
Wybrane zbiory 
Muzeum Książąt Lubomirskich.

Fragmenty wstępnego scenariusza 
udostępnione na potrzeby pracy nad koncepcją aranżacji.

Poniższa prezentacja ma charakter roboczy i pomocniczy; pokazuje przykładowy wybór eksponatów, które zostaną włączone do wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich.   



Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa 
„Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa” to niezwykły model architektoniczny, dzieło inż. Janusza Witwickiego i jego 
współpracowników, efekt tysięcy godzin studiów, badań, prac przygotowawczych i właściwych prac modelarskich, 
budowane przez ponad 10 lat. „Panorama”, która ukazuje wygląd zabudowy Lwowa w roku 1772 w obrębie 
fortyfikacji miejskich, nigdy nie została ostatecznie ukończona. Planowano, że jej otwarcie uświetni obchody 600-
lecia przyłączenia Ziemi Lwowskiej do Królestwa Polskiego. Historia potoczyła się jednak inaczej i w 1946 roku model 
został przywieziony przez żonę Janusza Witwickiego do Polski. Przez wiele lat nie mogła być pokazywana publiczności 
– spakowana w skrzyniach przechowywana była potajemnie na Politechnice Warszawskiej, później we Wrocławiu, w 
Muzeum Architektury i Muzeum Archidiecezjalnym . Dopiero w latach 90-tych, po demokratycznych przemianach, 
po raz pierwszy od wojny „Panorama” udostępniona została zwiedzającym w ówczesnym Muzeum Historycznym 
przy wrocławskim Rynku. Od 2006 roku, na mocy umowy ze spadkobiercami Janusza Witwickiego, znajduje się w 
zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
„Panorama” to dla wrocławian eksponat o szczególnym znaczeniu, obok pomnika Aleksandra Fredry i Panoramy 
Racławickiej należy do najważniejszych lwowskich pamiątek, jest jednym z symboli symbolicznej kontynuacji 
lwowskich tradycji w stolicy Dolnego Śląska. Jako eksponat o wielkim ładunku emocjonalnym, obrosły ważną dla 
wrocławskiej tożsamości kresową legendą, jest także obiektem szczególnej troski konserwatorów i pracowników 
merytorycznych, zarówno Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, jak i wszystkich tutejszych instytucji muzealnych, w 
murach których była przechowywana. 
Poza samą „Panoramą” dostępne są również liczne archiwalne zdjęcia jej twórcy, jego zespołu modelarsko-
architektonicznego w lwowskiej pracowni oraz bogata dokumentacja konserwatorska modelu, która może 
towarzyszyć prezentacji samego modelu.

Miejsce ekspozycji – hol (pierwsze piętro)  



„Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa”” inż. Janusza Witwickiego

Obecnie model tworzy prostokąt o wymiarach 4 × 3,6 m. Zarówno elementy podstawy, jak i miniatury budynków, budowano
przy użyciu prostych materiałów (sklejka, tektura, papier, blaszki i druty miedziane, blaszki ołowiane, przeźroczysta i
srebrzysta folia), mimo to wykonane zostały z niezwykłą precyzją i odpowiednio „postarzone”, tak by nosiły ślady działania
czasu, atmosfery i działalności człowieka.



JERZY LUBOMIRSKI (1817–1872)

Adam Grocholski, 2016, 

kopia z:  Andrzej Mniszech

(kopia z Horowitza), Portret 

Jerzego Lubomirskiego, przed 

1882,  olej, deska

Edward Pawłowicz, Portret 

księcia Jerzego 

Lubomirskiego, 1873?,1881?, 

Feliks Stanisław Jasiński,

Portret księcia Jerzego 

Lubomirskiego, 

Autor nieznany, Medalion ks. 

Jerzego Henryka Lubomirskiego 

(1817-1872), mosiądz, odlew, 

średn. 14, 7 cm;



Archiwalne fotografie przedstawiające ekspozycje Muzeum 

Lubomirskich we Lwowie.



Pamiątki historyczne i militaria ze zbiorów 

Działu Numizmatycznego

Pamiątkowy zegarek 

Wacława Gąsiorowskiego.

Wys. 60 mm.

Pas kontuszowy, 2. połowa XVIII w.

Z daru Jadwigi i Jana Nowak-Jeziorańskich 

dla ZNiO. 

Tkanina jedwabna, wym. 344 × 29 cm.

Szable polskie z XVI/XVII w. (kopie z XIX w.).

Z daru Jadwigi i Jana Nowak-Jeziorańskich dla 

ZNiO.  Dług. 90 i 96 cm.

Złoty pierścionek patriotyczny emaliowany 

z lat Żałoby Narodowej (1861 – 1862 r.)

Średn. 19,1 mm



Archiwalna fotografia przedstawiająca wnętrze pracowni numizmatycznej w 
Muzeum Lubomirskich we Lwowie podczas prac inwentaryzatorskich w 1928 r.

Źródło: ZNiO we Wrocławiu, Dział Sztuki, sygn. I. F. 3020. Autor zdjęcia – nieznan.; zdjęcie wykonane wiosną 1928 r., ukazujące skontrum zbioru numizmatycznego. Stoją od lewej 

zapewne stróż Stefan Horodyski, zapewne Franciszek Ksawery Piwocki, Mieczysław Gębarowicz, zapewne Barbara Piwocka, siedzą od lewej Helena Blumówna i Maria Chmielowska. W 

tle szafy numizmatyczne z szufladami, na szafach pamiątki historyczne z Muzeum Książąt Lubomirskich i szkice. Na stoliku marmurowym z feniksem otwarta księga inwentarzowa, obok 

stoi waga szalkowa, którą wykorzystywał jeszcze dyrektor Kętrzyński do ważenia monet. Na drugim stoliku numizmatyczny katalog kartkowy.



●Historia Muzeum Książąt Lubomirskich

miejsce ekspozycji – hol

Eksponaty: archiwalne zdjęcia (w tym wnętrz muzealnych i budynku dawnego Muzeum Książąt Lubomirskich we Lwowie), dokumenty 

oraz grafiki portretowe założycieli muzeum oraz innych ważnych dla historii muzeum osób, eksponowane w oryginale bądź jako kopie

uwzgledniające ich powiększanie i kreatywne interpretacje, w tej części powinny znaleźć się także biogramy założycieli muzeum oraz 

dokumenty erekcyjne

Druk z winietą z widokiem fasady ZNiO z portretami Ossolińskiego i Lubomirskiego”, pocz. XX w., pocztówka



Wizerunki założycieli i osób ważnych dla historii muzeum

Medalion ks. Jerzego Henryka 

Lubomirskiego (1817-1872), 

autor nieznany

Jan Maszkowski, Józef 

Maksymilian 

Ossoliński, 

olej, płótno, 19,5x15 

cm

Jacques Thouron (1740?-1789), 

Henryk Lubomirski jako Geniusz 

Sławy, wg obrazu Elizabeth 

Vigée-Lebrun, 1789, 10.2x8.6 cm, 

emalia, miedź

Józef Kreutzinger, 

Henryk Lubomirski, 

ok. 1797, 7x5.5 cm, 

gwasz, kość słoniowa

Edward Pawłowicz, 

fot. J.Henner, 

Lwów, ok. 1895, 

10,5x6 cm

Mieczysław Gębarowicz przy pracy w 

Bibliotece Pawlikowskich, fot. K. Skórski?, 

1926, 8,5x13,5 cm. 



UKŁAD HR. OSSOLIŃSKIEGO Z JO. 

XIĘCIEM HENRYKIEM LUBOMIRSKIM 
(WIEDEŃ 25 GRUDNIA 1823 R.)



Rys. E. Pawłowicza - Projekty ekspozycji Muzeum Książąt Lubomirskich, 





Galeria Główna – największa przestrzeń ekspozycyjna wystawy stałej zostanie podzielona w

stosunku mniej więcej 4/1. W pierwszej, większej części eksponowane będą przede wszystkim

obrazy i inne obiekty będące własnością ZNiO, natomiast w drugiej uzupełniające narrację

wystawy stałej obiekty wypożyczone (głównie ze zbiorów lwowskich). Obie przestrzenie

powinny być wizualnie podobne, ale z akcentami pozwalającymi je rozróżnić. W obu

preferowane będzie ciekawe i oryginalne zaprojektowanie tła pod ekspozycje obrazów,

uwzględniające jednak charakter galerii, tj. głównie malarstwo klasyczne, dzieła pochodzące z

okresu od XVIII do XX wieku, o różnej wielkości, tematyce, dodatkowo eksponowane w

ramach*. Ponadto przestrzeń rotacyjna powinna zwierać projekt fragmentu zwanego umownie

„galerią jednego obrazu”, przeznaczonego na specjalne wyeksponowanie dzieła szczególnie

ważnego oraz część pozwalającą na ekspozycje sztuki współczesnej jako

komentarza/nawiązania do obrazu z „galerii jednego obrazu”. Projekt Galerii Głównej

powinien zakładać, że niektóre wątki tematyczne (moduły ekspozycji) będą ze względów

narracyjnych wykorzystywać obiekty o różnym charakterze (np. malarstwo, grafikę, fotografię,

meble, druki czy rękopisy).

*Obiekty malarskie ze zbiorów dawnego Muzeum Książąt Lubomirskich oraz obecnego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich reprezentują głównie malarstwo barokowe, klasycystyczne oraz 

romantyczne, w znacznej części autorstwa polskich twórców. Znaczną część tych kolekcji stanowią portrety polskich magnatów oraz mniej licznie przedstawienia krajobrazów, scen religijnych i 

historycznych.



Malarz polski, Portret 

Stanisława 

Małachowskiego, 

XVIII/XIX (kopia portretu z 

XVII w.), ol. pł., 69,0 x 56,0 

cm

NN, Portret Jana 

Stanisława 

Jabłonowskiego, 1 poł. 

XVIII w., ol., pł., 72 x 65 

Portret Piotra 

Małachowskiego, 

wojewody krakowskiego,  

XVIII/XIX w., ol., pł., 

64,0 x 53,5

Malarz polski, Portret 

Radziwiłła, 4 ćwierć XVIII w., 

ol., pł., 83,5 x 66,5



NN, Portret Józefa 

Lubomirskiego, starosty 

czernichowskiego, ol. pł., ok. 

poł. XVIII w., 81,0 x 66,0

NN, Portret Stanisława 

Lubomirskiego, marszałka 

wielkiego koronnego, ol. pł., 

2. poł. XVIII w, 94,0 x 82,0

NN malarz polski czynny 

w XVIII w., Portret 

mężczyzny w półpancerzu, 

ol. pł., XVIII w., 93 x 71,5

Usarzewski Jakub, Portret 

Adama Stokowskiego, 

chorążego brzezińskiego, Pł., 

ol., przed 1783, 74,0 x 58,5 

Usarzewski Jakub, Portret Jana 

Stokowskiego, podkomorzego woj. 

Łęczyckiego, 1787

Pł., ol., 64,0 x 51,0

Usarzewski Jakub, Portret 

podkomorzyny łęczyckiej Marianny z 

Usnowskich Stokowskiej, 

ol., pł., 1787, 59,0 x 48,5



Netscher Caspar, Portret kobiety 

jako Flory, lata 70-te XVII w. ol., 

blacha, 21,3 x 15,6, w ramie: 30,5 x 

25

NN malarz, Błogosławieństwo 

powstańców styczniowych, ok.1867, 

ol., blacha, 100,0 x 86 [w oprawie] 

Matejko Jan, Utopiona w Bosforze, 1872, ol., 

deska, 26,5 x 45,5, w ramie: 38 x 57



Gabinet prac na papierze oraz skarbiec wraz z przedsionkiem – w przedsionku planowana jest

ekspozycja historii dawnych gabinetów oraz zbrojowni wchodzących w skład Muzeum Książąt

Lubomirskich. Do tej części dostępne są m.in. archiwalne zdjęcia i projekty wystaw eksponowanych w gabinetach. 

Koncepcja gabinetów oraz skarbca powinna dążyć do stworzenia kameralnej atmosfery, umożliwiającej komfortowy kontakt 

z niewielkimi pracami na papierze oraz z zabytkowymi przedmiotami, w tym numizmatami i drobnymi wytworami 

rzemiosła*. Te ostatnie to w większości zabytki wymagające ekspozycji w gablotach, dlatego projekt powinien zawierać 

oryginalne, ciekawe, zaprojektowane specjalnie na potrzeby wrocławskiego Muzeum Książąt Lubomirskich systemy 

ekspozycyjne. Istotnym elementem scenograficznym tych wnętrz może być nieszablonowe nawiązanie do łukowych

sklepień dawnych gabinetów w lwowskiej siedzibie muzeum.

*Zbiory prac na papierze planowanych do ekspozycji w gabinecie prac na papierze obejmują grafiki z przedstawieniami portretowymi, scenami rodzajowymi, również o tematyce religijnej 

i mitologicznej, powstał głownie w XVIII i XIX wieku oraz rysunki, w tym Rembrandta Harmensza van Rijn. Zbiory przeznaczone do ekspozycji w skarbcu i gabinecie numizmatów to 

drobne przedmioty, związane z założycielami muzeum, polską historią oraz samym Lwowem (skarbiec) a także medale i monety, w tym z okresu Cesarstwa Rzymskiego oraz związane z 

panowaniem polskich monarchów.



Rembrandt Harmensz van Rijn, Widok 

znad rzeki Amstel, ok. 1640, 11x17.7 cm, 

rysunek piórkiem, D nr inw. 8730

Rysunki:

Jan Norblin, Festyn uroczysty na lodzie 

(Ślizgawka na Wiśle w Warszawie), 1788, 

32.2x46.5, gwasz, karton, D ne inw. 11853, 

I.g. 6137

Rembrandt Harmensz van Rijn, Stara kobieta z okularami i książką 

(Staruszka w czepku siedząca przy stole), ok. 1643, 16.2x12.7 cm, 

rysunek piórkiem, D nr inw. 8723



Portret Annabelli Blake jako 

Junony, ryt. John Dixon, 

wzór: Joshua Reynolds, 

61.9x40.4 cm,  mezzotinta, 

Scena ze sztuki W. Szekspira 

„Sen nocy letniej”, ryt. Jean 

P. Simon, wzór: Henry 

Fusely, 49.5x63.1 cm,  

mezzotinta 

Portret rytownika i wydawcy 

Johna Boydella, ryt. Valentine

Green, wzór: Jasiah Boydell, 

45.5x42.8 cm,  mezzotinta, 

Grafiki: 



Pamiątki historyczne, militaria:

Pióro po Wacławie Gąsiorowskim, 

Lwów

Zestaw stempli do bicia medali śląskich, 

XVIII w, zakup 1969 r. (Desa Wrocławska)

Łyżeczki srebrne z monetami, zakup 1960, 

Wrocław

Pierścionek patriotyczny emaliowany z 1861 r. 

Zbiory lwowskie



Miniatury:

Bacciarelli Fryderyka? wg P. Rotari, 

Portret króla Augusta III Sasa, ok. 

1770, gwasz na kości, 36 x 28 mm

Oko Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej, 

k. XVIII w., gwasz i akwarela na 

kości, 15 x 23 mm

Pierre Adolphe (Peter Adolf) 

Hall, Portret Marii 

Antoniny, przed 1789, gwasz 

na kości, Ø 65  mm

Przysięga Hannibala, 4 ćw. XVIII w., 

emalia na miedzi, 56 x 87 mm



Skontrum zbiorów numizmatycznych we Lwowie w 1928 r.

Źródło: ZNiO we Wrocławiu, Dział Sztuki, sygn. I. F. 3020. Autor zdjęcia – nieznan: : zdjęcie wykonane wiosną 1928 r., ukazujące skontrum zbioru 

numizmatycznego. Stoją od lewej zapewne stróż Stefan Horodyski, zapewne Franciszek Ksawery Piwocki, Mieczysław Gębarowicz, zapewne Barbara 

Piwocka, siedzą od lewej Helena Blumówna i Maria Chmielowska. W tle szafy numizmatyczne z szufladami, na szafach pamiątki historyczne z Muzeum 

Książąt Lubomirskich i szkice. Na stoliku marmurowym z feniksem otwarta księga inwentarzowa, obok stoi waga szalkowa, którą wykorzystywał jeszcze 

dyrektor Kętrzyński do ważenia monet. Na drugim stoliku numizmatyczny katalog kartkowy.



Arcydzieło mennictwa rzymskiego: aureus Postumusa
cesarza Imperium Galliarum, z portretami Herkulesa i cesarza na awersie i Sola (Słońca) oraz Luny (Księżyca) na 

rewersie. Na monecie znajduje się graffiti w alfabecie greckim: ΓΟYΝΘΙΟΥ I Φ, oznaczające: „Należę do wojownika 
imieniem *Gunþijaz, dowódcy formacji posiłkowych przy Legionie X Fretensis”



●Medale renesansowe

Medal Zygmunta Augusta z okazji objęcia rządów; 1548
Dominik z Wenecji, poł. XVI w.
złoto, lany, śr. 50 mm, 95,306 g. Sygn. G 1611. Kolekcja H. Lubomirskiego Jedyny 
egz. znany w złocie

Medal Zygmunta Augusta w niskiej czapce; 1557
Medalier nieznany
złoto, lany, śr. 26,4 mm, 17,581 g. Sygn. G 1563. 
9-lwowski "inwentarz medali polskich" Rkps Ossol. 
17105

Medal Eggerta von Kempem, dziekana kapituły warmińskiej; 1560
Medalier nieznany
złoto, lany, śr. 22,5 mm, 12,090 g . Sygn. G 1562. 
Kolekcja H. Lubomirskiego

Zygmunt August; 1562
Herwijck Steven Cornelisz  van (1530-1565)
Srebro?, 41,1 mm, 32,151 g. Sygn. G 49. Zb. lwowskie



Zygmunt III Waza (1587-1632)
Donatywa gdańska 10-dukatowa; Samuel Ammon 
(1613-1623), Gdańsk 1614
złoto, śr. 47,4 mm, 34,185 g. Sygn. C 1440

Władysław IV Waza (1632-1648), donatywa gdańska 
ośmiodukatowa, 1644, Gdańsk
Jan Höhn (Starszy) 
złoto, bita, 47,3 mm, 27.956 g. Sygn. G 1577. 
Kolekcja H. Lubomirskiego

Władysław IV Waza (1632-1648)
Donatywa gdańska sześciodukatowa, Rogge
Gerhard (1639-1657), Gdańsk 1645
złoto, bita, 43,4 mm, 23, 571 g. Sygn. G 1680.

Jan II Kazimierz Waza (1648-1668)
Donatywa gdańska pięciodukatowa, Gdańsk 
1654
złoto, 41,2 mm,  17,484 g. Sygn. G 1579

Jan II Kazimierz Waza (1648-1668)
Donatywa toruńska trzydukatowa, Lauer Hans Jakub 
(1653-1655), Toruń 1650
złoto, 34,5 mm, 10,428 g. Sygn. G 1676.

Michał Korybut Wiśniowiecki (1669-1673)
Donatywa toruńska dwudukatowa, Lauer Hans 
Dawid (1649-1668), Toruń, b.r.
złoto, śr. 29,8 mm; waga 6.861 g. Sygn. G 1678

Jan III Sobieski (1674-1696)
Donatywa gdańska 
trzydukatowa, Höhn Jan, 
młodszy (ok. 1642-1693), 
Gdańsk, b.r.
złoto, 34,8 mm, 10,386 g. 
Sygn. G 1679


