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Wstęp

W 2018 r. Muzeum Gdańska we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk 

zorganizowało konferencję poświęconą historii muzeów gdańskich i pomorskich oraz hi-

storiografii; cezurą kończącą rozważania był rok zakończenia drugiej wojny światowej. 

Gdańskie i pomorskie muzealnictwo okresu do 1945 r. budzi zainteresowanie. Na ten  

temat powstaje coraz więcej publikacji o charakterze monograficznym skoncentrowa-

nych na poszczególnych placówkach, jednak brakuje materiałów syntetycznych pozwa-

lających na całościowe spojrzenie na to zjawisko. Zaprezentowane w przygotowanym 

tomie artykuły stanowią próbę wypełnienia tej luki badawczej. 

W pierwszej części publikacji zamieszczono teksty poświęcone gdańskim zbiorom 

muzealnym. W artykule Ewy Barylewskiej-Szymańskiej została zarysowana historia 

placówek muzealnych. Kolejne teksty są poświęcone trzem dyrektorom Muzeum 

Miejskiego – Hansowi Friedrichowi Seckerowi (artykuł Magdaleny Mielnik), Walterowi 

Mannowskiemu (artykuł Ewy Barylewskiej-Szymańskiej) oraz Williemu Drostowi (ar-

tykuł Iwony Kramer-Galińskiej). Z kolei Weronika Grochowska i Sylwia Parais omówiły 

działalność pracowni fotograficznej działającej w Muzeum Miejskim. Kinga Alina Lan-

gowska przedstawiła postać pierwszego dyrektora Muzeum Prowincji Zachodniopru-

skiej Hugona Wilhelma Conwentza.

Druga część publikacji jest skoncentrowana na muzeach pomorskich. Cezary Obracht- 

-Prondzyński opisał wczesne kaszubskie i polskie inicjatywy muzealne na obszarze 



Pomorza Nadwiślańskiego. Zostały także przedstawione początki działalności mu-

zeów w Elblągu (artykuł Wiesławy Rynkiewicz-Domino), Toruniu (artykuł Aleksan-

dry Mierzejewskiej), Bydgoszczy (artykuł Michała Woźniaka), Szczecinie (artykuł  

Dariusza Kacprzaka) i Stargardzie (artykuł Moniki Ogiewy-Sejnoty). 

Możliwość ukazania wspomnianych muzeów i porównania ich historii okazała się  

bardzo interesująca i inspirująca do dalszych prac badawczych. 

W trzeciej, ostatniej części książki opublikowano sześć artykułów autorstwa Marcina 

Swobodzińskiego, Marcina Grulkowskiego, Jacka Kriegseisena, Ryszarda Rząda i Edmun-

da Kizika. Poświęcono je zagadnieniom historiograficznym, autorzy zajęli się przypo-

mnieniem postaci i dorobku historyków oraz historyków architektury i sztuki, często 

zapomnianych, a zasługujących na odnotowanie.

Prace nad tomem ukończono jesienią 2020 r., jednak do druku mógł trafić dopiero  

w kolejnym roku. 

Wszystkim autorom, redaktorce merytorycznej i recenzentom wyrażam wdzięcz-

ność za prace nad publikacją. Dziękuję także Instytutowi Historii Polskiej Akademii 

Nauk za współpracę. 

dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG

Dyrektor Muzeum Gdańska
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