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Geneza powstania pierwszych 

muzeów przemysłowych  –  czyli  jak się to wszystko zaczęło  na ziemiach 

polskich. 

  

Geneza powstawania muzeów przemysłowych związana jest z wieloma 

wydarzeniami, które sięgają końca wieku XVIII.  Badacze  przywołują  

wydarzenia związane  z  Wielką Rewolucją Francuską, kiedy to w 1794 r. 

utworzono Conservatoire National des Artes et Metiers z s iedzibą w Paryżu. 

Instytucja ta miała za zadanie szeroko rozumian ą  opiekę nad sztuką  i 

rzemiosłem .  Efektem było umieszczenie w poklasztornych budynkach   

benedyktynów bogatych zbiorów  narzędzi i  maszyn –  częściowo 

skonfiskowanych królowi  Ludwikowi XVI .  Bez wątpienia w tamtym okresie to 

właśnie Paryż był miejscem ,  gdzie rozwijała się myśl techniczna oraz 

potrzeba edukacj i  w tym zakresie. Stolica  Francj i  obfitowała w powstające 

tam uczelnie, pracownie doświadczalne i  laboratoria. Nie bez znaczenia była 

również nadchodząca wielkimi korkami rewolucja przemysłowa.  Dorobek 

europejskiego pozytywizmu przyczynił  s ię do powstawania  w XIX w. muzeów 

o profi lu przemysłowym w różnych zakątkach Europy .  Jednak przełomowym 

wydarzeniem była Wielka Wystawa Przemysłu Wszystkich Narodów , która 

odbyła się w Londynie . Wydarzenie to miało niebagatelny wpływ na  dynamikę  

rozwoju muzeów techniki.  

 Wielka Wystawa Przemysłu Wszystkich Narodów zorganizowana została 

w 1851 r.  w Wielkiej  Brytanii,  która  w tamtym okresie przewodziła w tzw. 

rewolucj i  przemysłowej. Wydarzenie to miało ściągnąć do Londynu tysiące 

ludzi ,  ale było również swoistym spektaklem, który miał pokazać potęgę kraju 

rządzonego prze królową Wiktorię. Dnia 1 maja 1851 r.  otwarto wystawę w 

specjalnie przygotowanym na ten cel  budynku zaprojektowanym przez 

Josepha Paxtona. Obiekt, nazwany Pałacem Kryształowym,  skonstruowany był 

jak na tamte czasy nietypowo, zastosowano bowiem metodę prefabrykacj i . 



 

 

Polegała ona na zbudowaniu s zkieletu budynku z elementów żelaznych,  

natomiast wypełnienie było szklane. Ta  pięcionawowa  konstrukcja  miała 564 

metry długości i  aż 125 metrów  szerokości.    

Na wystawie prezentowano obiekty będące wyrazem siły umysłu i  rąk 

ludzkich, w tym: maszyny produkcyjne, urządzenia okrętowe, lokomotywy, 

strzelby i armaty, dźwigi, prasy hydrauliczne czy narzędzi a górnicze i 

rolnicze. Choć zrezygnowano z obrazów,  nie mogło  zabraknąć także dzieł  

rzemiosła artystycznego ,  jak:  mebli,  gobelinów, a na wet słynnego brylantu 

Koh-noor.  Celem wystawy było optymistyczne spojrz enie w przyszłość oraz 

oddanie hołdu umysłowi ludzkiemu, kultu maszynom i przemysłowi. Po 

zamknięciu wystawy w wzniesionym przez Paxtona Pałacu Kryształowym 

urządzono Science Museum –  wielodziałowe muzeum przemysłu, techniki i 

nauki.  Coraz bardziej  dostrzegano potrzebę zaznaczenia wyraźnej  przestrzeni 

dla  eksponowania obiektów wychodzących poza ramy  przemysłu 

artystycznego. a Ostatecznie Science Museum, jako odrębne muzeum 

specjalistyczne, otrzymało siedzibę na ulicy  Exhibition Road w South 

Kensington i  do dziś wystawia obiekty przedstawiające rozwój  nauk 

technicznych i  ścisłych.  

Ostatecznie doświadczenia brytyjskie miały dominujący wpływ na 

rozwój  muzeów w największych europejskich miastach oraz stały s ię 

wzorcowymi przykładami dla podobnych placówek w Europie. Londyńskie 

doświadczenia zainspirowały ludzi na całym świecie , w tym Polaków,  do 

tworzenia podobnych instytucj i , .  Kraków,  Warszawa i  Lwów są pierwszymi 

miastami ,  które  starały się wdrożyć idee zaczerpnięte z Science Museum i w 

których powstały  muzea o podobnym profi lu –  poświęcone przemysłowi i  

nauce.  

Jednym z pierwszych muzeów poświęconych obiektom techniki na 

ziemiach polskich było Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie . 

Założone zostało przez  dr Adriana Baranieckiego w 1868 r.  Ten lekarz, 

działacz społeczny i  uczestnik powstania  styczniowego, będąc pod si lnym 

wpływem idei zaczerpniętych ze swoich podróży do Paryża i  Londynu ,  

zapragną zaszczepić poznane wzorce  na ziemiach polskich. Ide ą  
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przyświecającą założycielowi było  nie tylko udokumentowanie rodzimego 

rzemiosła, ale stworzenie podwalin rozw oju przemysłu i  techniki na ziemiach 

polskich.  

Zaczątkiem była bogata kolekcja eksponatów zakupionych w Angli i  i 

Francj i  przez samego  Baranieckiego. Same zbiory podzielone były na dwa 

działy:  przemysłowy i  etnograficzny. Zawierały one m.in. modele warsztatów 

i maszyn, przykłady surowców, tworzyw i  gotowych produktów,  rzemiosło 

ludowe obejmujące wszystkie ziemie polskie oraz  eksponaty z wypraw 

afrykańskich i  syberyjskich Benedykta Dybowskiego oraz 

amerykańskich  Konstantego Jelskiego .  Muzeum skompletowało r ównież 

kolekcję artystycznego tkactwa, haftów i ceramiki,  cenną kolekcj ę  porcelany 

polskiej  z Korca i  Baranówki oraz fajansów z ziem polskich od XVII do XIX 

wieku. Już w  1912 r.   zbiór muzealny szacowano na 30 tysięcy obiektów 

obejmujący 20 działów, dodatkowo działała także biblioteka l icząca 9 tysięcy 

woluminów. Warto dodać, że  w 1926 r.  traf iała tu także biblioteka Wyższych 

Kursów dla Kobiet oraz cenny księgozbiór Towarzystwa Miłośników Książki.   

Oryginalna idea Baranieckiego ,  która zrodziła s ię pod wpływem 

brytyjskich muzeów, polegała na połączeniu  samej ekspozycj i  dzieł z 

równoczesnym utworzeniem warsztatów wytwórczych. W tym celu 

prowadzono działania edukacyjne w postaci warsztatów rzemiosła z  zakresu 

nauk matematyczno-przyrodniczych oraz  humanistycznych, zarówno dla 

mężczyzn, jak i  kobiet. Na szczególną uwagę zasługuje fakt prowadz enia  

kursów dla kobiet,  które  ówcześnie  były pozbawione możliwości edukacj i  

wyższej .  

Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie  swoją siedzibę miało 

przy ulicy Smoleńsk 9, w budynku zaprojektowanym m.in. przez Tadeusza  

Stryjeńskiego.  Na przestrzeni lat instytucja została dwukrotnie 

przekształcona. W roku 1920 na Miejskie Muzeum Przemysłowe im. dra 

Adriana Baranieckiego, a w 1934 r.  na Muzeum Przemysłu Artystycznego w 

Krakowie, które w tym kształcie trwało  do 1951 r.  

 Ostatecznie zarządzeniem Ministra Kultury i  Sztuki z 26 l ipca 1950  r .  

Muzeum Przemysłu Artystycznego został o włączone do  Muzeum Narodowego 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/1934
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Narodowe_w_Krakowie


 

 

w Krakowie,  które stało się właścicielem części zbiorów. Natomiast w roku 

kolejnym pomieszczenia  Muzeum Przemysłu Artystycznego  wraz z biblioteką, 

kolekcją plakatów i gabinetem rycin Muzeum Narodowe przekazało 

krakowskiej Akademii Sztuk P ięknych .  Niestety w wyniku podziału, zbiory 

zostały rozproszone. Budynek dawnego muzeum zachował się bez większych 

zmian, ale w wyniku wielu działań znacznemu uszczupleniu uległo  jego 

wyposażenie, jak również zniszczona została  sala wykładowa, nie zachowały 

się także istniejące w budynku warsztaty rzemiosła artystycznego.   

Muzeum Przemysłu i  Rolnictwa w Warszawie  to drugie w kolejności 

muzeum na ziemiach polskich poświęcone szeroko pojętej  technice.  Ta 

nieistniejąca już dziś instytucja została założona w 1875 r.  z inicjatywy Jana 

Tadeusza ks.  Lubomirskiego, Józefa hr. Zamoyskiego, Jakuba 

Natansona i  Karola Dietricha .  Siedzibą muzeum były  zabudowania klasztoru 

benedyktyńskiego przy ul.  Krakowskie Przedmieście 66, które zostały na ten 

cel specjalnie wyremontowa ne. Instytucja  mieściła się tam aż do II  wojny 

światowej.   

Celem muzeum było zaprezentowanie polskiego przemysłu, rolnictwa 

oraz rzemiosła. Szacuje się, że muzeum posiadało ok. 10 tys ięcy  eksponatów. 

Kolekcja Muzeum Przemysłu i  Rolnictwa  była bardzo rozbudowana, 

obejmowała :  zbiory mineralogiczne, botaniczne i  zoologiczne w zastosowaniu 

do rzemiosł,  przemysłu i  rolnictwa, zbiory  produktów rolnictwa i  wyrobów 

rzemieślniczych oraz fabrycznych, a także rysunki, narzędzia i przyrządy 

mające zastosowanie w rzemiośle, przemyśle i  rolnictwie.  

Wraz ze swoją działalnością warszawskie muzeum prężnie się rozwijało. 

Na przestrzeni lat 1885–1912 powstawało wiele specjalistycznych pracowni ,  

m.in. założono bibliotekę i  pracownię chemiczną, sa le rysunkowe dla  

rzemieślników, następnie stację oceny nasion, stację meteorologiczną czy 

pracownię f izyczną .  W 1900 r.  udostępniono pracownię geologiczną, dwa lata 

później  pracownię gleboznawczą ,  pracownię antropologiczną ,  w 1905 r.  

podjęto prace nad utworzeniem Stacj i  Oceny Maszyn ,  którą  otworzono  

dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym . Muzeum otrzymało także 

pozwolenie na organizację rzemieślniczych i  technicznych zakładów 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Narodowe_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tadeusz_Lubomirski
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Natanson
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Dittrich


 

 

naukowych, które w niektórych przypadkach otrzymywały również rządowe 

dotacje. Warto wspomnieć, że w pracowniach warszawskiego muzeum swoje 

badania prowadziła Maria Skłodowska.  

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa  prowadziło rozbudowaną działalność 

edukacyjną i  charytatywną .  Instytucja udostępniała wystawy dzieciom z 

zakładów dobroczynnych,  jak również  dorosłym wychowankom Instytutu 

Głuchoniemych. Dodatkowo przeznaczała  część swoich dochodów na cele 

charytatywne, w tym na Towarzystwo Biednych Matek, Instytucję Jałmużniczą  

dla wstydzących się żebrać oraz na przytulisko.  

Niestety w trakcie działań zbro jnych, mających na celu obronę 

Warszawy przed agresją niemiecką, już na początku II  wojny światowej  

budynek muzeum uległ zniszczeniu razem z ponad 10 tysiącami  eksponatów.  

Jednak oficjalne zakończenie funkcjonowania muzeum nastąpiło w ramach 

uchwalonego rozporządzenia z  2 marca  1951 r.,  w którym to ówczesne 

władze polskie zarządziły l ikwidację muzeum . Dnia 17 kwietnia 1951 r. 

nastąpiło przejęcie majątku ruchomego i  nieruchomego instytucj i  na rzecz 

Skarbu Państwa .   Warszawskie muzeum dało jednak podstawy do krzewienia 

idei powstawania muzeów rolnictwa i  przemysłu. Tradycje te są 

kontynuowane w takich instytucjach, jak: Muzeum Historii  Przemysłu w 

Opatówku ,  Muzeum Narodowe Rolnictwa i  Przemysłu Rolno -Spożywczego w 

Szreniawie oraz Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie . Idee pierwszego 

muzeum rolniczego podtrzymywane są także przez Szkołę Główną  

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  – najstarszy tego typu ośrodek w 

Polsce. 

Instytucją ,  o której  nie sposób nie wspomnieć ,  jest także Muzeum 

Przyrodnicze im. Dzieduszyckich  we Lwowie .  Muzeum ufundowane zostało 

przez Włodzimierza Dzieduszyckiego  w roku 1870. Jego siedziba mieściła s ię  

w klasycystycznym gmachu przy ul.  Tadeusza Rutows kiego 18 (obecnie 

Teatralna 18),  zakupionym specjalnie na ten cel.  Warto odnotować,  że znając 

wartość zebranych zbiorów oraz ich zakres, Dzieduszycki w 1880 r.  ogłosił  

oficjalnie przekazanie ut worzonego przez s iebie Muzeum Przyrodniczego im. 

Dzieduszyckich jako daru dla Narodu.  
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Muzeum było zarówno placówką wystawienniczą ,  jak i  ważnym 

ośrodkiem naukowym. Gromadziło  bogate zbiory przyrodnicze, etnograficzne, 

prehistoryczne, pochodzące z cał ego obszaru dawnych ziem Polski.  

Dodatkowo, Włodzimierz Dzieduszycki przeniósł  tu również swoje zbiory, 

bibliotekę oraz słynną i  cenną galerię obrazów z Poturzycy.   

Ekspozycja muzeum składała się z siedmiu działów :  zoologicznego, 

botanicznego, paleontologiczn ego, archeologicznego, etnograficznego, 

mineralogicznego i  geologicznego.  

Jednymi z ważniejszych eksponatów prezentowanych w Muzeum 

Dzieduszyckich były obiekty odkryte  przypadkiem w 1907 r.  przez robotników 

kopalni ozokerytu w Staruni .  W pokładach wosku ziemnego w tamtejszej 

kopalni odkryto grupę doskonale zachowanych plejstoceńskich zwierząt, 

m.in.:  kość jelenia olbrzymiego, ś l imaki lądowe i  s łodkowodne, małże, 

szczątki innych zwierząt oraz l iczne szczątki roślinne .  Jednak najcenniejszym 

z uzyskanych eksponatów był kompletny s zkielet mamuta z płatami skóry,  

zachowanymi strzępami  wiązadeł i  ścięgien oraz resztki młodej  samicy 

nosorożca włochatego. Sama ekspozycja muzealna była jak na tamte czasy 

nowatorska, co zachęcało do odwiedzin.  

Okres wojen był bardzo trudnym czasem dla muzeum, które 

naprzemiennie przechodziło raz pod władanie Niemiec, a raz pod ZSRR. Gdy 

w l ipcu 1944 r.  ponownie wkroczyli  Sowieci,  nakaza no przekazać część  

cennych zbiorów innym placówkom na terenie  ZSRR. Rozpoczęto także akcję 

l ikwidacj i  ś ladów polskości,  tym samym usuwano polskie napisy, 

segregowano bibliotekę i  archiwum, niszczono niektóre druki czy dokumenty.  

Z frontonu budynku usunięto także  napis :  Muzeum im. Dzieduszyckich. W 

1944 r .  najcenniejsze zbiory biblioteki ,  staraniom zaangażowanych 

pracowników, udało się  do wywieźć do Krakowa i  Wrocławia .   

Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich  we Lwowie istnieje do dziś  

pod nazwą  Państwowe  Muzeum Przyrodoznawcze. Znajduje się pod zarządem 

Ukraińskiej Akademii Nauk i jest jedną z najważniejszych  instytucj i 

przyrodniczo-muzealnych na Ukrainie. Ostatnie 20 lat muzeum było 

zamknięte z powodu remontu budynku .  Na szczęście ten dobiegł końca i  



 

 

placówka odnowiła  swoją działalność, stopniowo otwierając kolejne sale 

ekspozycyjne. 

 Historia powstawania muzeów poświęconych przemysłowi, technice, 

rolnictwu na ziemiach polskich jest bardzo długa. Dzięki  zaangażowaniu 

pasjonatów i patriotów działających na  rzecz polskiej  kultury,  możemy dziś w 

Polsce odnotować coraz większą l iczbę instytucj i  poświęconych tej  tematyce,  

które zgodnie z ideą muzeum: kolekcjonują, opracowują, zabezpieczają i  

udostępniają pozyskane obiekty.  
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