
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
Golub (0d 1951 roku Golub-Dobrzyń), Królestwo Prus (Ziemia Chełmińska)

Tytuł/pełna nazwa instytucji:
Muzeum krajoznawcze

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

Opis instytucji/skrócony (wg wzoru: typ instytucji, charakter zbiorów):
Muzeum golubskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego utworzono w 1911 r.
w ramach działalności założonego w tym samym roku Oddziału Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego w Golubiu-Dobrzyniu. Na temat jego działalności wiadomo niewiele.
Muzeum działające na zamku w dwudziestoleciu międzywojennym zostało zniszczone w
czasie II wojny światowej.

Daty działalności / zakres czasowy:
1911; 1926; 1967-dzisiaj

Dostępność

brak danych

Typ instytucji w relacji wobec pamięci

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. PTTK (Zamek)
87-400 Golub-Dobrzyń

1911: Zamek pokrzyżacki w
Golubiu-Dobrzyniu

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/ WWW

tel. 56 683 24 55
www.zamekgolub.pl

GODZINY OTWARCIA
DYREKTORZY
ZARZĄDCA
Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadoptowan
y)

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:
Muzeum krajoznawcze na zamku w Golubiu

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności
brak danych

Zakres terytorialny (zawarty w misji muzeum)

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

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

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

Kalendarium (historia instytucji)
1911 utworzenie Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Golubiu-Dobrzyniu,
założenie muzeum na zamku
1926-03-11 przystąpienie do organizacji muzeum na wniosek Oddziału Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego w Toruniu
1945 zniszczenie zbiorów muzealnych



W 1911 r. utworzony został Oddział golubski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK),
najprawdopodobniej w tym samym roku przystąpiono do organizacji zbiorów muzealnych na
zamku pokrzyżackim. Na temat działalności muzeum wiadomo niewiele. W 1926 r. na
wniosek toruńskiego Oddziału PTK zdecydowano się po raz kolejny zorganizować muzeum
na zamku, a Rada Krajoznawcza przy Zarządzie Głównym, organizację instytucji powierzyła
prof. Włodzimierzowi Antoniewiczowi. Rezultaty tych starań trudno ustalić. W 1938 r. na
zamku znajdowały się “nieuporządkowane” krajoznawcze zbiory “muzeum niemieckiego” (z
niemieckimi podpisami). Muzeum zostało niemal całkowicie zniszczone w czasie II wojny
światowej.  W 1967 zrodziła się inicjatywa utworzenia muzeum w zamku odrestaurowanym
po zniszczeniach wojennych.

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)
zabytki z archeologii, pamiątki historyczne, meble, porcelana, hafty, sztychy, okazy
geologiczne, zoologiczne. Razem przeszło 1400 eksponatów

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

Strategia pozyskiwania zbiorów
brak danych

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

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.)

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

Zwiedzający (charakterystyka statystyczna, ważniejsze osobistości)

ŹRÓDŁA:
Bibliografia
ks. Wł. Łęga, Muzea na polskim Pomorzu, “Ziemia” 1926, nr 15, s. 230
Sprawy Towarzystwa, “Ziemia” 1926, nr 7, s. 111.
S. Szymański, Muzea Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Warszawa 1990, s. 45-46
Ignacy Charszewski,  Dobrzyń nad Drwęcą : jego dzieje i stan obecny : z uwzględnieniem
sąsiedniego Golubia, Płock : B-cia Detrychowie, [1938]

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)

Ciekawe cytaty
“Obok, w zach. skrzydle zamczyska, znajduje się mu zeum regjonalne historyczno -
przy rodnicze, założone przez Niemców i, w dziale historycznym, zawierające okazy przeważnie
kultury germańskiej. Niemieckie są też wszystkie w obu działach napisy. Stan muzeum,
zaj mującego kilka sal, daleki jest od właściwego zakładom tego rodzaju po rządku. Mury, podłogi,
szafy, półki, gabloty i same zbiory—wszystko tchnie stęchlizną i zaniedbaniem. Trzebaby dużo
pieniędzy, żeby tu zaprowadzić należyty porządek” (Charszewski, 1938: 8)
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