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INFORMACJE OGÓLNE:
Lokalizacja: Miejscowość/ Region / Kraj

Suwałki, Podlasie, Królestwo Polskie

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Gabinet Płodów Przyrody i Zabytków Archeologicznych

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

Prawdopodobnie były to zbiory należące do gubernii suwalskiej
Analogiczne zbiory powstały w latach pięćdziesiątych XIX w. także przy
rządzie gubernatora w Radomiu z inicjatywy ówczesnego gubernatora
cywilnego Edwarda Białoskórskiego - cyt. za: Studia i materiały do dziejów
Suwalszczyzny, red. Jerzy Antoniewicz, nr. 4, Białystok 1965, s. 268.

W końcu nadmienim, że do osobliwości gubernji augustowskiéj policzyć
należy założony w roku 1856 staraniem urzędników leśnych Gabinet płodów
przyrody i zabytków archeologicznych, przy Rządzie gubernjalnym w
Suwałkach pomieszczony - cyt. za: Aleksander Połujański, Wędrówki po
guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte, Warszawa 1859, s. 450.

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

Zbiory przyrodnicze i archeologiczne

Daty działalności / zakres czasowy:

1856-1872

Dostępność

?



Typ  relacji instytucji wobec pamięci

mnemoniczna

Rodzaj pamięci

Narodowa – pod względem przyrodniczym oraz pod względem
cywilizacyjnym

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

Zabytki archeologiczne, numizmaty, obszar przyrodniczy

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

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

- Gabinet Płodów
Przyrody i Zabytków
Archeologicznych w

Suwałkach

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/ WWW

- -

GODZINY OTWARCIA - -

DYREKTORZY -

ZARZĄDCA - -

Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowany
)

- -

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:

-



Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

Kolekcjonowanie zbiorów przyrodniczych oraz archeologicznych oraz ich
udostępnianie (?)

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

-

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

Aleksander Połujański / Urząd leśny

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

Aleksander Połujański - (ur. 1814, zm. 26 maja 1866 w Warszawie) pozostawił
relację po zawartości Gabinetu – cytat poniżej. Połujański był leśnikiem,
popularyzatorem wiedzy z zakresu leśnictwa oraz encyklopedystą. Był
Rządowym Komisarzem w Królestwie Polskim.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Po%C5%82uja%C5%84ski (dostęp
20.02.2019).

Umiejętnie łączył pracę zawodową z aktywnością pisarską, na polu
etnografii, historii, archeologii, a nade wszystko leśnictwa „zwiedzając,
notował sobie szczególne fakta i wydarzenia o ludziach, które widział, o
życiu ich i zatrudnieniach, języku i historii”. Zadebiutował w 1840 roku na
łamach Tygodnika Petersburskiego dwoma artykułami, „Starożytności
słowiańskie” i „ Rzeczy słowiańskie ”.
Bogaty dorobek pisarski Połujańskiego odegrał wielką rolę w
propagowaniu upowszechnianiu tematyki lasów i leśnictwa polskiego.
„Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte”. wyd.1859
były pierwszą publikacją  poświęconą przeszłości i etnografii tych ziem. I
choć autor nie ustrzegł się od błędów – to praca ta przez dziesięciolecia
była fundamentalną publikacją, mającą istotny wpływ na kształt wiedzy o
tych ziemiach.
Cyt. za: https://historialomzy.pl/polujanski-aleksander/ (dostęp 04.03.2019).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Po%C5%82uja%C5%84ski
https://historialomzy.pl/polujanski-aleksander/


Źródło: https://historialomzy.pl/polujanski-aleksander/ (dostęp 04.03.2019).

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

-

Szczegółowa historia instytucji

1856 rok – gabinet zostaje założony przez Urząd Leśny z ramienia leśnika
Aleksandra Połujańskiego
1872 – zbiory zostają przekazane do Gimnazjum Żeńskiego
W 1908 lub podczas I WŚ zbiór został rozproszony (zbieżne informację).
Prawdopodobnie w zbiorach pomocy naukowych gimnazjum żeńskiego
zabytki te przetrwa ły do czasów pierwszej wojny światowej i wówczas uległy
rozproszeniu - cyt. za: Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, red. Jerzy
Antoniewicz, nr. 4, Białystok 1965, s. 268.

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

Zabytki archeologiczne, numizmaty, szczątki zwierząt kopalnych, próbki
okazów botanicznych i zoologicznych.
Drzewa, rośliny, ptaki, kamienie.

https://historialomzy.pl/polujanski-aleksander/


Wykopaliska - rogi żubra i renifera, zęby mamuta, drzewo skamieniałe,
skorupy żółwia, bursztyny, toporki kamienne.
Monety z różnych krajów z XIV-XIX w.

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

-

Strategia pozyskiwania zbiorów

-

Darczyńcy/Fundatorzy/Sprzedawcy (imiona i nazwiska, charakterystyka
przekazanych darów/sprzedanych eksponatów; data)

-

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

-

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

Zbiory przekazane do Gimnazjum Żeńskiego w 1872, podczas I WŚ
rozproszone, inne informacje – los zbiorów jest nieznany już po 1908 roku.

WYSTAWY I DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
Wystawy stałe

-

Wystawy czasowe

-

Katalogi zbiorów i wystaw oraz przewodniki

-

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)

-
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Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

-

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

-

http://pbc.biaman.pl/Content/36880/StudiaSuwalszczyzna_1965.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Po%C5%82uja%C5%84ski
http://www.astn.pl/r2008/muzeum.htm
https://historialomzy.pl/polujanski-aleksander/


Ciekawe cytaty

W końcu nadmienim, że do osobliwości gubernji augustowskiéj policzyć
należy założony w roku 1856 staraniem urzędników leśnych Gabinet płodów
przyrody i zabytków archeologicznych, przy Rządzie gubernjalnym w
Suwałkach pomieszczony, w którym oprócz okazów tegoczesnych drzew,
roślin, ptaków i kamieni, są godne uwagi wykopaliska, jako to: rogi żubra i
renifera, zęby mamuta, drzewo skamieniałe, skorupy żółwia, bursztyn z
rozmaitych okolic téj ziemi, toporki kamienne i monety rozmaitych krajów z
wieków XIV, XVII, XVIII i z początku wieku bieżącego.
Aleksander Połujański, Wędrówki po guberni augustowskiej w celu
naukowym odbyte, Warszawa 1859, s. 450.
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