48
Lazarowicz S. 115. 129
t..lczyński
A. 19
Łepkowski
Józef 21
Ll";skl J. 26
t.opuszańskl
Boguslaw 42
Ł.oziński WladY51aw 17, 18, 20, 26, 27,
30
Luczak Stanislaw 176
Lukasiewicz Czesław 51
Luszczkiewic1: Władysia w 21
Macedoński
M. 182
Macha J. 110. 182
Machnik Jan 145
Madejski Jerzy 200
Majerskl S. 48
Majewska Niemczak He lena
Majewski Jerzy 98
Majewski Skorochody 19
Majkowlkl E. 26

198

Majorek Czeslaw 8
Malawska Anna 179
Malawskl Artur 98, 103, 104, 178, 185,
187, 198
Malinowska Jadwiga 146
Malinowski Andrzej 154, 191
Malinowski Kazimierz 7, 27, 142
MaHszewski E. 26
Malkowsk! Witold 68
Marczak M. 25
Martuszewska Halina 142
Maslalerczyk Jerzy 114
Mastny G. 129
Maszczak Maria Teresa 145. 148
Matecka Gltyńska M. 212
Matejko Jan 22, 74, 173, 177
Malera R. 210
Maternicki Jan 176
Matuszek Józef, ks. 48
Matuszek, płk 62
Mazan Leszek 159
Mazur Janina zobacz Janina Burzyńska 99, 147, 159, 198, 204
Mazurek Mieczysław 4
Mazurek MIkotaj 159
Mt.;cińsk[l
39
Mękicki
20
Mięsowlez
Marian 41
Michalik Witold 181
Michałowski
Piotr 178
Mickiewicz Adam 91, 95, 137, 173
Midura Franciszek 6, J 13, 114, 127, 130,
210
MikołajUs

Ziemowit Jer'ly 88, 119, l~,
199, 203, 2M, 205, 206
Mikułowski Pomorski Jerzy
119, 204,
205
Milczanowski A. M. 159
Miszcz,ak Jan 160
MiszCUlk T, 206
Mleczak Jan 42
Młodoienlec Jan 179,
198
Mniszceh Michał 10, II, 26
Mniszchowa 39
Momidłowskl Stelan k5. 24, 28, 32, 34,
36, 43, 44. 53, 59, 58
Morawski Kazimierz 48
Moskwa Kazimierz 77, 105 4. 155
Motylcwicz Jerzy 107, 201
Moidrzeń Jan 42
MycieJski J, 176
198,

Nałęcz

Neron,

Dobrowolski M.
rzymski 22

28

~arz

233

Neymanowa Zofia 203
Nizinska J. 158
Nosek Stelan 27
Nowacka Janina 145, 149
Nowacki Kazim ierz 8
Nowak Zofia 146
Nowina TadeuS1: 50
Nowosielska Flora 38, 162,
Nowosielski
Nowosielski J erzy 187
Nuckowski Tadeusz 199
NycU!k M ieczysław 100, 146, 60

li'

"

Olszak Julian 4
01newska Janina
Orłowicz

76

Mieczysław

26, 27, 28, 38,
42, 44, 142, 143
Orysiak Stanisław 158
Orzechowic:z Bolesław 17, 20, 27, 56,
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Osiadacz Maria 130, 209
Oalliska Anna 43. 158
Osiński
Alojzy, ks. 19
Osińskl Kazim ien M. 7, 8, 24, 30, 31, 32,
33. 35, 38, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 50, 51 , 53, 54, 55, 56, 58, 59,
63, 67, 70, 73, 74. 132, 136, 137, 143,
149, 155, 158, 160. 162, 166, 188, 200
Oslńskl
Micha I 32, 48
Osiński Tadeusz 24, 30, 31, 35, 43. 158,
162. 166
Osmańczyk
Edmund 200
OSiolIneum 34, 36
Ossolińscy , rodzina 19, 21
Ossolh'ski Józd Maksymilian 18, 26
Ostrowski Andrzej 197
Ostrowski Jerzy 178
Pagac:r.ewski J . 27
Pa lch Józcl 32
Parczcwskl M ichał lI8, 155, 195, 208,
212, 213
Pawlikowscy rodzina 17
Pawłowska
Jadwiga 149
Pawłowska
Zofia 202. 205
Pawłowski
Robert 146, 181 , 198
Pawoniak Tadeusz 142
Pclcz..ar Józef sebastian ks. bp 24, 33
Pełczyński
Robert 98, 177
Penlowskl Francinek 42, 70, 78, 79, 97,
126, 143, 202, 203, 207, 208 , 211, 212
Pctruuewicz M. ks. 19
p\:kała
R. 183
Piasecka Wllczy"ska H. 59
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Pieniążek
Szczepan 134, 208
Pietkiewicz Kazimierz 142
Pietrucha Antoni 20-ł
Piłsudzki Bronislaw 28
Piotrowski J. 26, 50
Piotrowski M. 157
Piórecki Jeny 107, 201, 206. 213
Piszczkowski Mieczysław 204. 302
Piwarski Jan Feliks 13. 25
Plater WładY!iław 14, 132
Plosz..aj Wodnicka Helena 97, lOB, 14;,
199, 200
Pochwalski 41
Podlacha A. 26
Polio AndrU!j 147
Pollak S. 48
Polaczk6wna Maria <17
Polanskij J. 155
Poniatowski Stanisław AUj.(ust. król
pol~kl 10, 11 , 13 , 14, 19, 22, 39
Popici 39
Popici Antoni 33
Popiel Bronisław 32
Post~pski
Zdzi sław
177
Potoccy, rodzina 10, 17
Potocki Stanisław Kostka 10. 13
Potocki Rewers Stanislaw 39
Potocki Szc:z~sny 10
Potocki z Tulczyna 10
Powidzki J. 25
Pólturzycka Maria 100
Pólturzycki J. 100
Probłudnaja Natalia 63, 138
Prel: Ksawery Z6
Prus E. 27
Przeworska Jan ina 52
Przewoźnik Anna
155
Przeździecka
Maria 149
Pr::r.yjemski Feliks Stanisław 32, 38, 158
Ptasnlk Mieczysław 6, 8-ł . 97, 202. 203.
205. 211
Pudelko Edward 155, 191, 193
Puszkin Aleksander 173

Rachralski Zenon Henryk 98, 147, 178.
183. 199
Raciborski Marian 23
Radwański
Kaz imierz 8
Radziwill Mich,,1 10
Rafael SanU 39
Haimondi Marcantonio 13
Rajewski Zdzisław 86, 92, tl9. 202, 21l
Raszka Jan 34, 39

Rec:.:ek Stefan 206
Reinfuss Roman 149
Rł!U Jerzy 210
Remer Jerzy 52
Remiszewski Adam 52
Rembrandt t3, 18, 22
Rieulc Chardon Stefan de ID, 11 , 25
Robliczkowa H. 158
Rodziewicz M. 98, 141, 198
ROj:ozinskl 23
RokoslllY J. 28
Rokowska Krystyna 180
Roticel!a 39
Rowid Stefan 160
R ozwadowski Z. 10
Roiański
Bronisław
32
Rożań.ski Jan 42, 66. 67, 98, 99, 100.
107, 142, 143, 147, 1118, 2M, 212, 214
Rubach Lubomir 142
Rucka E . 82
Rulikowskl 26
Ruszel Krzysztof 142
Rutkowski 19, 27
RÓiycka Bryzek Anna 2 10
Rybicki Aleksander 54, 178
Rybkowski T. 70
Rydz-Smigły

R yszkie wicz

62

Andrzej

9

Sapieha 36
Sapiehowie z Krasiczyna 10, IM
Sapetowa Inga 212, 213
Sawicka S. 25
Sawickl Andrzej 108
Sawicki Ludwik 21, 56,
Scholtze Adolf 23
Semkowicz Władysław 37
Seweryn Udziela 22
Siekl!cki J. 205
Siemiradzki Henryk 40
Sieniawski, rodzina 12
Sieniawski Mikolaj 11
Sierakowski Franciszek 40
Sieroszewski W. liS, 129
SikorSki Władysław 200
Siwak M. 28
Skartyński
Adam 74. 75
Skowronek Stefan 8
Słowik Marian 178
Smldt F . 70
Smidt Teodor 57
Smolarek Przemyslaw 4.0
Smolarski Zygmunt 32

,,,

Smoleli

Knimierz 147, 199
Jan 35, 44, 46, 5t, 52, 55, 57,
141. 143, 158. 160 , 162. 166,133
Sobieski Jan III, król polski 13, 19, 20,
26, 34, 39, 47, M , 107, 188
Sobocki Stanisław 4
Sobocki Wojciech 213
Sokołowski Marian 21
Sosnowski Kazimierz 62
Sowiński
Janusz 24, 143
Srokowski Stanislaw 33
Stachnik Ryszard 160
Stachowic"l. 22
Stadniccy. rodzina 11
Stadnicki Aleksander 19
Stadnicki Kazimierz 19
Starnawski Jerzy 134, 160, 203, 207, 208
Starzeński
Ksawery 19
Staszic Stanisław 11
Stattler Wojciech 22
St:łczek Ryszard 203, 211
Stefazlski Stefan 54, 59
Stc:pień Stanisław 200. 209
Striikow J. K. 61
Stronner W. 26
Slrończyński
Kazimierz 19
Strońska
Anna 160
SIroliski Marian 4(). 48, 50, 70. 108, 116,
177. 178, 186
Strzelecki 23
Strzelbicki 21
Sulgostowska Z. 193
Suchodolski Bogdan 25
Sulerzyska S. 25
Sulimirski Tadeusz 145
Sur6wka Bolesław 99, 160
Sykus Stanisław 68
Szater Władysław 56
Szajewski E. 27
Szałapata Anna 155
Szancer Roman 63
Szaraniewicz 1. 25
Szaranlewicz J. ks. 19
Szczepanlec J. 202. 203
Szczepański Jan
13-ł
Szczuro\vski Krzysztof 212
Szembckowa z Fredrów Maria 20
Szeplycki Andrzej, melrol>olita 20, Z7
Szewczenko Taras 20
Szmuc SIanisław 176
Szpakowski A. 202
Szybowicz A. 116, 195
Szybowicz B. 116
Smołka
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Szydlowski Tadeusz 48, 142
Szyfelbejn Zofia 157
Szyling Antoni 60
Szpi tkowski Iwan 55
Szukiewicz Wandalin 28
SlUmailska H. 30
Szymanski Stanisław 145
Slesinski W. 26, 27
Sliwa J. 212
Swiechowski Z. 21 1
Swicńcickij L. S. 26, 27
Swierczewska Krystyna 100.

117,

130.

160
Swicrzawski Kasper 203
Swi!,ich Zbigniew 160
Swięcimski Jerzy 125, 126, 130, 142
Talar Antoni 145
Talko HryncE'Wicz Julian 22, 23
Tarnawski Leonard 31, 32, 33, 36, 162,

166
Tarnowski Jan Feliks 14, 25
Tarłów.
ród 17
Teodorczyk Edward 160
Teodorc:zyk Mieczysława 160
TiII S. 27
Topolskł
Jerzy 134
Trawińska
Zd:zislawa 209
Trenkler6wna J. 25
Treter M. 26, 142
Trajan Marian 110, 182
Trojanowski Alo jzy 38, 162, 166
Trojanowski JÓZE'f 38. 162, 166
Trojanowski Julian 4
T ryba!ski Leon 112
Turczak t.ucja Franciszka 7, 43. 44, 45,
55, 58. 59, 67, 81 , 82, 83, 86, 108, 143,
147, 198, 211
Turczyński
Wojciech 48
Turzyńskl
W. 157
Tymińska
Zofia 57
Tyszkiewicz Jan 156
Tyszkowski K. 26
Udziela Seweryn 22, 27
Utrizi 10
Urban M. 193
Urbaniec Maciej 198
Urbańczyk
Fr. 119. 202
Wałas

Litwmska Janina 147, ]81 , 189
Wapowskich, rod:dna 17
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Warnik Andrzej 147, 182
Warzocha Adam 160
Warzkowska Szarek Ewa 156
Wasilewski Zygmunt 33
Wawszczak ZbigniE'w 160
Wa:zowie, dynastia 9
Wainiewski w. 209
WQsac:z Jan 112
WQsowicz Teresa 157, 158
Welgel-Wojnarowska Maria 97
Wesołowski
J. 185
Widuchowa Waleria 81
Wieczorkiewicz 61
Wieliczko Mieczysław 209
Wiejowiejski Jerzy 145
Wierzbicki M. 142
Wilk J 6z.ef 50, 75
Wilkońska
P. 25
Willner Jakub 42. 21I
Wiślicki
Michał 70
Witkiewicz Stanisław 23
Władysław IV. król polski 9, 39
Włodek Leszek 67. 95, 98, 147, 198, 204,
208. 209. 211, 212
Wodnicki Wiesław 97
Wojciechowski Andrzej 113, 114. 138
Wokroj Franciszek 92
Wolski Krzysztof 42, 44, 58, 59, 67, 76,
77, 78, 79, 80. 82, 83, 137, 14.4, 145,
147, 149, 156, 158
Woś
Justyna 160
Wotniak Dorota 147, 199
Wójcik A. 35, 38, 208
Wójcik Helena 214
Wójcik Jan 162
Wrześ"niowski
August 23
Wyrwicz Stefan 98, 147, 176, 182
Wysocka Anna 160
Wyspiański Stanisław 175
Wywiórski Michał 94, 97, 99, 138, 183
Zabokrzycka Wanda 50, 176, 187
Zachajkiewic:z Bogdan 63, 136
Zacharewicz Julian 18
Zacharewicz Witold 185, 200
Zagu1ak Józef 212
Zaheł H alina 28, 44, 67, 81. 98, 99, 116,
130. 143
ZajQc Józef 182
Zaliscy, bracia 10
Zamojscy, rodzina 17
Zamoyski Władysław 23, 39

Zaremba Tadeus~ 129
Zarewicz Sl. 33
Zbo rowski Juliusz 28
Zdziarski 37
Zembn:uska Plucińska Janina 139, 182
Zgorzalek Jerzy 184, 200
Zielecki Alojzy 209
Zielińska Ewa
160
Ziembolcwski Zbigniew 98, 160, 161
Ziemil:cki Teodor 21, 27
Zh:bińsk a Maria 204, 206, 207, 213
Zubrzycki Dionl;!:y 19
Zygmunt II August, kr61 polski 39
Zygmunt III Waza, kr61 polski 9, 39

Zaki Andrzej 145, 156
Zebrawski T a deusz 21
Zebrowski A. 176
Zmijewska A. 193
Zmudka Kazimierz 158
Zólkiewicz Stanisław 207
Zupański J. 25
Zurawski Jerzy 206
Zurawski K. 31. 38
Zurowski Tadeusz Roman 158, 199, 213
Zyga A. 204
Zygulski Kazimierz 26, 112. 138
Zygulski Zdzisław (ju n ). 12, 25, 26, 125,
130, 131, 142, 143, 144
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I. ZASŁUŻ EN I DLA MUZ EALNICTWA

I. Izabela 7: Flemmingów Czartoryska - twórczyni muzeów w Pulawach (R. Coswoy, Muzeum Narodowe w Poznaniu). Repr. J.

Gruntowicz

2. BOlesław Orzechowicz - wlaśc iciel
wsi Kalników kolo Przemyśla , kolekcjo·
ner _ 7.ałożyciel Oddziału Muzeum Narodowego im. Króla Jana III we Lwo·
wic. (Rcpr. J . Gruntowicz:)

4. Jan Smołka -- dyrektor gl6wny Towarzystwa Prz:yjaci6ł Nauk. ReprodukcJa portretu Stefanii Jacysz:y n (J.
Gruntowicz)

3. Kazimierz: Maria Oslński - tw6rca
Muz:eum Towarz:ystwa prz:yjaciól Nauk
w PrzemyŚlu. Reprodukcja portretu Sto:!anli Jacysz:yn (J. Gruntowlcz:)

TÓWAIIZYSTWO PllŻYJACIÓt N'Ul( W PltZEMVSt.U.

..0

ZAPROSZENIE .
IkAł ~ił.t...., ~.!'I"'J: 'f

..

IIlOCZYSTE POśwJĘcEI!IE I OiWAIIO!

.,........ .

MUZEUM PRZE MYSKIEGO T. P. No

1:."''' .....

• .omt
·. 0 oooz. łJ • . . . . . • LGI"..AW PRIV WJCY QlODDiIE.I L. .. - r lCTł6
•

MI1'V'I~. ~ .... .

1'........-....... ---.l*-.
........

•Ob-".......,.

J.f.~

. . . . U. ,.... "'"'"

tir: ,.....................

....._ ........ -.....e: ........ ~~
kDr.'-..... ...

....!.~

ZAItZĄO

_ ... '1""

I UYR CKC l'p, T I' t4.

.......

..0;..••• ~t'J ff"ł

...

~

.. St _ _ 1L

0Ił6IIt~

. . . . ""-"...,...,., • II"

5. Fotokopia za proszenia na otwarcie Muzeu m P rzemyskiego TPN (1916 T.), Rcpr.
Jan Gruntow icz.

II. Z HISTORII MUZEUM
6. Willa rod ziny Osi{u k ich p rzy ul. K mity 4 - siedziba Muze um Towarzystwa PrzyJaci6ł Nau k w lalach 192.0-1928. Re pr. J an G runt ow icz.

,ffilmł•

Towarzystwa
Nauk
(1916Fragment ekspozycji
,przy u) Kmity. Fot. O. M ora .....etz

8. Sala ze zbiorami archeologicznymi Al!reda Dworskiego. Fot. A. Osinski

9. Fragment wystawy zbiorów archeologicznych AlCreda Dworskiego. Fot. A.

Osiński

10. Zbiory numizmatyczne i malarstwa. Fot. archiwum, repr. J. Gruntowicz

l L Zbiory broni

przemysłu

artystycznego, Fot. A.

,

Osiński.

12. Zbiory broni i biblioteczne Muzeum TPN przy ul. Kmit.y 4. Fot. archiwum,
rcpr. J. Gruntowicz

13. Zarząd, Dyrekcja I Komisja Kontrolująca Towarzystwa Przy jaciół Nauk w Przcmyślu w okresie dziesiE:ciolecia 1909-1919. Siedzą od lewej: dr J. Paluch (skarbnik).
F. Przyjemski, ks. dr St. Momidłowski (zast. przew.), dr L. Tarnawski (przew.),
F. Ku ś, inź. J. K(:dzierski, A. Skowronek (skarbnik). Stoją od lewej: dr P. Hrabyk
(przew. Dyrekcji), K. M. Osin.ski (kustosz Muzeum), J. Smołka, A. GarlIcki, lnź .
F. Przyjemski, dr St. Goliński , k s. dr J. Kwolek, K. Brzeziński, M. Osiński, F. Giebułtowicz. Repr. J. Gruntowicz
14. Uczestnicy VIII Zjazdu Związku Muzeów w Polsce.
archiwum, rcpr. J. Gruntowlcz

Przemyśl

lB IX 1932. Fot.

m.

BAZA MUZEALNA

15. Przemyśl Pl. Czackiego. Siedziba Muzeum w latach 1946-1970. Fot. J. Gruntowicz

16. Przemyśl Pl. CUlekiego 3.
1975 r.). Fot. J . G runtowicz

Gł6wny

budynek Muzeum Ziemi Przemyskiej (sta n

17. Przemyśl. Zespól budynk6w Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej po adapta·
cji w f. 1974. Fot. J. Gruntowlcz.

18. Zabytkowy budynek przy Pl. Katedralnym 2 1961)-1975. Fot. J. Gruntowicz

Oddział

Muzeum w lalach

19. Dubiecko. Zamek. Ośrodek Wypoczynkowy Zakładów Plyt Pilśniowych dziba M uzeum Biograficznego I. Krasickiego od 1969 r. Fot. J. Gruntowicz

sie-

Pn:emyś! ul. Wladyeze. Wieta
poświęcona historii ludwisarstwa

20.

łowski

Zegarowa, w przy szłości lilia Muzeum
na ziemiach polskich. Fot. R. Paw-

23. Posada Rybotycka - obronna cerkiew z XV w. (1983 r.). W
Muzeum z ekspozycją Sztuki Cerkiewnej. Fot. Jan Gruntowicz

24. Krasiczyn Fot. archiwalna

przyszłości

filia

Pawilon. Filia Muzeum Ziemi Przemyskiej w lalach 1966-1971.

2.5. Przemyśl ul. Karmelicka 1 - Zespól poklasztorny 00. Karmelitów. W przynloici galeria, magazyny I pracownie Muzeum Narodoweao Ziem! Przemyskiej. Fot.
R.

Pawłowski

2G. Przemyśl ul. Gallńsklego tzw. "Brama Sanocka Oolna". Filia Muzeum Pamiątek
I Wojny Swlatowej (1968 r.J. Fot. J. Gruntowicz

27. Ekspozycja w hallu gmachu

gł6wnego

(1963 r .). Fot. J. Gruntowicz

IV. DZI AŁA LNOŚĆ WYSTAWIENN ICZA
28. Fragment wystawy archeologicznej pt.
Fot. J. Gruntowicz

" Przemyśl

w zaraniu dziejów" (1 965 r. l.

..

~

- _.

29. Wystawa eksponowana w plenerze pt. "Badania archeologiczne w Krasiczynie"
(1 966 r.). Fot. A. Kunysz
30. Uroczyste otwarcie wystawy "I Ogólnopolskiego
: ochrony zabytków" (1969 rJ. Fot. J. Gruntowicz

przeglądu

plakatu muzealnego

31. Fragment wystawy

"Przemyśl

w zaraniu dziejów" (1974 r.). Fot. J. Gruntowicz

32. Uroczyste ot warcie wystawy ,,25 lal NRD w plakacie" z Muzeum Historii Niemiec w Berlinie (1915 r.). Fol. J . Grunlowicz

"i

.'

~~:

.

;; ~.''''

33. Uroczyste otwarcie wystawy czechosłowackiej w ramach "Dni Kult ury CSRS
w woj. przemyskim" (1916 r.). Fot. J . Cruntowicz

--

34. Fragment wystawy " VI ogólnopolsk i
bytków" (1977 r.), F ot. J . Gruntowicz

przegląd

•• -

plakatu muzelnego i ochrony za-

)

33. Uroczyste otwarcie wystawy "Rzetba, malarstwo i rysunek Andrzeja Warnika"
r.). Fot. J. Gruntowlcz

(1977

26. Otwarcie wystawy "Radziecki plakat polityczny" :t Lwowskiej Galerii Obra:tów
Fot. J. GruntowlC:t

(1978 r.).

37. Uroczyste otwarcie wystawy "Akwarele z Egeru" (1977 r .). Fot. J. qruntowiez
38. Wicepremier Minister Kultury i Sztuki Józef Tejchma zwiedza
w Muzeum Okręgowym w Przemyślu (1978 r.). Fot. J. Gruntowicz

wystaw~

ikon

39. Otwarcie wystawy .,1 sa·
lon przemyski" (I978 r.). Fot.
J. Gruntowicz

40. Lekcje muzealne na wy.
stawie "Tradycje rewolucyjne
województwa przemyskiego"
(1978 r.). Fot. J. Gruntowicz

41. Fragm~nt ~kspozycjl stalej w Muzeum Biograficznym I. Krasickiego w Du biecku (1979 r.J. Fot. J . Cruntowicz

42. Fragmen t ekspozycji w
Biograficznym
I.
Muzeum
Krasickiego w Dubiecku (1979
r.J. Fot. J. Gruntowicz

43. Wybitni uczeni polscy profesorowie : Sz. Pieniążek, M. M ięsowicz, R. Ney zwie·
dzajij Muzeum Okręgowe w Przemyślu (1979 r.). Fot. J. Gru ntowicz
44. F ragment wystawy "PPR w walce o
wski

Polskę

Ludową"

(1979

r.) .

Fot. R. Pawio·

45. Fragment wystawy
J. Gruntowicz

"Przemyśl

w starej poczt6wee l fotografii" (1981 r.). Fot.

46. "Tradycje rewolucyjne województwa przemyskiego" stawy (1982 r.). Fot. J . Gruntowicz

uroczyste otwarcie wy·

<1.7. Wystawa ,.Ikony ze zbiorów Muzeum
w Gliwicach (1983 r.). Fol. archiwum

Okręgowego

w

Przemyślu·'

w r-.luzeum

18. Fragment ekspozycji etnograficznej "Kultura ludowa pogranicza nadsanskiego"
(198<1. r.). Fot. H. Pawłowski

49. Ek ~ pozYCj3 W hollu budynku "Szkic panoramy Bitwa pod Somo3sierq" (1994 r .)
f ot. J. Gruntowicz
50. Red. Edmund Osmanczyk otwiera
/lodla" (1984 L). Fot. J. Gruntowicz

wystawę

"Grafika Janiny

Klopo~ki c j

autorki

51. Lekcja z

dziećmi

na wystawie "Ikony ze zbiorów Muzeum" (1984 r.). Fot.

J. Gruntowicz

52. Fragment wystawy "Najcenniejsze zabytki Muzeum w okresie 40-1ecia PRL"
(1984 r.). Fot. J. Gruntowicz

53, Fragment wystawy "Najcenniejsze nabytki Muzeum w okresie 40-1ecia PRL"
(l984 r,), Fot, J. Gruntowicx

54. Pierwsze odkrycia archeologicznc K. M.
Fot. O. Moraweh

O.dńskicgo

w lalach 192G-1925 w Przc-

myś lu.

V. BADANIA NAUKOWE
55. Przemyśl - Zamek. Wykopaliska na terenie
(1 9:>8 r.) . Fot. A. Kuny5l.

II

wCl.esnoŚredniowiec:r.nego

r

grodu

56. Przemyśl nysz

Katedra. Bndania przy rotundzie

57. Wykopaliska na
Fot. A. Kunysz

duedzińcu

~w.

Mlkolaja (!96! r.) Fot. A. Ku-

Zamku w Krasiczynie. Osada z 1I-IVw.

X- XII w .

58.

Przemyśl ,

ul. Rycerska. Eksploracja grobu staromadziarskiego (1976 r.). Fot.

J. Grunlowicz

59. S6lca,
J.

F'redropol. Eksploracja grobu kobiecego z Kurhanu 0979 r.). Fol.

c""t;wi,,_

GO. Ekipa etnografów w terenie w ramach obozu etnograficznego.
ryniec Zdrój 0981 r.l. Fot. J. Gruntow!cz

Radruż

gm. 1-10-

61. Obóz etnograficzny na Roztoczu w Cieszanowie (l984 r.). Fot. J. Gruntowicz

62. Laborant Lucyna Pawłowska
przy zabezpiecza ni u ikony. Fot.
J. Gruntowicz

63. Konserwator mgr D. Grodzick l -Gruntcwicz
przy konserwacji ikony "Zaśnię ci e rr.atki Boskiej", XVI w. Fot . J. Gruntowicz

VI. KONSERWACJA
DZ I E Ł SZTUKI

6t. Laborant Barbara Kotowicz
przy retuszowaniu zabytkowej
ikony. Fot. J. GruntowicI

Sa. Aktor teatru im. J. Słowackiego w Krakowie Jeny Adamski recytuje wiersze
WI. Majakowskiego na wystawie "Radziecki plakat polityczny" (1978 r.). Fot. J. Gruntowicz

VII. KONCERTY
W MUZEUM

66. Redtal znanej piosenkarki Steni Kozłowskiej. Fot.
J. Gruntowicz

67. Warna wska Opera Kameralna z koncertem w salach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (1983 r .). fot. R. Pawlowski
zespołu

muzycznego z Budapesztu w salac h Muzeum (1984 r .). Fot.

69. Otwarcie sesji popularnonaukowej "Związki Króla Jana I II Sobieskiego z Ziemią Przemyską" (1983 r.J. Fot. J . Gruntowicz

VIII . SESJE NAUKOWE I POPULARNONAUKOWE
-;0. Sesja "w stulecie urodzin Kaz imierza Marii
(1983 r.). Fot. J. Gruntowicz

jąk

Osińskiego".

Przemawia dr. J. Pa-

71. Doc. dr hab. Islvan Lagzi - Radca a mb;Jsady WRL, dyrektor Węgierskiego
Instytutu Kultury w Warszawie, wyg!asz:.\ referat na sesji z oku:!ji 50 ro:znicy walk
o Prze myśl w I wojnie ś wiatowej (1935 r.). Fot. R. Pawłowski

IX. JUBILEUSZE

72. Prezydium uroczystości jubileuszowych z okazji 70·lecia TP N i Muzeum w Prze·
myślu (1979 r.). Siedzą od. lewej : pro!. dr WI. Markiewicz, prof. dr S. Pieniążek.
M. Warda. mgr Z. Drewniowski, mgr inż. M. Mazurek, prof. dr R. Ney, dr A. Andrusicwicz, mgr Z. Cichocki , prof. dr E. Perykasza. Fot. J. Gruntowicz

73. Uroczystości z okazH 75-\ecia Muzeum
towicz

\V Przemyślu

(1984 r.). Fot. Jan Grun-

;4. W czasie uroczystości 75-lecia Muzeum mgr Anna Osiilska - siostra K. M. Osiilskiego otrzymuje medo\ "Za zasługi dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej".
Fot. J. Gruntowicz
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