
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

Jędrzejów, Małopolska, Królestwo Polskie

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Muzeum jędrzejewskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Typ instytucji: muzeum publiczne, zbiory muzealne instytucji lub organizacji (biblioteka,

towarzystwo naukowe), kolekcja prywatna

zbiory muzealne Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):

Muzeum jędrzejewskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego utworzono w

1909 r. w ramach działalności założonego w tym samym roku Oddziału Polskiego

Towarzystwa Krajoznawczego w Jędrzejowie z inicjatywy Feliksa Przypkowskiego. Muzeum

gromadziło przede wszystkim okazy archeologiczne, paleontologiczne, mineralogiczne i

numizmaty. Muzeum funkcjonowało do 1913 r., w czasie I wojny światowej zbiory

najprawdopodobniej uległy rozproszeniu.

Daty działalności / zakres czasowy:

1909-05-08 utworzenie Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Jędrzejowie

1913 przeniesienie zbiorów do tymczasowego lokalu (mieszkanie prywatne)

1914 zaniechanie działalności muzealnej

Dostępność

Typ instytucji w relacji wobec pamięci

mnemoniczny; patrymonialny

Rodzaj pamięci



lokalna (pamięć miejsca)

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

obszar historyczny/ zabytki archeologiczne, numizmaty, dokumentacja (fotograficzna)

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA

DANE ADMINISTRACYJNE –

województwo/powiat/gmin

a/ulica/ nr działki, zmiany

siedzib (daty);

REGION HISTORYCZNY

Muzeum im. Przypkowskich

w Jędrzejowie

pl. T. Kościuszki 7-8

28-300 Jędrzejów

1909: pokój w aptece

Emilii Kwiatkowskiej

1912: mieszkanie Feliksa

Przypkowskiego

DANE KONTAKTOWE

TELEFON / EMAIL/ WWW

tel. 41 386 24 45

muzeumprzypkowskich@o2.

pl

GODZINY OTWARCIA w sezonie zimowym (01.11 –

14.04) od wtorku do niedzieli

w godz. 8 – 16

w sezonie letnim (15.04 –

31.10) od wtorku do niedzieli

w godz. 8 – 17

DYREKTORZY Jan Przypkowski

ZARZĄDCA

Budynek muzealny

(przekształcenia/nowo

wybudowany/zaadoptowan

y)

INFORMACJE HISTORYCZNE:

Zmiany w nazwach:

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)



Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane biograficzne lub krótka

charakterystyka)

Członkowie Oddziału PTK w Jędrzejowie.

Prezes: dr Feliks Przypkowski;

Wiceprezesi: Franciszek Adamowicz i dr Stanisław Pitass; sekretarz: Feliks Wodzyński;

skarbnik: Anton Sucharkiewicz oraz kustosz: Stanisław Brusznicki.

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe dane

biograficzne, ważniejsze osiągnięcia)

Stanisław Brusznicki - kustosz - 1909

Wincenty Rumprecht -kustosz - 1913. Lekarz w Jędrzejowie.

Organizacje związane z muzeum oraz działające przy muzeum (krótka charakterystyka,

najważniejsze postaci, historia, datowanie)

Kalendarium (historia instytucji)

Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Jędrzejowie został założony w 1909 r.

Prezesem oddziału został dr Feliks Przypkowski, wiceprezesami Franciszek Adamowicz i dr

Stanisław Pitass, stanowisko sekretarza piastował Feliks Wodzyński, a skarbnika Anton

Sucharkiewicz. Głównym zadaniem oddziału było utworzenie miejskiego muzeum, którego

kustoszem został Stanisław Brusznicki. Podstawą zbiorów stał się dar Sucharkiewicza, który

przekazał kolekcję okazów archeologicznych, paleontologicznych, mineralogicznych oraz

zbiór numizmatów. Pierwszą siedzibą muzeum był pokój w domu prywatnym właścicielki

apteki Emilii Kwiatkowskiej. Na potrzeby zbiorów wykonano szafy i gablotę. Zarząd rozesłał
174 odezw i kwestionariuszów krajoznawczych majacych pomóc w pozyskaniu zbiorów do

muzeum, na które uzyskano 18 odpowiedzi.

W 1910 r. przystąpiono do uporządkowania biblioteki, utworzono stację meteorologiczną
(zakupiono komplet deszczomierzy) prowadzoną przez Przypkowskiego. W kolejnych latach

wzrost zbiorów był ograniczony. W 1913 r. ze względu na sprzedaż apteki i wypowiedzenie

dotychczasowego lokalu przez nowego właściciela, zbiory zostały przeniesione do

mieszkania Przypkowskiego. Kustoszem kolekcji został Wincenty Rumprecht. Trudności

finansowe ograniczyły działalność muzealną oddziału. Najprawdopodobniej w czasie I wojny

światowej zbiory uległy rozproszeniu.

1910 - zajęto się przede wszystkim uporządkowaniem biblioteki: zakupiono szafę oszkloną
na książki i papiery i gablotę na ważniejsze dokumenty. Powiększył się zbiór książek przez



wpływ ofiarowanych lub złożonych w depozyt dzieł, wśród których nie brak prawdziwie

cennych rzeczy,

Przy oddziale założona została stacja deszczowa; nabyto od biura meteorologicznego w

Warszawie komplet deszczomierzy a prowadzenie stacji przyjął na siebie dr Feliks

Przypkowski.

W 1913 roku zbiory, z konieczności wypowiedzenia przez właściciela apteki, przeniesiono do

mieszkania dr F. Przypkowskiego. Kustoszem został Wincenty Rumprecht - lekarz w

Jędrzejowie. W sprawozdaniu Zarząd donosił o problemach finansowych.

ZBIORY

Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

1909: ok. 1000 okazów: dary: 3 urny, wykopane w gruntach Jędrzejowa (Antoni

Sucharkiewicz), 46 szt. sztuk denarów z czasów Kazimierza Wielkiego, wykopane w okolicach

Jędrzejowa (Józef Łuszczkiewicz), 32 medalionów (ks. dziekan L. Błoński), 42 szt.

skamieniałości jurajskich z kamieniołomów jędrzejowskich (F. Przypkowskiego); d. herb

Jędrzejowa, odtworzony na zasadzie opisu A. Helcla, 36 fotografii miejscowych zabytków

sztuki i budownictwa, m.in. podobizna ruin kapitularza z Jędrzejowskiego klasztoru

pocysterskiego, zdjęcia niektórych kościołów, dworów z okolicy Jędrzejowa; obraz większych

rozmiarów przedstawiający cystersa w habicie i szkaplerzu; tablica opadów atmosferycznych

za lat 15 w Jędrzejowie (wyk. P. Czeczot), 550 szt. monet m.in. grosz polski bity za Wacława

Czeskiego, pół grosza polskiego srebrnego, bity na pocz. XVI w., pół grosza z 1510 r., szeląg

gdański z 1578 r., trójgroszówki z 1599 r., póltorak z 1614 r., złoty, tymfem zwany z 1664 r.,

Ort gdański z 1630 r., pół złotego z 1766 r., trójgroszówki od 1766 do 1794 r., monety

wolnego miasta Krakowa.

Biblioteka: starodruki Szymona Starowolskigo Vita et miracula Vincentii Kadlubkonis; Vitae

Archiepiscoporum et Episcoporum Cracoviensium z 1642 r., Tadeusza Czackiego „O

litewskich i polskich prawach” z 1800 r., dokument świadczący o istnieniu kościoła pw. św

Ducha w Jędrzejowie z 1743 r., pamiętnik kielecki z 1874 r. z opisem okolic Kielc, monografia

wsi Mnichów Wacława Jaskłowskiego.

1910: kilka monet i 1 urna, 14 szt. wypchanych zwierząt i ptaków (dar Stanisława hr. Łosia),

dokument potwierdzający wizytę Władysława IV i Cecylii Renaty przy grobie Wincentego

Kadłubka aut. X Antoniego Lipiewicza w 1761 r;

Biblioteka: starodruki (dary i depozyty), m.in. Monumenta Sarmatum Szymona

Starowolskiego (1655), Zielnik Syreniusza (1613), Konstytucje sejmowe (1768), Pogląd na

historię naturalną gub. Radomskiej (1862), początek klasztoru Jędrzejowskiego z wykazem

Opatów

1911: fotografie: widoki Małogoszcza i pól bitew pamiętnych; 1 urna z okolic wsi Motkowice

(dar Stanisława Górskiego), kilka monet i medali

1912: przybyło 17 przedmiotów

1913: 1000 okazów, przybyło: 4 fotografie, 12 okazów geologicznych, 1 mineralogicznych, 1

archeologicznych, 3 pamiątek historycznych, 11 numizmatów



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

komentowane, słynne)

Strategia pozyskiwania zbiorów

W 1909 r. rozesłano 174 odezw i kwestionariuszów krajoznawczych po okolicy i otrzymano

18 odpowiedzi.

Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka przekazanych

darów/sprzedanych eksponatów; data)

Antoni Sucharkiewicz dar składający się z przedmiotów o treści archeologicznej,

paleontologicznej, mineralogicznej i numizmatycznej.

Józef Łuszczkiewicz- 46 sztuk denarów z czasów Kazimierza Wielkiego, wykopane w

okolicach Jędrzejowa

ks. dziekan L. Błoński - 32 medaliony

dr Feliks Przypkowski - 42 sztuki skamieniałości jurajskich z kamieniołomów jędrzejowskich,

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:

Wystawy stałe
1909: jedno pomieszczenie przy aptece, na ścianach zawieszono w ramach krótkie

monografie miasteczek powiatu Jędrzejowskiego, okazy eksponowano w szafach i gablocie.

Wystawy czasowe

xxx

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

xxx

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

xxx

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

Oddział Jędrzejowski, “Rocznik PTK 1909, s. 96

Oddział Jędrzejowski, “Rocznik PTK 1910, s. 128-132

Oddział Jędrzejowski, “Rocznik PTK 1911, s. 128-130

Oddział Jędrzejowski, “Rocznik PTK 1912, s. 96-98

Oddział Jędrzejowski, “Rocznik PTK 1913, s. 72

Aleksander Janowski, Działalność Krajoznawcza na Prowincjach, “Ziemia. Tygodnik

Krajoznawczy Ilustrowany”, 1911, nr 11, s. 163-166

“Ziemia” 1913, nr 21, s. 355.

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty

UWAGI:

OPRACOWANIE:

Autor opracowania:

Małgorzata Wawrzak

Data sporządzenia karty:

Wyjazdy studyjne w celu wykonania karty, daty:



METADANE* (wypełnia redaktor/moderator portalu)

TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)
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