
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
Wieluń, Królestwo Polskie,

Tytuł/pełna nazwa instytucji:
zbiory Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Wieluniu

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

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

Daty działalności / zakres czasowy:
1910-1916?

Rodzaj pamięci

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

DANE INSTYTUCJI :
OBECNIE DAWNIEJ

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

ul. Narutowicza 13,
98-300 Wieluń

Wieluń
ul. Gaszyńska w domu Tucha

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/
WWW

tel. 43 843 43 34

GODZINY OTWARCIA
DYREKTORZY Dyrektor Muzeum:



Jan Książek
ZARZĄDCA
Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadopt
owany)

dawny klasztor
ss. bernardynek

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:
xxx

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności
xxx

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)
Ziemia wieluńska

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

Pracownicy: opiekunowie, dyrektorzy, kustosze, muzeolodzy (podstawowe
dane biograficzne, ważniejsze osiągnięcia)
Józef Kaczkowski - kustosz zbiorów

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

Kalendarium (historia instytucji)
Oddział PTK w Wieluniu powstał w 1910 roku, jednak ze względu na brak ożywionej
działalności, uchwałą Zarządu Głównego PTK z 1912 r., uległ rozwiązaniu.

W styczniu 1914 postanowiono reaktywować oddział i kontynuować gromadzenie zbiorów
muzealnych. Lokal mieścił się przy ul. Gaszyńskiej w domu Tucha. Kustoszem zbiorów
wybrano Józefa Kaczkowskiego. Uporządkowano zbiory i sporządzono ich katalog, w
którym znajdowały się 123 pozycje (151 przedmiotów).

Chociaż w czasie działań wojennych lokal zajęło wojsko niemieckie a działalność
krajoznawczą zawieszono, już w 1915 roku, kiedy lokal został zwolniony, zbiory
powiększono o 25 nowych pozycji – 31 grudnia było ich 148.

Nie wiadomo jakie były dalsze losy zbiorów, prawdopodobnie działania wojenne
doprowadziły do ich rozproszenia.



Obecne Muzeum Ziemi Wieluńskiej zostało założone po odzyskaniu niepodległości w 1926
roku przez Polską Macierz Szkolną, w czasie II wojny zniszczone, reaktywowane ponownie
w 1964 roku.

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)
krajoznawcze?

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

Strategia pozyskiwania zbiorów
xxx

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

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum
xxx

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja
xxx

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)

ŹRÓDŁA:
Bibliografia
Z Pol. Tow. Krajoznawczego, „Ziemia”, 1912, nr 4, s. 62.
Z Pol. Tow. Krajoznawczego, ”Ziemia” 1914, nr 7, s. 111.
Rocznik PTK 1914-16, s. 86-87.
Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, wikipedia

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)
LOKALIZACJA GPS
KLASYFIKACJE
DATA UTWORZENIA
AUTOR WPISU/REDAKTOR/KOREKTOR
RELACJE
TAGI



SYGNATURA
PRAWA / LICENCJE


