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I

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, zwany powszechnie 

Ossolineum, jest jedną z najstarszych polskich instytucji 

kultury. Założony został w 1817 r. we Lwowie przez Józefa 

Maksymiliana Ossolińskiego, który, składając tu swe zbiory 

biblioteczne i muzealne, pragnął, by służyły one Polakom 
w czasach niewoli. W 1823 r. dzieło Ossolińskiego wsparł 

swymi bogatymi kolekcjami sztuki Henryk Lubomirski. 
Utworzyły one działające w ramach Zakładu Muzeum Ksią

żąt Lubomirskich. Działalność Zakładu wspomagali od po
czątku istnienia liczni darczyńcy, którzy w poczuciu patrio

tycznego obowiązku nieprzerwanie zasilali jego zbiory. Od 
pierwszych lat istnienia w Ossolineum działało także wy

dawnictwo, gdzie edytowano i drukowano dzielą tej klasy, co 

Słownik języka polskiego Samuela B. Lindego czy cykl Monu
mento Poloniae histórica.

W 1940 r. Ossolineum zostało przez Sowietów zamienione 

w' filię Akademii Nauk ZSRS, a Muzeum Lubomirskich zli

kwidowano i rozparcelowano jego zbiory. W lalach okupacji 

niemieckiej Biblioteka Ossolineum stała się częścią Staatsbi
bliothek Lemberg.

W1946 r. ze Lwowa do Wrocław ia przyjechała zaledwie trze

cia część ossolińskich zasobów' bibliotecznych. Stały się one 

podstawą do odtworzenia Biblioteki i Wydawnictwa, które 

przez wiele lat wchodził)7 w skład Polskiej Akademii Nauk. 

W latach 1995-2007 Zakład na powrót stał się fundacją. Dzi

siaj Ossolineum składa się z Biblioteki, Wydawnictwa, Muze

um Książąt Lubomirskich oraz Muzeum Pana Tadeusza.



-------  DZIAŁ -------
NUMIZMATYCZNY

Zbiory numizmatyczne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich swą 

historią sięgają początków tej instytucji we Lwowie, gdyż pokaźne ko

lekcje monet i medali przekazane zostały do ossolińskich zbiorów przez 

obu fundatorów - Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubo

mirskiego. Wydzielony Gabinet Numizmatyczny powstał w końcu XIX w. 

za dyrekcji Wojciecha Kętrzyńskiego, który sam był znanym i cenionym 

badaczem monet i medali.

Istniejący obecnie Dział Numizmatyczny Muzeum Książąt Lubomirskich 

w ZNiO we Wrocławiu należy do największych tego rodzaju placówek 

w Polsce, a gromadzone tu zbiory obejmują nie tylko monety i banknoty, 

ale także medale, ordery i odznaczenia, obiekty sfragistyczne, drobne 

przedmioty i pamiątki wykonane z monet oraz historyczne pamiątki 

narodowe. Szczególnie cenne są kolekcje monet i banknotów polskich, 

reprezentujące wszystkie okresy historyczne w dziejach mennictwa 

polskiego od wczesnośredniowiecznych denarów Bolesława Chrobrego 

i Mieszka II (XI w.) do współczesnych monet emitowanych przez Narodo

wy Bank Polski. Duże zainteresowanie badaczy wzbudzają także przecho

wywane w Dziale monety antyczne oraz niezwykle zróżnicowana kolekcja 

sfragistyczna. obejmująca zarówno tłoki i stemple pieczętne. jak i odbit

ki pieczęci na różnych materiałach. Od 2006 r. w zbiorach Działu znaj

duje się także model Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa zbudowany 

w latach 1936-1946 przez inż. Janusza Witwickiego i jego zespół.

ZBIORY W LICZBACH |

CCCCO l MONETY POLSKIE 20 000

CCOI MONETY OBCE 11 200

COl MONETY ANTYCZNE 6 400

[O 1 BANKNOTY 7 100

©0 1 MEDALE POLSKIE 1 OBCE 6 700

KOLEKCJA FALERYSTYCZNA 5 500

KOLEKCJA SFRAGISTYCZNA 72 000



NUMIZMATYKA POLSKA

Kolekcja monet polskich należy do największych tego rodzaju zbiorów w Polsce. Jej podstawą są 

numizmaty pochodzące z zasobów lwowskiego Ossolineum. Szczególnie cenne są najstarsze mo

nety pierwszych władców Polski: Bolesława Chrobrego, Mieszka 11 oraz ich następców.

Monety nowożytne, emisje okresu zaborów i czasów międzywojennych to najzasobniejsze 

zespoły w kolekcji Zakładu. Dukaty i talary ostatnich Jagiellonów oraz królów elekcyjnych, 

a także złote donatywy królewskie emitowane przez Toruń i Gdańsk zaliczyć należy do szcze

gólnie pięknych i bardzo wartościowych. Nie mniej bogate są zespoły monet sasko-polskich 

i monet czasów stanisławowskich. W zbiorach Dziahi znaleźć można niemal pełne zestawy mo

net emitowanych w czasach Księstwa Warszawskiego (1807-1815) i Królestwa Polskiego (1815- 

1835), interesująco prezentuje się również grupa monet z okresu powstania listopadowego 

(1831-1832). Bardzo ciekawy, także ze względu na wyjątkowo staranne rozwiązania projektowe, 

jest zbiór monet II Rzeczypospolitej (1919-1939).

Kolekcja monet współczesnych bitych po 1945 r. również przedstawia się okazale. Wśród nich 

zwracają uwagę monety pamiątkowe PRL, ciekawe pod względem plastycznym, chociaż nie

kiedy nie pozbawione elementów propagandy komunistycznej. Dzięki stałym darom Naro

dowego Banku Polskiego Ossolineum pochwalić się może bogatym zespołem współczesnych 

numizmatów kolekcjonerskich.

11 Denar PRINCES POLONIE, Bolesław Chrobry, 
wersja jednostronna, Wielkopolska, 1005-1015.

Nr inw.C 15998

21 Władysław IV Waza, talar medalowy 10-dukatowy, 
mennica Bydgoszcz, 1635, awers.

Nr inw. C 1463



NUMIZMATYKA OBCA

Kolekcja monet obcych składa się przede wszystkim z emisji krajów sąsiadujących z Polską i hi

storycznie z nią związanych. Większość stanowią monety' państw niemieckich, od wczesnego 

’ średniowiecza aż po wiek XX. Wśród pozostałych wyróżniają się emisje rosyjskie, austriackie,

czeskie, węgierskie, szwedzkie, angielskie, włoskie. USA, francuskie i niderlandzkie. Spośród nich 

na uwagę zasługuje przede wszystkim bogaty' i zróżnicowany zbiór numizmatów niemieckich, 

zwłaszcza monety’ wczesnośredniowieczne, w ty m pochodzące z badań archeologicznych i tzw. 

skarbów'. Bardzo ciekawa jest także kolekcja monet czeskich, wśród których znajduje się kilka 

skarbów groszy praskich oraz zabytki pochodzące ze znalezisk archeologicznych.

Ozdobą ossolińskiej kolekcji są niewątpliwie europejskie monety złote, reprezentujące mennic- 

two od średniowiecza po wiek XX. Do najstarszych i najpiękniejszych należą średniowieczne 

francuskie monety Filipa IV Pięknego (1285-1314) i Karola V (1364-1380). Wśród renesansowych 

emisji wyróżniają się dwa cekiny (dukaty) księstwa Mediolanu pod rządami Bony' di Savoia 

i Giana Galeazzo Sforzy' (1476-1481). klipa cesarza Ferdynanda I z 1529 r. czy też piękne hiszpań

skie trenti z podobiznami Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej (1474-1504). Najlicz

niejszy spośród monet złotych jest zbiór dukatów węgierskich, od Ludwika I Wielkiego (1342- 

1382) aż po emisje Habsburgów z XIX w.

11 Hiszpania, podwójny excellent (trenti), Filip III (1598-1621), mennica Barcelona, awers i rewers.

Nr inw. B 358



NUMIZMATYKA
ANTYCZNA

Ossoliński zbiór monet antycznych jest jednym z trzecli najliczniejszych w Polsce oraz jed

nym z najstarszych istniejących zbiorów starożytnego mennictwa w granicach Rzeczy

pospolitej Polskiej. Przeważają monety Cesarstwa Rzymskiego (85%), na resztę składają się 

monety greckie, prowincji rzymskich, królestw Wschodu, celtyckie oraz barbarzyńskie, 

a także numizmaty w typie antycznym powstałe od renesansu do końca XX w.

W skali kraju zbiór monet antycznych wyróżniają trzy elementy. Po pierwsze, stopień opraco

wania i opublikowania: połowa zbioru została wydana drukiem w sześciu tomach katalogów 

monet rzymskich obejmujących numizmaty od czasów Republiki Rzymskiej (III w. przed Chr.) 

do końca panowania Aleksandra Sewera (235 r. po Chr.). Obecnie trwają prace nad siódmym to

mem w serii (lata 235-284). Po drugie, obecność egzemplarzy o dużej wartości materialnej i na

ukowej. Po trzecie, stopień rozpoznania historii zbioru, poczynając od darów fundatorów, po

przez rejestrację ponad 120 nabytków w latach 1828-1939, ustalenie miejsca znalezienia części 

monet półtora wieku po ich odkryciu, a kończąc na identyfikacji monet ze zbiorów lwowskich 

w zbiorach wrocławskich.

11 Solid cesarza Walentyniana III z 426-430 r. po Chr., złoto, mennica w Rawennie, awers i rewers.

Nr inw. 5610



BANKNOTY
I PAPIERY WARTOŚCIOWE

i

1| 10 złotych polskich, 
bilet skarbowy 
insurekcji 
kościuszkowskiej 1794 r.

Zbiór papierowych polskich środków płatniczych otwierają naj

starsze banknoty emitowane podczas insurekcji kościuszkowskiej 

w 1794 r. oraz późniejsze, pochodzące z czasów Księstwa Warszaw

skiego i Królestwa Polskiego. Cennymi obiektami są także bilety skar

bowe i obligacje powstańczego Rządu Narodowego z okresu pow

stania styczniowego 1863-1864.

Banknoty II Rzeczypospolitej tworzą pehiy zbiór obejmujący okazy od 

okresu markowego do zlotowego po reformie z 1924 r. Interesujące 

są także banknoty okupacji niemieckiej dla Generalnego Guberna

torstwa z lat 1940-1941. Uzupełnienie tej kolekcji stanowią bony getta 

w Lodzi z lat 1940-1944 oraz banknoty Banku Polskiego na emigracji 

1939-1945. W Dziale gromadzona jest także kolekcja najnowszych pol

skich banknotów, zwłaszcza kolekcjonerskich.

W zbiorze banknotów obcych największą kolekcję stanowią eg

zemplarze niemieckie, zarówno regularne emisje państwowe, jak 

i różnego rodzaju bony zastępcze, emitowane przez poszczególne 

miasta, Kasy Pożyczkowe czy wojska okupacyjne w okresie od 1914 

do 1945 r. Liczne są także emisje rosyjskie, od najstarszych rubli car

skich, przez banknoty rządu Kiereńskiego, armii Wrangla i Kołczaka, 

po ruble, bony i obligacje ZSRR. Wśród pozostałych wyróżniają się 

asygnaty rewolucji francuskiej, banknoty austriackie i austro-wę- 

gierskie, banknoty ukraińskie z 1918 i 1919 r. oraz bony zastępcze 

obozu dla Żydów w Terezinie (z lat drugiej wojny światowej).

Nr inw. E 27

2| Banknot o nominale
100 karbowańców
Ukraińskiej Republiki Ludowej z 1918 r.

Nr inw. D 1760

too -s,100 
cir o
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MEDALIERSTWO

Ossolińską kolekcję medali polskich tworzą przede wszystkim niezwykle cenne me

dale królewskie i prywatne od XVI w. do współczesności. Wielką wartość reprezentu

ją okazy przekazane do Zakładu przez fundatorów — Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 

i Henryka Lubomirskiego. Ozdobą kolekcji są renesansowe i barokowe medale, upa

miętniające postaci władców, oraz tzw. medale magnackie (np. złote Anny Lubomirskiej 

z Branickich z 1630 r. oraz Mikołaja Zebrzydowskiego z 1619 r.). Bogatą i urozmaico

ną grupę tworzą obiekty związane z postacią króla Jana III i wiktorią wiedeńską, meda

le czasów saskich i stanisławowskich. Wyjątkową pozycję posiadają medale z XIX w., dzieła 

o charakterze patriotycznym, często wydawane na emigracji. Współczesne medale polskie to 

dzieła sztuki pochodzące z pracowni znakomitych medalierów: Franciszka Habdasa, Jerzego 

Jarnuszkiewicza, Witolda Korskiego, Józefa Stasińskiego, Stanisława Sikory, Krzysztofa Nitscha 

i Ewy Olszewskiej-Borys,

Przechowywane dziś we Wrocławiu medale obce stanowią jedynie drobną część dawnej, 

wspaniałej kolekcji lwowskiej, rozproszonej w czasie drugiej wojny światowej. Najstarsze 

w tej grupie są renesansowe medale Ludwika Jagiellończyka i jego żony Marii, a najlicz

niejsze to okazy z okresu panowania Augusta II Mocnego oraz Augusta III Sasa (1697-1766). 

W kolekcji zgromadzono również dawne medale wielu państw europejskich, w tym Szwecji, 

Anglii, Francji, Rosji, państw niemieckich, a także liczne medale śląskie.

11 Medal Zygmunta I Starego w czepcu z wieńcem, 
Giovanni Giacomo Caraglio, 1538, awers.

Nr inw. G 1561

21 Medal w ksztatcie rulonu „Panorama Racławicka" 
autorstwa Jacka Dworskiego, 1985.

Nr inw. G 6076



FALERYSTYKA

W ramach przechowywanej w Dziale Numizmatycznym kolekcji falerystycznej wydzielić moż

na kilka zespołów tematycznych — ordery i odznaczenia polskie i obce, odznaki i emblematy 

wojskowe, odznaki i emblematy cywilne, biżuterię patriotyczną oraz różnego rodzaju pamiątki 

historyczne.

Najcenniejsze są nieliczne dawne ordery i odznaczenia polskie z początku XIX w. — Order 

św. Stanisława i krzyże Virtud Militan z czasów wojen napoleońskich i powstania listopado

wego. Równie cenne są ordery i odznaczenia z okresu międzywojennego, w tym Order Orła 

Białego, Krzyże i Medale Niepodległości czy unikatowe Krzyże Zasługi Wojsk Litwy Środkowej.

Bardzo różnorodny jest zespól odznak oraz emblematów wojskowych i cywilnych. Do 

najbardziej wartościowych należą: unikatowy zbiór odznak Legionów Polskich z lat 1914-1917, 

odznaki wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-1919 (tzw. odznaki Obrony Lwowa) oraz z czasu 

wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. W zespole emblematów wojskowych wyróżnia się bardzo 

bogaty zespół polskich orłów wojskowych, pochodzących przede wszystkim z lat pierwszej 

wojny światowej.

Niewielki zbiór tworzy biżuteria patriotyczna. Wiek XIX, zwłaszcza okres żałoby naro

dowej i powstania 1863-1864 reprezentowany jest dość skromnie, liczniejsze są obiekty 

z czasów pierwszej wojny oraz z lat 80. XX w., tzn. biżuteria patriotyczna i plakietki „Solidarności”.

11 Odznaka pamiątkowa V Odcinka Obrony Lwowa 
z lat wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 
z kokardą w barwach miasta.

Nrinw. F3195



SFRAGISTYKA

Tradycja zbiorów sfragistycznych w Ossolineum sięga okresu lwowskiego. Zbiór pieczęci daw

nego Muzeum Książąt Lubomirskich (oraz Biblioteki Pawlikowskich) został formalnie zlikwi

dowany i rozproszony w 1940 r. We wrocławskim ZNiO powrócono do gromadzenia pieczęci 

w ramach zbioru Gabinetu Numizmatycznego.

W skład zbioru wchodzą spuścizny, większe lub mniejsze, po takich sfragistykach, numizma

tykach czy heraldykach, jak Marian Gumowski. Marian Haisig, Zbisław Michniewicz, Tadeusz 

Fałkowski. Do najcenniejszych reprodukcji należą odlewy metalowe polskich pieczęci śred

niowiecznych po Franciszku Piekosiriskim i bogaty zestaw bartynotypów polskich sigillów 

po Władysławie Bartynowskim. Dużą wartość dokumentacyjną i ikonograficzną posiada spuścizna 

prof. Gumowskiego, na którą składają się głównie odrysy pieczęci (wcierki) i odciski atramentowe.

W zbiorze znajdują się również ciekawe kolekcje poniemieckie — najważniejsza z nich to 

kolekcja z dawnej Biblioteki Schaffgotschów, złożona z wielkiego podzbioru odcisków lako

wych pieczęci nowożytnych europejskich, przede wszystkim niemieckich, oraz z albumów 

odcisków lakowych wykonanych tłokami sporządzonymi przez dziewiętnastowiecznych gra- 

werów z Cieplic-Zdroju. Pieczęcie te, głównie herbowe, prezentują wysoki kunszt artystyczny. 

Z oryginalnych pieczęci zwracają uwagę tłoki pieczętne, pieczęcie woskowe oraz papierowe. 

Gabinet nadal nabywa zbiory sfragistyczne — najpopularniejszym typem nabytków są tłoki pie

czętne (typariusze).

11 Bartynotyp pieczęci konnej 
ks. mazowieckiego Konrada I, 
repr. z pocz. XX w.

21 Tłok pieczętny powstańczy 
Naczelnika Okręgu Tarnopolskiego, 
1863-1864.



PRACOWNICY
DZIAŁU NUMIZMATYCZNEGO

STARSZY KUSTOSZ

ELŻBIETA BARAN
Historyk, specjalistka w dziedzinach: numizmatyka polska, banknoty polskie, medalierstwo. 31 lat 

stażu pracy przy zbiorach Działu Numizmatycznego; autorka m.in. dwóch tomów Katalogu monet 

polskich w zbiorach Zakładu .Narodowego im. Ossolińskich (Wrocław 1998, Wrocław 2013) oraz szere

gu artykułów w „Przeglądzie Numizmatycznym" i „Wrocławskich Zapiskach Numizmatycznych". 

Tom 2 Katalogu monet polskich w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich otrzymał 

w 2013 r. wyróżnienie w ramach organizowanego przez Zamek Królewski w Warszawie presti

żowego ogólnopolskiego X Konkursu im. Jana Gawrońskiego na pracę z zakresu numizmatyki 

i medalistyki polskiej.

STARSZY KUSTOSZ

BARBARA BUTENT STEFANIAK
Archeolog, doktor nauk humanistycznych, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie 

Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu. Specjalistka w zakresie: numizmatyka obca, bank

noty obce, medale obce. 27 lat stażu pracy przy zbiorach Działu Numizmatycznego; autorka 

m.in. Katalogu średniowiecznych monet niemieckich w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossoliń

skich (Wrocław 2000) oraz Frühmittelalterliche Münzfunde aus Schlesien (FMPIV); współautorka 

pracy Obieg pieniężny na Śląsku we wczesnym średniowieczu (od X do połowy XII wieku) (Wrocław 

2009); członek zespohi redakcyjnego „Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych”; kierownik 

projektu naukowego pt. „Obieg pieniężny na Śląsku we wczesnym średniowieczu” (2002-2004); 

uczestnik-wykonawca grantu pt. „Frühmittelalterliche Münzfunde aus Schlesien” (2011-2013).

STARSZY KUSTOSZ

ŁUKASZ KONIAREK

Archeolog, doktor nauk humanistycznych, absolwent Śląskoznawczego Studium Doktoranckiego. 

Kierownik Działu Numizmatycznego, specjalista w zakresie falerystyki. 20 lal stażu pracy przy zbio

rach Działu Numizmatycznego; autor m.in. scenariuszy i katalogów wystaw Drużyniacy - strzelcy 

- leguny. Żołnierze Legionów Polskich 1914-1918 (Wrocław 2002), Boje Lwowskie 1918-1919 (Wrocław 

2008), Znak i karabin do ręki bierzem... Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863-1864 (Wrocław 

2014). Od 2006 r. opiekun Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa; członek Oddziału Dolnośląskie

go Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy.



KUSTOSZ

ADAM DEGLER
Archeolog, doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie numizmatyki antycznej. 15 lat 

stażu pracy przy zbiorach Działu Numizmatycznego; autor in.in. Catalogue of Ancient Coins in 

the Ossoliński National Institute. Part 6. Coins of the Roman Empire. Pertinax - Severus Alexander 

(Wroclaw 2016); udział w grancie badawczym pt. „Znaleziska monet rzymskich z ziem Pol

ski i historycznie z Polską związanych (FMRPL)” (od 2012); stypendium Fundacji im. Kazimie

rza Salewicza przy Muzeum Narodowym w Kopenhadze (2015); uczestnik grantu w konkursie 

Beethoven finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt: ..Imagines Maiestatis: Barbarian 

Coins. Elite Identities and the Birth of Europe (IMAGMA)".

ADIUNKT

ROBERT FORYSIAK-WÓJCIŃSKI
Historyk, specjalista w zakresie sfragistyki. 12 lat stażu pracy przy zbiorach Działu Numizma

tycznego; autor szeregu artykułów w czasopismach „Archiwista Polski", „Studia Żródłoznawcze", 
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