
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
Gdańsk/ Danzig / Królestwo Prus

Tytuł/pełna nazwa instytucji:
Stadtmuseum/ Muzeum Miejskie Sztuki i Starożytności

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

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

Daty działalności / zakres czasowy:
1870-1945

Dostępność

pełna

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

Muzeum Narodowe w
Gdańsku

ul. Toruńska 1,

Fleischergasse 25/28
ul. Rzeźnicka



a/ulica/ nr działki, zmiany
siedzib (daty);
REGION HISTORYCZNY

80-822 Gdańsk

DANE KONTAKTOWE
TELEFON / EMAIL/
WWW
GODZINY OTWARCIA
DYREKTORZY Wojciech Bonisławski
ZARZĄDCA
Budynek muzealny
(przekształcenia/nowo
wybudowany/zaadopt
owany)

zaadaptowany budynek
dawnego klasztoru

franciszkanów

INFORMACJE HISTORYCZNE:
Zmiany w nazwach:

Misja muzeum/ założenia kolekcjonerskie/ cele działalności

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)

Dyrektorzy muzeum:

1916–1922 -  Hans Friedrich Secker
1922–1938 - Walter Mannowsky
1938–1945 - Willy Drost

Kierownicy Muzeum:

1885–1912  Oscar Bischoff - Kurator
1872–1890 Rudolf Freitag - Kustosz
1872–1887 Louis Friedrich Sy - Konserwator zbiorów
1880–1912-  August Stryowski -  Kustosz i konserwator zbiorów
1912–1916 Hans Friedrich Secker -  Kierownik



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

Kalendarium (historia instytucji)

ZBIORY
Charakterystyka zbiorów (wraz z danymi ilościowymi)

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

Strategia pozyskiwania zbiorów

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

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
Secker, Hans Friedrich, Die Städtische Gemäldegalerie im Franziskanerkloster
(Stadtmuseum), Danzig 1913
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11828&from=pubindex&dirids=1
21&lp=17

Inne publikacje (wydawane przez instytucję)

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11828&from=pubindex&dirids=121&lp=17
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11828&from=pubindex&dirids=121&lp=17


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
Secker, Hans Friedrich, Die Städtische Gemäldegalerie im Franziskanerkloster
(Stadtmuseum), Danzig 1913
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11828&from=pubindex&dirids=1
21&lp=17

Łęga, Władysław, ks. , Muzea Pomorskie, Ziemia, nr.16, 1926 s. 228-232
http://ziemia.pttk.pl/Ziemia/Ziemia_NR_16_1926.pdf

Mieczysław Orłowicz,Ilustrowany przewodnik po Gdańsku wraz z terytorjum
Wolnego Miasta, Warszawa 1928, s.120-127
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10349&from=&dirids=1&ver_id=
&lp=47&QI=E19DBFBA6DDBEF2D901CBFC9A327319A-76

https://www.gedanopedia.pl/?title=MUZEUM_MIEJSKIE

Archiwa / zespoły archiwalne / źródła / inwentarze / księgi gości

Zasoby ikonograficzne (opis, lokalizacja)
Fotografie ze strony gedanopedia:
https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=MUZEUM_MIEJSKIE :
Sala wystawiennicza w Muzeum Miejskim, około 1900
Wnętrze Muzeum Miejskiego w dawnym klasztorze franciszkanów, 1881:
Muzeum Miejskie, widok od strony południowo-wschodniej, około 1885
Muzeum Miejskie, około 1941 r.

Wnętrze Kunstegewerbemuseum  z pocz. XX w. :
pocztówka wg:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#
/media/File:02054-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstv
erlag.jpg

Wnętrze Stadtmuseum  z pocz. XX w. :

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11828&from=pubindex&dirids=121&lp=17
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11828&from=pubindex&dirids=121&lp=17
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10349&from=&dirids=1&ver_id=&lp=47&QI=E19DBFBA6DDBEF2D901CBFC9A327319A-76
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=10349&from=&dirids=1&ver_id=&lp=47&QI=E19DBFBA6DDBEF2D901CBFC9A327319A-76
https://www.gedanopedia.pl/?title=MUZEUM_MIEJSKIE
https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=MUZEUM_MIEJSKIE
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#/media/File:02054-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#/media/File:02054-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Museums_in_Gda%C5%84sk#/media/File:02054-Danzig-1901-Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg


pocztówka wg:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:02057-Danzig-1901-im_Stadtmuseum
-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg

Fotopolska
budynek:
https://fotopolska.eu/Gdansk/b4375,Muzeum_Narodowe.html?f=820307-foto
https://fotopolska.eu/Gdansk/b4375,Muzeum_Narodowe.html?f=12144-foto
https://fotopolska.eu/1294799,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/744338,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/712328,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/752520,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/752521,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/820307,foto.html?o=b4375

pozdrowienia z wystawy, pocztówka:
https://fotopolska.eu/746316,foto.html?o=b4375

wnętrze z ekspozycjami:
https://fotopolska.eu/948564,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749056,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749057,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749059,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749052,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749053,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749054,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749055,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749058,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/369469,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/369470,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749050,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749051,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/948562,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/948565,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749049,foto.html?o=b4375

Ciekawe cytaty
“Z rzeczy polskich znajduje się tu Brandta "Walka z Tatarami oraz dwa obrazy
Stryjkowskiego przedstawiające flisaków. Znaczna kolekcja rycin i szkiców
Chodowieckiego. W ogóle w Muzeum jest wiele rzeczy z związanych z Polską.
Z Muzeum połączona jest bibljoteka z czytelnią. Posiada ona bogato
ilustrowany katalog niemiecki, nadto u portjera można nabyć reprodukcje
wybitniejszych rzeźb i obrazów na pocztówkach.” / M. Orłowicz

UWAGI:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:02057-Danzig-1901-im_Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:02057-Danzig-1901-im_Stadtmuseum-Br%C3%BCck_%26_Sohn_Kunstverlag.jpg
https://fotopolska.eu/Gdansk/b4375,Muzeum_Narodowe.html?f=820307-foto
https://fotopolska.eu/Gdansk/b4375,Muzeum_Narodowe.html?f=12144-foto
https://fotopolska.eu/1294799,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/744338,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/712328,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/752520,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/752521,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/746316,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/948564,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749056,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749057,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749059,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749052,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749053,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749054,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749055,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749058,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/369469,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/369470,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749050,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749051,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/948562,foto.html?o=b4375
https://fotopolska.eu/749049,foto.html?o=b4375


OPRACOWANIE:
Autor opracowania:
Anna Kornelia Jędrzejewska

Data sporządzenia karty:

Wyjazdy studyjne w celu wykonania karty, daty:

METADANE* (wypełnia redaktor/moderator portalu)

TYTUŁ (Miejscowość-nazwa instytucji)
LOKALIZACJA GPS
KLASYFIKACJE
DATA UTWORZENIA
AUTOR WPISU/REDAKTOR/KOREKTOR
RELACJE
TAGI
SYGNATURA
PRAWA / LICENCJE


