
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

Zawiercie, Zagłębie Dąbrowskie, Królestwo Polskie, Małopolska

Tytuł/pełna nazwa instytucji:

Zbiory muzealne zawierciańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

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

towarzystwo naukowe), kolekcja prywatna

b.d.

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

Zbiory muzealne oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zawierciu powstały po

1910 r. W kolekcji znajdowały się m.in. minerały i skamieniałości, fotografie, archeologiczne,

etnograficzne.

Daty działalności / zakres czasowy:

1910-06-04 utworzenie zawierciańskiego  oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

1911-12-01 wynajęcie lokalu na potrzeby zawierciańskiego oddziału 1912 utworzenie

zbiorów muzealnych przy oddziale

1914 zawieszenie działalności oddziału

Dostępność

b.d.

Typ instytucji w relacji wobec pamięci



Rodzaj pamięci

Obszar pamięci/ nośnik pamięci/ rodzaj zbiorów

Zbiory główne geologiczne - kolekcja minerałów i skamieniałości

DANE INSTYTUCJI :

OBECNIE DAWNIEJ

ADRES / SIEDZIBA

DANE ADMINISTRACYJNE –

województwo/powiat/gmin

a/ulica/ nr działki, zmiany

siedzib (daty);

REGION HISTORYCZNY

b. d.

DANE KONTAKTOWE

TELEFON / EMAIL/ WWW

GODZINY OTWARCIA

DYREKTORZY

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)

Zagłębie



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

charakterystyka)

Oddział PTK w Zawierciu

1911 - prezesem oddziału PTK w Zawierciu zostaje ks. Chodorowski..

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

ważniejsze osiągnięcia)

Kazimierz Kaznowski

1876-09-22 1943-01-31

Kustosz zbiorów - Kazimierz Kaznowski (1876-1943), przyrodnik, pedagog, badacz

świętokrzyskiej flory i  właściciel pokaźnej kolekcji minerałów i skamieniałości. - 314 okazów

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

najważniejsze postaci, historia, datowanie)

Kalendarium (historia instytucji)

Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zawierciu został założony 4 VI 1910 r.,

liczył on 66 członków, m.in. ks. Zientara, ks. Wajzler, Stanisław Szymański, Pasierbińscy,

Ginsberg, Malczewska, Mamelok, Izaak, dr.Brzeziński, Giertychowa, pierwszym prezesem

został ks. Czesław Chodorowski. W XII 1911 r. na potrzeby oddziału wynajęto lokal i

rozpoczęto gromadzenie zbiorów muzealnych. W 1912 r. przy zawierckim oddziale istniały
sekcja meteorologiczna, odczytowa, fotograficzna, wycieczkowa oraz biblioteka i muzeum.

Gospodarzem i kustoszem muzeum został Kazimierz Kaznowski, przyrodnik, badacz

świętokrzyskiej flory i właściciel pokaźnej kolekcji minerałów i skamieniałości. Muzeum

było licznie odwiedzane.

Oddział PTK w Zawierciu działał do 1914 r., co najmniej do 1916 r. wznowienie działalności

uniemożliwiała nieobecność wielu członków. Podczas I wojny światowej oddział nie poniósł
większych strat, jednak los zbiorów po 1914 r. jest nieznany. W 1927 r. Podjęto próby

wznowienia działalności oddziału.

ZBIORY

Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

1912: kolekcja minerałów i skamieniałości: 314 okazów



1913: 32 fotografie, 2 obrazy, 8 okazów geologicznych, 22 mineralogicznych, 15

archeologicznych, 2 etnograficzne.

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

komentowane, słynne)

Strategia pozyskiwania zbiorów

dary

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

darów/sprzedanych eksponatów; data)

Kazimierz Kaznowski, przyrodnik, badacz świętokrzyskiej flory, właściciel pokaźnej kolekcji

minerałów i skamieniałości - 314 okazów

Ekspedycje naukowe organizowane przez muzeum

Transfery zbiorów: data, okoliczności, zakres, ostateczna lokalizacja

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.)

Współpraca z Oddziałem PTK w Sosnowcu, głównie w zwiąku z zainicjowną tam stacją
pluwiometryczną, służącą do badania opadów atmosferycznych.



Zasięg działalności (informacje o miejscu pochodzenia zwiedzających, koment

atorów, autorów relacji itd.)

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

Uczniowie szkoły fabrycznej w Zawierciu oraz wycieczki organizowane przez PTK
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Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty
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METADANE* (wypełnia redaktor/moderator portalu)

TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)
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