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Wstęp 

W piątek 12 listopada 1869 r. członkowie gdańskiego magistratu oraz rady miejskiej 

dokonali odbioru zbiornika wodnego usytuowanego na jednym ze wzgórz powyżej 

Oruni. Został tym samym uruchomiony pierwszy nowoczesny wodociąg w Gdańsku. 

W ciągu kilku kolejnych lat uzupełniono go o innowacyjny system odprowadzania 

i uzdatniania ścieków, co przyniosło niemal natychmiastową poprawę warunków sa-

nitarnych panujących w mieście. Zbudowany w latach 1869–1874 system wodno-

-kanalizacyjny był pionierskim rozwiązaniem w kontynentalnej Europie i wzorem 

dla podobnych instalacji wprowadzanych w innych miastach niemieckich. Inwesty-

cja ta okazała się jednym z najważniejszych czynników modernizacji Gdańska, która 

nastąpiła w 2. poł. XIX w., a niektóre elementy wprowadzonych wówczas rozwiązań 

pozostają w użyciu do dziś. 

Sto pięćdziesiąta rocznica wydarzeń z 1869 r. stała się pretekstem do  

zorganizowania konferencji naukowej poświęconej dziejom Gdańska w XIX w.,  

przygotowanej przez Muzeum Gdańska we współpracy z Instytutem Historii   

im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Obrady odbywały się w dniach  

12–13 listopada 2019 r. w Gdańsku, w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta.  

Podczas spotkania referaty zaprezentowało 26 badaczek i badaczy związanych z ośrod- / 
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kami naukowymi Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Elbląga, Szczecina, Łodzi, Poznania  

i Warszawy. Prezentacji i odczytów związanych z historią wodociągów i kanalizacji – nie  

tylko gdańskich – pojawiło się na konferencji kilka, co stanowiło bezpośrednie nawiąza-

nie do przypadającej w 2019 r. rocznicy. Jednak poza tym blokiem tematycznym po-

zostałe wystąpienia odnosiły się do wielu aspektów funkcjonowania Gdańska oraz 

innych ośrodków miejskich Królestwa Pruskiego i Niemiec w XIX stuleciu. 

Pomysł na zorganizowanie konferencji pojawił się już kilka lat wcześniej 

i wynikał z przekonania o potrzebie badań nad dziewiętnastowiecznym Gdańskiem. 

W środowisku naukowym panuje zgoda co do tego, że jest to jeden z najbardziej nie-

znanych i „zaniedbanych”, jeśli chodzi o badania historyczne, okresów w dziejach 

miasta. Złożył się na to szereg przyczyn. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny świa-

towej ważną rolę odgrywał czynnik polityczno-propagandowy. W 1945 r. Gdańsk 

wracał w granice Polski po ponad 150 latach rządów prusko-niemieckich i pojawiło 

się wówczas zapotrzebowanie na eksponowanie przede wszystkim polskich wątków 

w historii grodu nad Motławą. Nałożył się na to wywołany doświadczeniem II woj-

ny światowej negatywny stosunek do niemieckości. Starano się zatrzeć dziedzictwo 

„sprusaczonego”, dziewiętnastowiecznego Gdańska, wydobywając przede wszyst-

kim to, co polskie. Chętnie odwoływano się zatem do okresu nowożytnego, kiedy 

miasto, poddane w 1454 r. władzy polskich królów, przez ponad 300 lat pozostawa-

ło w ścisłym związku z Rzecząpospolitą. 



Wydaje się jednak, że nie tylko czynnik propagandowy – odgrywający 

zresztą z czasem coraz mniejszą rolę – miał wpływ na tę sytuację. Gdańsk nowożyt-

ny, Gdańsk „złotego wieku”, był po prostu wdzięczniejszym obiektem do badań. Był 

to okres, w którym stał się on jednym z najważniejszych miast w tej części Europy, 

ośrodkiem kultury i sztuki o ponadregionalnym znaczeniu, samodzielnym graczem 

na arenie międzynarodowej. Prowincjonalny, sprowadzony do poziomu pruskiego 

miasta garnizonowego Gdańsk dziewiętnastowieczny jako przedmiot badań był 

zwyczajnie mniej atrakcyjny dla polskich historyków. 

Innym czynnikiem, którym można wyjaśnić lukę w badaniach nad Gdań-

skiem XIX w., były i pozostają nadal problemy z dostępem do materiału źródłowe-

go. Przede wszystkim trzeba wskazać na brak w Archiwum Państwowym w Gdańsku 

zespołu Magistratu Miasta Gdańska z pierwszego i drugiego okresu pruskiego, czyli 

obejmującego lata 1793–1807 oraz 1814–1920. Ten pierwotnie duży  zespół  akt 

zaginął podczas II wojny światowej i dzisiaj figuruje w inwentarzu archiwalnym  

jako zespół szczątkowy, liczący około 30 jednostek. Dla porównania historyk  okre-

su nowożytnego dysponuje ogromnym, dobrze zachowanym i wciąż niewyeksplo-

atowanym badawczo zespołem liczącym około 44 tysiące jednostek archiwalnych 

/ 
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/ (co daje prawie 650 metrów bieżących akt). 

W tej sytuacji badania nad dziewiętnastowiecznym Gdańskiem – zwłaszcza 

w porównaniu ze średniowieczem i okresem nowożytnym – przez długi czas pozo-

stawały niezwykle skromne. Wydaje się, że luki tej nie wypełnił czwarty tom Historii 

Gdańska  pod redakcją prof. Edmunda Cieślaka, który ukazał się w 1998 r. Decyzja 

o jego publikacji wynikała z przyjętego planu wydawniczego, widać jednak, że śro-

dowisko gdańskie nie było jeszcze gotowe, aby zmierzyć się z tematem. Autorom 

tomu z pewnością nie sprzyjał fakt niemal całkowitego braku opracowań cząstko-

wych dla wielu zagadnień. Nie wchodząc głębiej w ocenę publikacji z 1998 r., należy 

jedynie zwrócić uwagę, że czytelnicy zainteresowani dziewiętnastowiecznymi dzie-

jami Gdańska i tak mają niewielką szansę, aby dotrzeć do tej pozycji. Książka została 

wydana w niskim nakładzie, który rozszedł się szybko, i dziś jest ona już w zasadzie 

niedostępna – nawet na rynku antykwarycznym. 

Od czasu wydania czwartego tomu Historii Gdańska, czyli w ciągu prze-

szło dwudziestu lat, przybyło oczywiście wiele nowych pozycji i wiedza o dzie-

więtnastowiecznym  Gdańsku stała się bogatsza. Daje się jednak zauważyć pewne 

dysproporcje, jeśli chodzi o stopień zainteresowania różnymi aspektami historii 

miasta. Bez wątpienia w najlepszej sytuacji są obecnie badania nad gdańską archi-

tekturą tego okresu. Przez długi czas niedoceniana przez badaczy, uznawana wręcz 

za bezwartościową i tym samym niegodną poważnych badań naukowych, archi-

tektura XIX w. doczekała się w ostatnich latach szeregu opracowań. Inne aspekty 



gdańskiej przeszłości – na przykład historia gospodarcza czy społeczna – wciąż są 

opracowane w niewielkim zakresie. 

Zorganizowana w 2019 r. konferencja została zatem pomyślana jako powrót  

do pytania o dziewiętnastowieczny Gdańsk. Na ile był on – czy raczej w niektórych  

przejawach bywał – miastem nowoczesnym, na ile zaś pozostał prowincjonalny i cy-

wilizacyjnie  zapóźniony?  Spotkanie stało się też próbą rozpoznania środowiska  

badaczy  zajmujących się zbliżoną pod względem merytorycznym tematyką, „diagno-

zy”  dotyczącej  ich  zainteresowań  i  zakreślenia potencjalnych możliwości i planów ba-

dawczych. Do udziału w wydarzeniu zaproszono także historyków zajmujących się 

innymi ośrodkami, uznano bowiem, że ukazanie dziewiętnastowiecznego Gdańska 

na szerszym tle porównawczym może przynieść interesujące rezultaty i stworzyć 

komparatystyczną perspektywę obserwacji historiograficznej procesów i wydarzeń. 

W tomie pokonferencyjnym, który oddajemy do rąk czytelników, znalazły 

się 24 artykuły. W większości dotyczą one Gdańska, jednak zgodnie z założeniami 

konferencji zalazły się tu również teksty omawiające dziewiętnastowieczne dzieje 

innych miast, m.in. Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Elbląga, a także mniejszych ośrod-

ków regionu pomorskiego. Spośród prezentowanych artykułów większość została 

wygłoszona podczas konferencji w formie referatów. Znaczny czas, który upłynął od 
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organizacji konferencji, pozwolił niektórym autorom uzupełnić badania i poczynić 

nowe ustalenia, w rezultacie ich teksty zostały opublikowane w nowej formule i pod 

zmodyfikowanymi tytułami. 

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym 

w przygotowanie konferencji oraz tomu pokonferencyjnego. Słowa uznania kieruję 

szczególnie pod adresem Autorów, którzy podjęli się trudu opracowania nieznanych 

wątków z dziejów Gdańska i innych miast wschodnich prowincji Prus. Pozostaje mi 

mieć nadzieję, że przygotowana przez Muzeum Gdańska oraz Instytut Historii PAN 

książka spotka się z uznaniem czytelników i przyczyni się do wzrostu zainteresowa-

nia dziewiętnastowiecznym Gdańskiem. 

dr hab. Waldemar Ossowski 

Dyrektor Muzeum Gdańska 




