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Badań nad historią kolekcji polskich instytucji muzealnych nie powinno się koncentrować wyłącznie na 

opracowywaniu zbiorów obecnie się w nich znajdujących. Analiza strat wojennych pozwala na stworzenie 

całościowego obrazu dawnych kolekcji publicznych bądź prywatnych, które trafiały do zbiorów muzealnych przed 

II wojną światową i po niej. Badania nad stratami wojennymi Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum 

Danzig), którego kontynuatorem jest Muzeum Narodowe w Gdańsku, rozpoczęły się zaraz po II wojnie światowej. 

Pierwsze wykazy strat wojennych Muzeum Miejskiego w Gdańsku opublikowano jednak dopiero w 2000 roku. 

Dzięki zainicjowanemu w 2016 r. programowi „Badanie polskich strat wojennych” Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego1, działania Muzeum Narodowego w Gdańsku, dotyczące badań proweniencyjnych  

i badań nad stratami wojennymi, zostały w ostatnich latach zintensyfikowane2. 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA W MUZEUM NARODOWYM W GDAŃSKU 

W ramach ministerialnego programu „Badanie polskich strat wojennych” w Muzeum Narodowym w Gdańsku 

zrealizowano m.in. dwa etapy projektu, którego celem były kwerendy w archiwach niemieckich, pozyskanie  

                                                           
1 Małgorzata Zając, Program „Badanie polskich strat wojennych” – wsparcie MKIDN dla muzeów i nie tylko, „Cenne, Bezcenne/Utracone” 2020, 1, 

http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2020/06/2020-1-2-ZAJAC.pdf  

2 Magdalena Podgórzak, Badanie strat wojennych w Muzeum Narodowym w Gdańsku – komunikat, „Gdańskie Studia Muzealne” 2019, Seria Nova, 

1(11), s. 115–119. W komunikacie opisano wszystkie projekty realizowane przez Muzeum Narodowe w Gdańsku. 

http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2020/06/2020-1-2-ZAJAC.pdf
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cyfrowych kopii i opracowanie źródeł dotyczących Muzeum Miejskiego w Gdańsku3. Każdy z etapów kończył się 

seminarium przybliżającym i podsumowującym wyniki badań. Konferencja Kolekcje: kształtowanie, historia, 

dziedzictwo utracone, zaplanowana wraz z publikacją w języku polskim i angielskim, zrealizowana została  

w ramach III etapu projektu (2020)4. Jego celem była prezentacja wyników dwóch poprzednich etapów 

zrealizowanych w Muzeum Narodowym w Gdańsku na tle badań prowadzonych w innych placówkach. Konferencja 

miała stać się okazją do dyskusji nad kolekcjami i służyła ukazaniu tego tematu w szerokim kontekście. 

Partnerami konferencji były Muzeum Gdańska i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. W wydarzeniu wzięło udział 

36 prelegentów i 56 słuchaczy. Autorzy referatów reprezentowali 15 instytucji – 14 polskich i jedną zagraniczną. 

Początkowo planowano zorganizowanie dwudniowej konferencji z udziałem 20  prelegentów. Wydarzenie spotkało 

się jednak z szerokim odzewem. Dodatkowo konferencja była organizowana w niecodziennych okolicznościach 

pandemii. Jako że zaproponowane referaty zapowiadały się niezwykle ciekawie i ze względu na konieczność 

organizacji tego wydarzenia na platformie internetowej, zdecydowano się zwiększyć liczbę wystąpień. Mimo 

związanych z tym wyzwaniem obaw, zapadła decyzja, że konferencja zorganizowana będzie online. Wszyscy 

prelegenci wyrazili zgodę na taki udział w konferencji i, mimo drobnych trudności technicznych, wygłosili swoje 

                                                           
3 Etap I zrealizowano w 2018 r., jego koordynatorką była Anna Baranowska-Fietkiewicz, etap II zrealizowano w roku 2019, jego koordynatorką 

była Alicja Andrzejewska-Zając. 

4 Etap III, koordynacja projektu Magdalena Mielnik, udział w przygotowaniach: Alicja Andrzejewska-Zając, Weronika Grochowska, Katarzyna Kita, 

Sylwia Parais, Klaudia Ficak. 

dr Kamila Kłudkiewicz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Ludwig Kaemmerer (1862–1938) – dyrektor Kaiser-Friedrich-Museum 

w Poznaniu. Zrzut ekranu 
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referaty. Z tego miejsca, uczestnikom aktywnym i biernym, organizatorzy składają serdeczne podziękowania. 

Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrekcji Muzeum 

Narodowego w Gdańsku, za zaufanie i umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia. 

 

PORUSZANE WĄTKI 

Tematyka konferencji obejmowała problematykę związaną z dawnymi kolekcjami i historią składających się na nie 

dzieł5. Ważkie były zagadnienia wynikające z badań proweniencyjnych, w tym badań nad stratami wojennymi 

poniesionymi w zakresie zbiorów artystycznych należących do kolekcji publicznych i prywatnych. Wśród 

poruszanych zagadnień znalazły się m.in. charakterystyka kolekcji stanowiących część przedwojennych zbiorów 

muzealnych, charakterystyka kolekcji prywatnych, historia kolekcji i sylwetki kolekcjonerów oraz historia 

zabytkowych obiektów architektonicznych wraz z wyposażeniem, które po wojnie stały się instytucjami 

muzealnymi. 

Pierwszy panel poświęcony był badaniom strat wojennych. Agata Modzolewska i Małgorzata Zając 

przedstawiły w nim dobre praktyki badań proweniencyjnych w kontekście prac Wydziału ds. Restytucji Dóbr 

Kultury. Oprócz podkreślenia wagi prowadzenia tego typu badań, prelegentki podniosły kwestię standaryzacji 

opisu proweniencji zabytków w katalogach zbiorów. W tym panelu referat wygłosiła także Aleksandra Siuciak  

                                                           
5 http://www.mng.gda.pl/2020/03/17/ogolnopolska-konferencja-naukowa-kolekcje-ksztaltowanie-historia-dziedzictwo-utracone/ 

dr Magdalena Mielnik, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Gdańscy artyści w zbiorach Muzeum Miejskiego 1872–1945. Przyczynek do badań nad malarstwem gdańskim 

ok. 1870–1945. Zrzut ekranu 

http://www.mng.gda.pl/2020/03/17/ogolnopolska-konferencja-naukowa-kolekcje-ksztaltowanie-historia-dziedzictwo-utracone/
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z Muzeum Zamkowego w Malborku. Przedstawiła ona założenia projektu prowadzonego przez malborskie 

muzeum. 

Drugi panel poświęcony był kolekcjonerom. W referatach pojawił się przekrój kolekcji, od niewielkich, 

mieszczańskich, takich jak kolekcja rodziny Paetschke, o której mówiła Helena Kowalska z Muzeum Narodowego 

 w Gdańsku, po bardziej znaczące, takie jak kolekcja „dyplomaty w opałach”, Johanna Antona Saurma von der 

Jeltsch, którego sylwetkę przybliżyła dr Anna Feliks z Muzeum Narodowego w Warszawie. Alicja Andrzejewska-

Zając z Muzeum Narodowego w Gdańsku swoim referatem dowiodła, że badania proweniencyjne są pomocne  

w opracowaniu ikonografii dzieł sztuki, a bywa nawet, że ustalenia dotyczące historii obiektu podważają teorie 

funkcjonujące w literaturze tematu. 

Panel trzeci poświęcony były instytucjom oraz kierującym nimi dawniej dyrektorom. W ramach dwóch 

paneli zaprezentowane zostały losy Domu Uphagena, Ratusza Głównomiejskiego i Dworu Artusa, dzisiejszych 

oddziałów Muzeum Gdańska, Muzeum Zamkowego w Malborku, a także Dom Józefa Mehoffera i Muzeum  

w Piotrkowie Trybunalskim usytuowane w rezydencji należącej niegdyś do Jagiellonów. Przedstawiono również 

wpływ działalności dyrektorów na kształtowanie kolekcji trzech instytucji, Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, 

Kaiser-Friedrich Museum w Poznaniu i Muzeum Miejskiego w Gdańsku. 

Panel czwarty poświęcono poszczególnym kolekcjom. Historię portretów rodzin Schützów i Wilhelmów  

z Białej Wielkiej przedstawiła dr Anna Myślińska z Muzeum Narodowego w Kielcach, której wystąpienie dotyczyło 

Anna nowska-Fietkiewicz, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Kolekcja dawnego konwisarstwa w zbiorach Kunstgewerbemuseum  Danzig. Zrzut ekranu 
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też historii współpracy ze spadkobiercami portretowanych, Heide i Rainera von Schütz, którzy przekazali 

informacje o autorze wizerunków. W tym panelu, w referacie Katarzyny Kity, zaprezentowana została także 

mniej znana strona działalności kupca Johna Sprotta Stoddarta, jednego z członków założycieli Gdańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Omówione zostały rysunki Stoddarta i szeroki kontekst polityczny, 

gospodarczy oraz społeczny prezentowanych prac. Referat dr Anny Sobeckiej dotyczył nieznanej twórczości 

sióstr Breyne, spokrewnionych ze słynnym gdańskim przyrodnikiem, autorek rysunków zwierząt. 

Ponadto w referatach ukazano losy kolekcji szkła, bursztynu, numizmatów, cyny i tkanin  

z dawnych zbiorów Muzeum Miejskiego w Gdańsku, Staatliche Landesmuseum für Danziger Geschichte 

i Muzeum Zamkowego w Malborku. W swoich wystąpieniach prelegenci dowiedli, jak pokazało to 

wystąpienie Piotra Zygmunta Kowalskiego na temat rynku sztuki w Berlinie, że w badaniu kolekcji 

instytucji pomocne jest także śledzenie rynku sztuki i domów aukcyjnych, z których nabywano obiekty. 

Informacji może dostarczyć też badanie działalności wystawienniczej, co widoczne było w wystąpieniu 

Weroniki Grochowskiej z Muzeum Narodowego w Gdańsku poświęconym kolekcji rzeźby Muzeum 

Miejskiego w Gdańsku i nabytków na Wielkich Niemieckich Wystawach Sztuki w Monachium. Ostatni 

panel, piąty, dedykowany był prawnym aspektom związanym z badaniami proweniencyjnymi, m.in. 

dawnego mienia pożydowskiego i kościelnego. 

  

Lech Łopuski, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Kolekcja Eduarda Ludwiga Garbego (1819–1896). Zrzut ekranu 
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NOWA FORMUŁA – NOWE WYZWANIA 

Organizacja konferencji w innej niż dotychczas formule wiązała się z nowymi wyzwaniami. Liczono się z tym,  

że obrana forma może wykluczyć zainteresowanych uczestników, którzy nie mają dobrego dostępu do sieci lub 

chociażby sprawnego mikrofonu i kamery – towarów trudnych do zdobycia w czasie, gdy wydarzenie było 

organizowane. Brak możliwości spotkania „na żywo” mógł też sprawić, że konferencja nie zaowocuje nowymi 

kontaktami. Trudniej jest w taki sposób nawiązać współpracę, co zawsze było pozytywnym dodatkiem takich 

spotkań. Wcześniejsze obawy rozwiała dyskusja na czacie. Dzięki niej kwitły rozmowy kuluarowe. Niewątpliwą 

zaletą nowej formuły było zorganizowanie bezpłatnego spotkania dla licznej grupy osób. Dzięki formule online nie 

było konieczności ponoszenia kosztów dojazdu czy noclegu. Być może zaowocuje to większą liczbą podobnych 

spotkań. Czasem właśnie koszty delegacji sprawiały, że udział w wydarzeniu nie był dla kogoś możliwy. Tego typu 

formuła może w przyszłości przyciągać większe grono słuchaczy. Dla niektórych z nich udział w całej konferencji 

lub wysłuchanie poszczególnych referatów będzie prostsze do zorganizowania.  

Konferencja Kolekcje: kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone, pokazuje, że badania proweniencyjne 

są obecnie ważnym kierunkiem badawczym. Podejmowanych jest bowiem wiele ciekawych inicjatyw i projektów, 

a badania w tym zakresie przynoszą efekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR MAGDALENA MIELNIK 
 

doktor historii sztuki, kuratorka Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Autorka książki Sztuka życia. 

Tematyka moralistyczna w Gdańsku XVI i XVII wieku napisanej na podstawie pracy doktorskiej wydanej przez MNG w 2019 

roku. Zainteresowania badawcze: sztuka gdańska w okresie nowożytnym, nowożytna literatura moralistyczna i kaznodziejska, w 

szczególności skierowana do kobiet, a także malarstwo gdańskie 1. poł. XX w., historia muzealnictwa. 


