
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
Miechów, Małopolska, Królestwo Polskie

Tytuł/pełna nazwa instytucji:
Muzeum Oddziału PTK w Miechowie

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

Muzeum miechowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego utworzono w
1910 r. w ramach działalności założonego w 1908 r. Oddziału Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego w Miechowie. Muzeum gromadziło przede wszystkim okazy przyrodnicze i
archeologiczne, pamiątki historyczne. W czasie II wojny światowej część okazów zaginęła,
pozostałe stały się podstawą kolekcji muzeum regionalnego, ob. Muzeum Ziemi
Miechowskiej.

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):
Zbiory o charakterze krajoznawczym, lokalnym

Daty działalności / zakres czasowy:
1908-05-14 powstanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Miechowie

1910 otwarcie Muzeum Oddziału PTK w Miechowie

1914 zawieszenie działalność Oddziału, muzeum nadal czynne

1919 zawieszenie działalności muzeum

1923 władze powiatowe i samorządowe wznawiają działalność Muzeum

1939-09-06 wkroczenie Niemców do Miechowa; zarekwirowanie pomieszczeń muzealnych

Dostępność

Typ  relacji instytucji wobec pamięci



Rodzaj pamięci
lokalna

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów
Księgozbiór, mapy, ryciny, przyrodnicze, archeologiczne, etnograficzne, próby gleb,
przedmioty artystyczne, dzieła sztuki.

DANE INSTYTUCJI :
OBECNIE DAWNIEJ

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

Muzeum Ziemi Miechowskiej

Warszawska 1

32-200 Miechów

1908: 3 pomieszczenia w

dawnym renesansowym

gmachu poklasztornym

bożogrobców w Miechowie

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/ WWW

tel. 41 230 81 44

biuro@muzeum.miechow.pl

GODZINY OTWARCIA Pon.-Pt.: 8-15

Sob.: 9-14
DYREKTORZY Dyrektor: Włodzimierz

Barczyński
ZARZĄDCA Powiat Miechowski, Gmina i

Miasto Miechów oraz Parafia
Grobu Bożego w Miechowie

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowan
y)

zabudowania poklasztorne,

mieszczące się przy Bazylice

Miechowskiej

Dzięki decyzji księdza bpa
Kazimierza Ryczana,

Ordynariusza Diecezji
Kieleckiej, na potrzeby
Muzeum został także

przeznaczony budynek Zamku
Generałów, w którym będzie

znajdować się część
ekspozycyjna.

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:
Muzeum Oddziału PTK w Miechowie, Muzeum Regionalne PTTK w Miechowie

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności
Gromadzenie zbiorów lokalnych drogą darów, porządkowanie i ekspozycja



Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)
Miechów i okolice

Założyciele/ właściciele: osoby lub instytucje (podstawowe dane biograficzne lub krótka
charakterystyka)
Oddział PTK w Miechowie,
Stanisław Jan Nepomucen Czarnowski (1847-1929), archeolog, historyk prasy i literat. Od
1895 prowadził systematyczne badania wykopaliskowe w jaskiniach Doliny Prądnika; od
1909 zaczął wydawać pracę Polska przedhistoryczna (t. 1–5); Zainicjował powstanie muzeów
PTK w Miechowie i Ojcowie.
Leon Kozłowski; Adam Nawroczyński - lekarz powiatowy.

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe dane
biograficzne, ważniejsze osiągnięcia)
Pierwszym kustoszem był Tomasz Wiśnicki.

Szczególne zasługi w gromadzeniu materiałów muzealnych oddali: Stanisław Jan Nepomucen

Czarnowski (1847–1929) – literat, historyk prasy, założyciel muzeów regionalnych w Ojcowie

i Miechowie i Leon Kozłowski.

Organizacje związane z muzeum oraz działające przy muzeum (krótka charakterystyka,
najważniejsze postaci, historia, datowanie)
Prace S. J. Czarnockiego publikowane były przez Warszawskie Towarzystwo Naukowe i
Umiejętności w Krakowie.

Kalendarium (historia instytucji)
W 1908 r. utworzony został Oddział Miechowski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

(PTK). Dzięki zebranym funduszom oraz własnym środkom Zarząd Oddziału odrestaurował 3
pomieszczenia w dawnym renesansowym gmachu poklasztornym bożogrobców,  z

przeznaczeniem na biura oraz przyszłe muzeum, którego otwarcie nastąpiło
najprawdopodobniej w 1910 r. trzonem kolekcji były zbiory okazów archeologicznych

pozyskiwanych z wykopalisk, minerały regionalne, okazy przyrodnicze i pamiątki historyczne.

Pierwszym kustoszem zbioru został Tomasz Wiśnick. Zbiory systematycznie powiększano

dzięki działaniom podejmowanym przez Stanisława Jana Nepomucena Czarnowskiego,

Leona Kozłowskiego, Adama Nawroczyńskiego i Walerego Borzęckiego. Do wzrostu kolekcji

muzealnej przyczyniły się również prace Komisji Muzealnej, Odczytowej i Wycieczkowej.

W latach 1914-18 działalność Oddziału formalnie ustała, kontynuowano natomiast

działalność muzeum pomimo mniejszej frekwencji oraz zaginięcia części zbiorów.

Zabezpieczeniem kolekcji oraz jej powiększeniem zajął się ówczesny kustosz Czarnowski.

Działalność placówki ustała wraz z jego wyjazdem z Miechowa (1918).

W 1923 r. władze powiatowe i samorządowe podjęły decyzję o wznowieniu działalności

Muzeum, kustoszem został inspektor samorządowy Julian Piwowarski. W latach 30. XX w.

działalność muzeum uległa zahamowaniu. W 1939 r., po wkroczeniu Niemców do miasta

pomieszczenia muzeum zostały zarekwirowane, część zbiorów zaginęła, część



zabezpieczono na strychu nad zakrystią bazyliki. Zachowane ekspinaty stały się podstawa

kolekcji Muzeum Regionalnego, obecnie Muzeum Ziemi Miechowskiej.

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)
1908: 1200 okazów: księgozbiór, mapy, ryciny, okazy przyrodnicze i archeologiczne:

geologiczno-mineralnych, w tym ok. 200 skał, rud i skamieniałości, 140 zasuszonych roślin,

prawie 200 kości zwierząt kopalnych, muszli, owadów i motyli, 25 okazów z dziedziny

antropologii i etnografii: rysunków i rycin; 110 przykładów prób gleb, zbóż, prób tkackich,

materiałów budowlanych, 30 przedmiotów artystycznych oraz dzieł sztuki, 300 numizmatów,

medali i medalionów

1912: 693 okazy, przybyło 222 okazy

1913: 945 okazy,  przybyło 57 okazów
1916: 1000 okazów
1930: ok. 400 okazów geologicznych, 223 okazy zoologiczne i botaniczne, 70 eksponatów
archeologicznych, 186 historycznych, 400 numizmatów, 640 druków

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

Strategia pozyskiwania zbiorów
dary okolicznych mieszkańców

Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka przekazanych
darów/sprzedanych eksponatów; data)
Dary: członek korespondent Stanisław Jan Nepomucen Czarnowski (800 minerałów,
skamieniałości, muszli, wykopalisk, rycin, itp.), Tomasz Wiśnicki (przyroda i
archeologia-skały, minerały, urny, przystawki, bransolety brązowe, pierścień srebrny czaszkę
ludzką ze wsi Iwanowice), Henryk Zaporski (numizmaty), Kubicki (motyle dzienne i nocne),
Naszydłowski (wąż wodny w spirytusie), Kowalski (kość mamuta i skamieniałości) i
Franciszek Chłodnikiewicz (materiały surowe i wyroby kafli artystycznych ze swej fabryki  i
wielu innych.
Ofiary na urządzenie zbiorów muzealnych m. in. dr Kozieradzki.

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Wystawy stałe



Zarząd Oddziału PTK przy pomocy własnych funduszy i darowizn zajął się odrestaurowaniem

3 pomieszczeń w dawnym renesansowym gmachu poklasztornym bożogrobców,  z

przeznaczeniem na biura oraz przyszłe muzeum. Pierwszym zadaniem krajoznawców było
uporządkowanie dość licznych darowizn.

Muzeum otwarto w 1910 r.

Wystawy czasowe
brak danych

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki
brak danych

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

Współpraca instytucjonalna (muzea, uczelnie, towarzystwa, administracja itd.)
Muzeum krajoznawcze w Ojcowie, Muzeum krajoznawcze w Pieskowej Skale

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

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)
1913: 293 osoby
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