
FORMULARZ KWERENDY INSTYTUCJI MUZEALNYCH
Projekt „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje

muzealne wobec muzeologii cyfrowej”
finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015.

INFORMACJE OGÓLNE:
Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj
Chicago/ Illinois/ Stany Zjednoczone; Cambridge Springs/ Pensylwania/ Stany
Zjednoczone

Tytuł/pełna nazwa instytucji:
Muzeum Narodowe „Związku Narodu Polskiego”

Typ instytucji:  muzeum publiczne, zbiory muzealne instytucji lub organizacji
(biblioteka, towarzystwo naukowe), kolekcja prywatna
Muzeum publiczne

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):
Kolekcja muzealna stworzona na podstawie darowizny emigranta 1831 dr Henryka
Kałłusowskiego zawierała pamiątki polskie i polsko-amerykańskie (publikacje, ryciny,
obrazy, posążki, dokumentację)

Daty działalności / zakres czasowy:
1891-1931

Dostępność

ogranicozna

Typ instytucji w relacji wobec pamięci

[za mało danych]

Rodzaj pamięci

Narodowa/ polska

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

Obszar historii/ pamiątki, starożytności, ikonografia, numizmaty,
dokumentacja; obszar artystyczny/ malarstwo, grafika, rzeźba



DANE INSTYTUCJI :
OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA
DANE ADMINISTRACYJNE –
województwo/powiat/gmin
a/ulica/ nr działki, zmiany
siedzib (daty);
REGION HISTORYCZNY

984 N. Milwaukee,
Chicago, IL. 60622

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/
WWW

https://www.polishmuse
umofamerica.org/
Tel.: (773)384-3352

GODZINY OTWARCIA Pon., Wt.,Pn. Sb, Nd
10:00-16:00

Śr.  13:00-19:00
DYREKTORZY Managing Director –

Małgorzata Kot
ZARZĄDCA
Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadopt
owany)

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:
Muzeum Narodowe, Muzeum Związku Narodowego Polskiego, Muzeum Polskie

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane
biograficzne lub krótka charakterystyka)
Henryk Kałusowski, lekarz, uczestnik powstania listopadowego, reprezentant Rządu
Narodowego w Stanach Zjednoczonych, emigrant, działacz patriotyczny,
współzałożyciel Stowarzyszenia Polaków w Ameryce, potem członek Towarzystwa
Demokratycznego Wygnańców Polskich w Ameryce

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe
dane biograficzne, ważniejsze osiągnięcia)

Organizacje związane z muzeum oraz działające przy muzeum (krótka
charakterystyka, najważniejsze postaci, historia, datowanie)

https://www.polishmuseumofamerica.org/
https://www.polishmuseumofamerica.org/


Związek Narodu Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej założony
1880 w Filadelfii, zainicjowany i wspierany korespondencyjnie z Rapperswilu przez
Agatona Gillera; celem działania Związku była pomoc polskim imigrantom w
funkcjonowaniu w amerykańskim społeczeństwie oraz zjednoczenie środowisk
imigranckich w imię wolności i dobra Polski

Kalendarium (historia instytucji)
1891 – założenie biblioteki im. H. Kałłusowskiego i Muzeum pod patronatem
Związku Narodu Polskiego w Ameryce
1931 – pożar w wyniku którego kolekcja muzealna została zniszczona

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

Obiekty szczególne (o szczególnym znaczeniu symbolicznym, ważne dla
nauki lub sztuki, komentowane, słynne)

Strategia pozyskiwania zbiorów
darowizny

Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka
przekazanych darów/sprzedanych eksponatów; data)
Henryk Kałusowski – jego kolekcja (obrazy, starożytności, ryciny, posążki) stałą się
podstawą założenia Muzeum w Chicago

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum
-

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja
1912 – zbiory przeniesione do Cambridge Springs w Pensylwanii

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Wystawy stałe
[brak danych]

Wystawy czasowe
[brak danych]

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki
Katalog i spis przedmiotów pamiątkowych w Muzeum Związku Narodowego
Polskiego, Chicago 1907; Poszwiński W. Katalog monet i medali polskich, Muzeum
Związku Narodu Polskiego, Chicago 1907; Katalog Biblioteki Związku Narodowego
Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Chicago 1907.

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)



Współpraca instytucjonalna (muzea, uczelnie, towarzystwa, administracja
itd.)

Zasięg działalności (informacje o miejscu pochodzenia zwiedzających,
komentatorów, autorów relacji itd.)

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

ŹRÓDŁA:
Bibliografia
Wilder, 1905; Chwalewik E., Zbiory polskie, 1916, s. 15, 1926, t. 1, s. 46-47.

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty

UWAGI:

OPRACOWANIE:
Autor opracowania:
Tomasz F. de Rosset

Data sporządzenia karty:
25 02.2017

Wyjazdy studyjne w celu wykonania karty, daty:

METADANE* (wypełnia redaktor/moderator portalu)

TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)



LOKALIZACJA GPS
KLASYFIKACJE
DATA UTWORZENIA
AUTOR WPISU/REDAKTOR/KOREKTOR
RELACJE
TAGI
SYGNATURA
PRAWA / LICENCJE


