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Wieża św. Jakuba w majowym słońcu

 Fot. Andrzej Januszajtis

„Sokoły i harcerze Ojczyźnie w ofierze”

Gdańsk i Francja

Średniowieczna koga



Sześćdziesiąty piąty patron tramwaju

Prof. Janusz  Sokołowski 
Do grona patronów gdańskich tramwajów 19 marca 2021 roku dołączył prof. Janusz Sokołowski, wybitny naukowiec, 
znakomity chemik, organizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

199. rocznica śmierci  
Józefa Wybickiego

Msza, znicze, 
kwiaty 

Uroczystość nadania imienia prof. Janusza Sokołowskiego gdańskiemu tramwajowi.  
Fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Od lewej: Józef Kubicki, Bogdan Sedler,  
ksiądz Mateusz, Krystyna Ochędzan  

i Wojciech Mienik.  
Fot. Z archiwum Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

 – Śmiało można nazwać Go człowie-
kiem renesansu, był bowiem miłośnikiem 
muzyki, historii i literatury – powiedział 
prof. Bernard Lammek, wnioskodawca wy-
różnienia. Był erudytą, pamiętam do dziś 
Jego wykład o teorii powstania wszech-
świata. Był też człowiekiem skromnym. Ce-
chowała Go ogromna życzliwość dla osób,  
z którymi współpracował. Jednak powo-
dem, dla którego pozostanie w pamięci na-
szej, ale też i przyszłych pokoleń jest fakt, 
że to głównie dzięki Jego staraniom powstał 
Uniwersytet Gdański, którego 50-lecie aktu-
alnie obchodzimy. (…)

Dwukierunkowa Pesa o numerze bocz-
nym 1064 to już 65 tramwaj, na którego bur-
cie zagościło imię i nazwisko zasłużonej dla 
Gdańska postaci. 

Red.

10 marca 2021 roku przypadła 199. rocz-
nica śmierci Józefa Wybickiego. Z tej okazji  
w kościele pw. św. Ignacego Loyoli w Gdań-
sku – Oruni, przy którym mieściło się kole-
gium jezuickie, gdzie przez 8 lat nauki pobie-
rał Józef Wybicki, ksiądz infułat Henryk Ki-
laczyński odprawił mszę świętą. Członkowie 
Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” zapalili zni-
cze i złożyli kwiaty pod – znajdującym się  
na fasadzie świątyni – popiersiem wielkiego 
polskiego patrioty. 

Wojciech Mienik 
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Do pierwszych kontaktów mogło 
dojść na długo przed zajęciem Pomorza 
Gdańskiego przez Krzyżaków. 

Bitschin nad Motławą. Gdańszczanie 
pływali do Baie

W roku 1186 pojawili się u nas cy-
stersi, pochodzący wprawdzie z Danii  
i Pomorza Zachodniego, ale główne 
władze znajdowały się w Cistercium 
(Citeaux) we Francji. W XIII wieku 
w samym Gdańsku mogli być obec-
ni duchowni – absolwenci Sorbony.  
W czasach krzyżackich przykładem był 
Konrad Bitschin (z Byczyny?), wy-
kształcony w Lipsku i w Paryżu, od 
1418 roku pisarz w kancelarii mia-
sta Gdańska, później (od 1430 roku)  
w Chełmnie. W 1432 roku ukazał się 
jego Labirynthus vitae coniugalis,  
w którym traktował o różnych sprawach 
w układzie alfabetycznym. Był to pierw-
szy leksykon ówczesnej wiedzy. 

W XV wieku Gdańszczanie pływali 
do Baie (dosłownie Zatoka) na atlan-
tyckim wybrzeżu Francji – dziś Baie de 
Bourgneuf na południe od ujścia Loary 
– po sól, wino, korzenie i kanwas – od-

mianę mocnego płótna na 
żagle. Nasze towary, zboże 
i towary leśne, sprzedawali 
w portach po drodze. Sól też 
brali na sprzedaż we Flandrii 
i portach bałtyckich aż po Re-
wal (Tallin). Jak ożywiony 
ruch panował w niewielkim 
porcie przy morskich solan-
kach, świadczy przypadek  
z 1443 roku w czasie wielkie-
go postu. Żeglarze gdańscy, 
którzy przypłynęli wcześniej, 
zażegnali awanturę między 
zwaśnionymi żeglarzami ni-
derlandzkimi i brytyjskimi, 
proponując odpowiednie roz-
lokowanie wszystkich nacji. 
Sami rozmieścili się tak, żeby 
ich rozdzielić, co spotkało się 
z ogólnym aplauzem. Unik-
nięto rozlewu krwi.

Karawela „Piotr z Gdańska”

W 1462 roku zjawiła 
się pod Gdańskiem ogrom-
na, jak na owe czasy, karawela „Pierre  
de la Rochelle” (Piotr z La Rochelle),  

z solą z Baie. Zanim wpłynęła do portu, 
przeżyła burzę, w czasie której piorun 
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rozłupał jej maszt. Po rozładowaniu 
przetransportowano ją z wielkim tru-
dem na Motławę. Kapitan wyjechał 
do Francji, żeby zdobyć pieniądze  
na remont. Pozostawiony dla opieki 
nad statkiem Pierre de Nantes zaciągnął 
u Gdańszczan dług pod zastaw statku 
(tzw. bodmeria). Było to wbrew prawu 
morskiemu i został uwięziony. Tymcza-
sem właściciel umarł i statek przeszedł 
na własność króla Francji Ludwika 
XI. Pozbawieni nadziei na zwrot dłu-
gu gdańscy wierzyciele ogołocili jed-

nostkę ze wszystkiego, co miało jakąś 
wartość. Wrak tkwił w porcie, blokując 
dostęp do nabrzeża, i w końcu zapadła 
decyzja o jego rozebraniu. Wybuch 
wojny miasta Hanzy z Anglią sprawił, 
że stał się potrzebny. W 1471, po ge-
neralnym odremontowaniu na Lastadii 
przez mistrza Jana Polaka, został uzbro-
jony i wyruszył w morze, jako „Piotr  
z Gdańska” (Peter von Danzig). W 1473 
roku kapitan Paweł Beneke zdobył  
na nim dla Gdańska wspaniały tryptyk  
z Sądem Ostatecznym Memlinga.

Szukali schronienia francuscy hugenoci

W XVI wieku, po reformacji, zaczę-
li szukać schronienia w tolerancyjnym 
mieście francuscy hugenoci. Byli wśród 
nich także artyści. Jeden z nich, Jean 
Clivet z Chalons nad Marną, ozdobił  
w 1583 roku malowidłami tzw. Wielkie-
go Krzysztofa – skarbiec w gdańskim 
Ratuszu. Dzieła szczęśliwie przetrwały, 
są to piękne herby Polski, Gdańska, Prus 
Królewskich (Polskich) i Litwy. Wśród 
gdańskich protestantów popularne były 
melodie psalmów hugenockiego kom-
pozytora Claude’a Goudimela (1514-
1572). Od 1561 r. aż do ostatniej wojny 
wygrywały je dzwony kuranta z ratuszo-
wej wieży. Od 1688 r. gdańscy hugenoci 
mieli oficjalnego kaznodzieję i kościół  
w prywatnym budynku przy ul. Za Mu-
rami, który przetrwał aż do ostatniej 
wojny.

Maria Kazimiera d’Arquien - 
„Marysieńka” Sobieska

Wiek XVII przyniósł znaczne oży-
wienie stosunków z Francją. Kontaktów 
było tak wiele, że dla ochrony swoich 
obywateli w Gdańsku Francja od 1610 
roku wyznaczała konsulów. Pamiątką  
po pierwszym z nich, zmarłym w wieku 
86 lat „szlachetnym Francuzie” Jeanie  
de la Blanque, jest epitafium z 1626 roku 
w kościele św. Trójcy. W latach 1635-
1636 bawiła w Gdańsku francuska de-
legacja, która doprowadziła do rozejmu 
ze Szwedami. Sekretarz francuskiego 
posła Charles Ogier zostawił dwutomo-
wą relację, pełną ciekawych szczegółów 
– chyba najlepszy opis dawnego Gdańska 
i jego mieszkańców. Niedługo potem,  
w 1644 roku, miasto serdecznie przywi-
tało przybyłą z Paryża królową Marię Lu-
dwikę i umilało jej atrakcjami pobyt nad 
Motławą, przeciągający się ze względu  
na chorobę króla w Warszawie. Jedną  
z jej dwórek była Maria Kazimiera d’A-
rquien. Po latach, gdy sama była już 
królową, „Marysieńką” Sobieską, przy-
jeżdżała tu chętnie, najczęściej statkiem 
wiślanym, a we wrześniu 1677 roku uro-
dziła w Gdańsku syna Aleksandra. 

Naukowa podróż Jana Heweliusza

Pogłębiały się także kontakty nauko-
we. Młodzi gdańszczanie z bogatych 
rodzin studiowali z reguły na uczelniach 
protestanckich, np. w Lejdzie, ale po 
studiach, odbywając zwyczajową po-
dróż po Europie, trafiali także do Paryża, 

Po tę sól przypływały gdańskie statki

Karawela „Piotr z La Rochelle” – później „z Gdańska” – model w Narodowym Muzeum 
Morskim w Gdańsku
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by nawiązać znajomości, które czasem 
się później przydawały, częściej nie.  
W przypadku Jana Heweliusza było 
inaczej, nawiązane za młodu kontakty  
z francuskimi uczonymi trwały przez 
całe jego życie. Nie przypadkiem naj-
większy zbiór jego listów znajduje się  
w Bibliotece Narodowej i Bibliotece 
Obserwatorium w Paryżu. Tacy ich adre-
saci jak Ismael Bouilliau czy Pierre Gas-
sendi, należeli do elity ówczesnej nauki. 
Bliskie były też jego kontakty z uczo-
nym dworem Marii Ludwiki, a potem  
z Pierrem des Noyers, dworzaninem kró-
lowej Marysieńki. Warto przypomnieć, 
że przez wiele lat był stypendystą kró-
la Ludwika XIV, któremu zadedykował  
I tom dzieła Machina Coelestis. 

Towarzystwo Przyrodnicze  
i Akademia Francuska

W XVIII wieku szczególnie blisko 
współpracowało z Akademią Francuską 
założone w 1743 roku gdańskie Towa-
rzystwo Przyrodnicze. Kiedy jego zało-
życiel, przyszły burmistrz Daniel Gra-
lath w 1746 roku, jako pierwszy w świe-
cie, wyjaśnił działanie skonstruowanego 
w Kamieniu Pomorskim prototypu kon-
densatora elektrycznego, a kontynuują-
cy badania Holendrzy nazwali go butel-
ką lejdejską, Akademia, w odpowiedzi  
na protest, przyznała, że butelka powin-
na się nazywać gdańską. Aktywnym 
członkiem Towarzystwa był Francuz 
Jean De La Motte. Wielu Francuzów 
było także wśród rzemieślników. Wśród 
gdańskich zegarmistrzów XVIII wieku 
wielkie uznanie zdobył Francuz Fra-
nçois Bellair, czynny tutaj od 1760 roku 
przez ponad ćwierć wieku. W 1938 roku 

jeden z jego zegarów wzbudził sensację  
na wystawie w Krakowie, gdy się okaza-
ło, że na wałku jego kuranta była zapro-
gramowana przez niego (przed rozbio-
rami!) melodia Mazurka Dąbrowskiego.

Francuzi na gdańskich cmentarzach

Francuska krew płynęła, obok pol-
skiej, w żyłach, urodzonego w Gdań-
sku, sławnego grafika i malarza Daniela 
Chodowieckiego. Jego matka Marie
-Henriette Ayrer pochodziła z rodziny 
francuskich hugenotów wygnanych  
z ojczyzny w 1685 roku. Chodowiecki 
wyjechał do Berlina, gdzie ożenił się  
z Francuzką i przez wiele lat był przy-
wódcą tamtejszej gminy hugenockiej.

 Przykłady można mnożyć. Francu-
zi, polegli przy zdobywaniu Gdańska  
w 1807 roku, i ci, którzy bronili go  
w 1813, znaleźli wieczny spoczynek  
na Cmentarzu Garnizonowym. Po woj-
nie niemiecko – francuskiej na przeło-
mie lat 1870 i 1871 pojawili się w Gdań-
sku francuscy jeńcy. Podobnie działo się 
w trakcie ostatniej wojny. Ci, którym 
śmierć uniemożliwiła powrót do ojczy-
zny, leżą na Francuski Cmentarzu Wo-
jennym po drodze na Suchanino. 

Czasy obecne, od chwili naszego 
wejścia do Unii Europejskiej, sprzy-
jają bliższym kontaktom w każdej 
dziedzinie, ale to osobna historia.

 Andrzej Januszajtis

Orzeł Polski z herbem Batorego z 1583 roku w Wielkim Krzysztofie (J. Clivet).
Fot. Muzeum Gdańska

Wydruki artystyczne na papierze czerpanym i postarzanym
Gdańsk, ul. Tkacka 19/20, tel. 510-170-173 00 00  Zapraszamy w godz. 11 Ð18 od poniedziałku do piątku

Galeria 
„Mała Żabka”
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Mówienie o zwrocie dóbr kultury 
pozostawionych na kresach po zmianie 
granic nazwać można to krzyczącą ciszą. 

Intensywne działania potrzebne

W pierwszych odcinkach cyklu przy-
pomniałem tragiczne wydarzenia histo-
ryczne, jakie miały miejsce na Kresach 
i zmaganie się z niezmiernie trudną co-
dziennością Polaków tam mieszkających.

W wyniku II wojny światowej Polska 
utraciła ponad 500 tysięcy obiektów kul-
tury, z czego przytłaczającą część bez-
powrotnie. Udało się dokładnie zliczyć, 
że na Kresach pozostawionych zostało 
5056 bibliotek. Od lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku temat zwrotu polskich 
dóbr kultury z Ukrainy, Litwy i Białoru-
si prawie nie istnieje w przestrzeni pu-
blicznej oraz w zainteresowaniu i działa-
niach polityków. 

Staraniem Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego i osób prywatnych 
w ciągu roku udaje się odzyskać kilka 
obiektów kultury, głównie obrazów i jest 
to oczywiście sukces w obliczu tak ol-
brzymich strat wojennych.

Polską racją stanu jest podejmowa-
nie intensywnych działań zmierzających 
do powrotu kolejnych, prawnie należą-
cych do Rzeczpospolitej Polskiej, setek 
tysięcy bezcennych dzieł sztuki.

Ciągłość historyczna i kulturowa

W II Rzeczpospolitej wiodącymi 
ośrodkami nauki, kultury, czy też inno-
wacyjności, były Warszawa, Kraków, 
Lwów i Wilno. Istotna część naszego 
dziedzictwa kulturowego stanowią ar-
chiwa historyczne we Lwowie, bez nich 
nie można prowadzić badań nad ciągło-
ścią polskiej kultury, historii. Trudno  
o w miarę pełną wystawę sztuki polskiej 
bez wybitnych dzieł malarstwa z kolek-
cji lwowskich muzeów. 

Lwów zwany był miastem muzeów, 
samych placówek muzealnych przed 
wojną było na różnym etapie organi-
zacyjnym dwadzieścia pięć. Poprzez 
tworzenie muzeów lwowianie chcieli 
zachować narodową tożsamość w okre-
sie zaborów, ułatwić badania twórcom 
literackim, czy też historykom dziejów 
Rzeczpospolitej i jej związków z Euro-
pą. Lwów był niekorowaną stolicą Pol-
ski w okresie zaborów. 

Dla zobrazowania jak wiele skar-
bów narodowych, pozostało po wojnie  
w Lwowie, zajrzyjmy do kilku placówek 
lwowskich. 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 
W Zakładzie Narodowym im. Osso-

lińskich, powstałym w 1817 roku aktem 
fundacyjnym, przekazanym w darze na-
rodowi polskiemu, pozostało po wojnie:

 
1.   760 000 ksiąg i starodruków 
2.   17 500 rękopisów
3.   170 000 czasopism 
4.   3100 dyplomów, dokumentów 
5.   10 130 autografów 
6.   9 247 obiektów kartograficznych
7.   4 500 obiektów muzykologicznych 
8.   100 000 grafik, rysunków 
9.   1700 obrazów i 500 rzeźb 
10.  6400 pamiątek historycznych
11.  1800 zabytkowej broni 
12.  25 000 monet i medali 

Muzea – Lubomirskich, Przyrodnicze 
im. Dzieduszyckich

W Muzeum Lubomirskich, któ-
re powstało w 1823 roku jako odrębne 
muzeum, wchodzące w skład Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, po za-
kończeniu II wojny światowej pozostało 
około 66 000 obiektów, w tym obrazów 
olejnych 1500 i 580 depozytów. Mu-
zeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich, 
które powstało w 1845 roku, w 1880 

oddane zostało do użytku publicznego  
i ofiarowane narodowi polskiemu. 
Było to największe tego typu muzeum  
w Polsce, mające okazy z zakresu przy-
rodoznawstwa, etnografii i antropologii 
ziem polskich. Posiadało kompletny 
dział zoologiczny z wszystkich rejonów 
polskich. Tam pozostało około 50 000 
eksponatów, w tym galeria obrazów, li-
cząca 500 dzieł i 3300 rycin. Starożyt-
ny scytyjski 7 kilogramowy złoty skarb 
Michałkowski, znaleziony przez miesz-
kanki wsi w 1878 roku datowany na VI 
– VII p. n. e, wywieźli Rosjanie w 1940 
roku do Moskwy. 

Po II wojnie światowej, w ramach 
zacierania śladów polskości, zniszczo-
no archiwum Muzeum Przyrodnicze  
im. Dzieduszyckich, a jego bibliotekę 
wywieziono na przemiał.

Muzea – Przemysłu Artystycznego, 
Historyczne, Galeria Narodowa miasta 

Lwowa, Narodowe im. Króla Jana 
III Sobieskiego, Biblioteka Fundacji 

Baworowskich

Muzeum Przemysłu Artystyczne-
go (Muzeum Przemysłowe), powstałe 
w 1874 roku jako muzeum miejskie,  
a zwłaszcza przemysłu metalowego  
od czasów najdawniejszych, drzewne-
go, tekstylnego, ceramicznego i szkła 
ze stanem 10 000 eksponatów. Muzeum 
Historyczne, powstałe w 1891 roku jako 
muzeum miejskie, z zabytkami doty-
czącymi przede wszystkim przeszłości 
Lwowa, stan – 5000 eksponatów. 

Galeria Narodowa miasta Lwowa, 
muzeum miejskie powstałe w 1907 
roku, posiadające głównie obrazy olej-
ne malarstwa polskiego od XVIII wieku  
w ilości 1600 obrazów i rzeźb. Było 
to muzeum o charakterze ogólnonaro-
dowym. Muzeum Narodowe im. Kró-
la Jana III Sobieskiego, jako muzeum 
miejskie, powstałe w 1908 roku, posia-
dające typowy charakter historyczny, 

Jest nas w Polsce, mających korzenie kresowe, około 5 milionów obywateli. Musimy podnieść 
wysoko głowy  i zdecydowanie  upomnieć się o Polaków mieszkających na kresach i o zwrot 
naszych narodowych dóbr kultury 

Kresowe historie (3)

Krzycząca cisza 
W tej części cyklu przypominam o niebywałej wręcz liczbie pozostawionych na terenach od Wilna aż po Lwów 
bezcennych polskich zbiorach muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i wielkich zaniechaniach, opieszałości 
polityków w ich odzyskiwaniu.
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odnoszący się do historii Polski, po-
siadające ponad 50 000 eksponatów, w 
tym bogate zbiory dawnej zbroi w ilości 
1788 eksponatów, zbiór portretów hi-
storycznych królów i dygnitarzy pań-
stwowych, czy też pamiątki z powstań 
narodowych. 

Z tego muzeum wielu darczyńców 
swe zbiory przekazało w przypadku 
utraty Lwowa przez Polskę, narodowi 
polskiemu lub do Muzeum Wawelskie-
go w Krakowie. Było to muzeum o wy-
bitnym charakterze ogólnonarodowym. 

Biblioteka Fundacji Baworowskich, 
powstała w połowie XIX wieku, a pu-
blicznie dostępna w 1900 roku, posiada-
ła 40 000 tomów ksiąg, 6 228 starych 
druków z XVI-XVII wieku, 1283 rę-
kopisy, 35 inkunabułów, 285 obrazów 
olejnych,11 000 rycin i map,110 dyplo-
mów od XII wieku. 

We Lwowie funkcjonowały również 
dwa muzea ukraińskie: Towarzystwo 
Naukowe im. Tarasa Szewczenki, po-
wstałe w 1893 roku z 20 000 ekspona-
tami, Ukraińskie Muzeum Narodowe 
im. Andrzeja Szeptyckiego, powstałe 
w 1905 roku z 25 000 eksponatami.  
W 1934 roku rozpoczęło działalność 
Muzeum Żydowskiej gminy wyznanio-
wej. Własne muzea organizowały też 
stowarzyszenia, instytucje kościelne  
i świeckie. 

Niezwykle bogate biblioteki posia-
dały wyższe uczelnie Lwowa. Należy 
podkreślić, że kompletny zbiór pra-
sy polskiej z XIX-XX wieku pozostał  
we Lwowie. Ponadto z chwilą ekspatria-
cji polskich mieszkańców Lwowa i oko-
licznych miejscowości dyrektor Lwow-

skiej Galerii Sztuki Borys Woźnicki in-
formował, iż wraz z ekipą muzealników 
zebrał ponad 36 tysięcy obiektów kul-
tury, głównie obrazów z opuszczonych 
kościołów, klasztorów, pałaców, dwor-
ków, za co otrzymał wysokie odznacze-
nia państwowe.

Powojenne powroty

Praktycznie zaraz po wkroczeniu 
Rosjan do Lwowa już w 1940 roku 
wszystkie muzea lwowskie przeorgani-
zowano tak, aby straciły Polski charak-
ter, poprzez rozdrobnienie kompletnych 
zbiorów rozmieszczając je po nowo po-
wołanych muzeach, ale już ukraińskich. 
Do Polski po II wojnie światowej w lip-

cu 1946 roku i marcu 1947 roku jako 
„dar narodu ukraińskiego” dla Polski 
powróciło około 27 procent eksponatów, 
ze zbiorów im. Ossolińskich. Łącznie  
z odnalezionymi muzealiami wywiezio-
nymi przez Niemców, a odnalezionymi 
po wojnie na Dolnym Śląsku w Zagrod-
nie, stanowi to około 30 procent stanu  
z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
i około 8 procent z Muzeum Lubomir-
skich. 

Jest to wszystko, co dotychczas wró-
ciło z pozostawionych muzeów lwow-
skich do Polski. 

Biblioteki wileńskie – przy 
Uniwersytecie Wileńskim im. Stefana 

Batorego, im. Eustachego i Emilii 
Wróblewskich…

Dla pełniejszego oglądu liczby i sy-
tuacji pozostawionego polskiego dzie-
dzictwa narodowego na Kresach chciał-
bym przypomnieć jeszcze bogate zbiory 
wileńskie. Biblioteka działająca przy 
Uniwersytecie Wileńskim im. Stefana 
Batorego otrzymuje od państwa Polskie-
go w 1926 roku kolekcje Joachima Lele-
wela, w której skład wchodzą:

1.   377 000 tomów ksiąg 
2.   12 000 rękopisów 

Biblioteka im. Eustachego i Emilii 
Wróblewskich tworzona od 1900 roku, 
przekazana państwu Polskiemu w 1926 
roku, była siódmą placówką państwo-
wą pod względem wielkości w kraju. 
Dokumentowała piśmiennictwo na-
rodowe głównie wschodnich terenów  Widok Lwowa z XIX wieku, grafika z XIX wieku. Muzeum Narodowe w Krakowie

Widok Wilna, ulica Dominikańska, grafika z XIX wieku. Własność prywatna
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Rzeczpospolitej i posiadała w 1931 roku:

1.   20 400 ksiąg i 1400 czasopism  
       w 8400 tomach 
2.   260 wydawnictw w 4000 tomach 
3.   5800 dzieł w dziale Wilno-Litwa 
4.   3000 poloniców z XV-XVIII 
5.   740 obrazów i rysunków  
       oraz 9900 rycin 
6.   2700 rękopisów i 7400 autografów 
7.   550 tek archiwalnych  
       i 2500 muzealiów 
8.   1450 atlasów i map i 285 albumów.

Jednym z najciekawszych ekspo-
natów były przywileje królewskie, czy 
też dzieje uniwersytetów w Warszawie 
i Wilnie.

 
Wileńskie – Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk, Muzeum Starożytności  
i ich powojenne losy

Towarzystwo Przyjaciół Nauk  
w Wilnie, wraz z utworzonym Muzeum 
powstało w 1907 roku. Posiadało zbiory 
biblioteczne, numizmatyczne, przyrod-
nicze, etnograficzne i artystyczne. Mu-
zeum Starożytności, założone w 1855 
roku przez Eustachego Tyszkiewicza, 
a otwarte w 1856 roku przy Uniwer-
sytecie Wileńskim, w 1865 zamknię-
te na polecenie Michaiła Murawiewa  
i w dużej części rozgrabione przez Ro-
sjan. W 1919 roku ponownie reaktywo-
wane przy Uniwersytecie Wileńskim 
dokumentowało historię Rzeczpospoli-
tej. W 1941 roku zbiory zostały przejęte 
przez Litwinów.

Ponadto w Wilnie funkcjonowało po-
wołane tuż przed wojną Muzeum Miejskie 
oraz istniały bogate Archiwa Państwowe  
i Miejskie. Wyróżniały się też swoimi za-
sobami kościoły Wileńskie .Działały też 
pomniejsze biblioteki i archiwa.

W Wilnie Litwini nie posiadali swo-
jego ośrodka muzealnego. Od 1940 roku 
zbiory z bibliotek i muzeów były przej-
mowane przez Litwinów i gromadzone 
w budynku Muzeum Miejskiego. Z dużej 

części tych zabytków Litwini utworzyli 
Litewskie Państwowe Muzeum Sztuki. 

Większość dóbr w Wilnie pozostało

Po zakończonej wojnie, przy Peł-
nomocniku Rządu Tymczasowego R.P.  
d/s repatriacji działał Wydział Kultury,  
na czele którego stała dr Maria Rzeuska. 
Wydział zbierał materiały dla potrzeb 
przyszłej rewindykacji polskich dóbr 
kultury z Wilna. Dzięki zaangażowaniu 
wszystkich pracowników wydziału udało 
się wysłać do Warszawy 17 transportów 
dóbr kultury, głównie z darów, depozy-
tów lub zakupów od osób prywatnych. 
Ponadto w ciągu dwóch lat przesłano 
jeszcze do Polski 69 805 tomów książek. 
Pieniądze na te działania, daleko nie wy-
starczające, Wydział Kultury otrzymywał 
z Ministerstwa Kultury, Ministerstwa 
Skarbu i innych instytucji.

Do Polski nie powróciła z Wilna 
przytłaczająca większość polskiego dzie-
dzictwa historycznego i kulturowego.  
Na Białorusi pozostały głównie zasoby 
archiwalne, biblioteki czy też wyposaże-
nia kościołów, pałaców. 

Powolne działania rewindykacyjne  
z Białorusi, Ukrainy

Po wojnie z Białorusi do Polski do-
tarło 13 skrzyń obiektów z galerii w Nie-
świeżu i Muzeum w Grodnie. W 1997 
roku Polska wystąpiła z 8 wnioskami 
rewindykacyjnymi do Ukrainy, które 
zostały odrzucone w 1999 roku. Były 
jedynymi wnioskami z jakimi wystąpi-
ła Polska wobec naszych sąsiadów ze 
wschodu. Trwają kontakty i prace pol-
skich muzealników polegające na ewi-
dencjonowaniu rozproszonych zbiorów, 
kserowaniu dokumentów i digitalizacji 
w Muzeach Lwowa. Praktycznie więcej 
muzealnicy nie są w stanie zrobić. Po-
winni działać politycy, ale, niestety, od 
lat 90. XX wieku takich polityków nie 
ma, drepczemy w miejscu. Zaczyna krą-
żyć opinia wśród decydentów, że sprawę 

rozstrzygnięć własnościowych należy 
pozostawić przyszłości. Brak właściwych 
działań potwierdza protokół pokontrolny 
Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku. 

Wciąż prawie wszystko przed nami

1. Nie przygotowano strategii restytu-
cji dzieł sztuki, co utrudniło prowadzenie 
spójnej polityki państwa w tym zakresie. 

2. Wiodące Ministerstwa w tej tema-
tyce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Ministerstwo Spraw Za-
granicznych problematyki restytucji dóbr 
kultury nie mają w swoich priorytetach. 

3. Występuje brak formalnych uregu-
lowań na poziomie obu resortów. 

4. Brak zapewnienia zasobów ka-
drowych, technicznych, lokalowych do 
realizacji działań związanych z odzyski-
waniem dóbr kultury. 

Czy Polska, rezygnując z naszego 
dziedzictwa historycznego i kulturo-
wego będzie w stanie zachować swoją 
tożsamość i przetrwać? Jest nas w Pol-
sce, mających korzenie kresowe, około  
5 milionów obywateli. Musimy pod-
nieść wysoko głowy i zdecydowanie 
upomnieć się o Polaków mieszkających 
na kresach i o zwrot naszych narodo-
wych dóbr kultury. 

 
Zbigniew Socha

W trakcie pisania tekstu autor korzy-
stał z następujących źródeł:

- dr hab. Maciej Matwijów – „Muzea 
lwowskie wczoraj i dziś” 

- Roman Olkowski – „Walka o tzw. 
rewindykację wileńskich dóbr kultury  
po  II wojnie światowej”

 - Wojciech Konończuk, współpraca 
Piotr Kosiewski – „Zagrożone dziedzic-
two. Polskie dobra kultury na Ukrainie  
i Białorusi

- prof. Gabriel Brzęk – „Muzeum im. 
Dzieduszyckich we Lwowie i jego twór-
ca”

 - Stefan Rygiel, Helena Drege – „Bi-
blioteka im. Wróblewskich”

13 kwietnia 2021 roku pożegnaliśmy  ś. p. Ryszarda Grzesika,  
naszego sympatyka, człowieka życzliwego, hojnego sponsora, kupca Hali Targowej w Gdańsku, 
który bardzo chętnie dzielił się dobrem na rzecz z dziećmi z ubogich rodzin, 
współfinansował zakup paczek z okazji świąt, Dnia Dziecka oraz na co dzień 
pomagał dzieciom przebywającym w szpitalach. 

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”.



9

Nasz GDAŃSK           Nr 5/2021

W Wielki Piątek, 22 marca 1940 
roku w lesie w pobliżu obozu Stutthof 
podczas masowej egzekucji zamordo-
wano 67 działaczy polskich z Wolnego 
Miasta Gdańska. 

Za to, że byli Polakami

Ich śmierć stała się symbolem wo-
jennych cierpień gdańskich Polaków. 
Zginęli m.in. księża, urzędnicy, kole-
jarze, finansiści i dziewięciu obrońców 
Poczty Polskiej.

W 81. rocznicę tych tragicznych 
wydarzeń pamięć polskich działaczy 
uczczono złożeniem kwiatów na gro-
bach znajdujących się w Alei Zasłużo-
nych na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na 
gdańskiej Zaspie. Symbolicz-
nym gestem pamięci o wszyst-
kich zamordowanych tego dnia 
było złożenie wieńców na gro-
bach błogosławionego księdza 
Bronisława Komorowskiego 
i Michała Szucy, wybitnego 
ekonomisty, pedagoga z Wol-
nego Miasta Gdańska. W ci-
szy hołd poległym oddali Piotr 
Grzelak, zastępca prezydenta 
ds. zrównoważonego rozwo-
ju, Janusz Marszalec, zastępca 
dyrektora ds. Rozwoju Oddzia-
łów Muzeum Gdańska i Marek 
Adamkowicz, kierownik Mu-
zeum Poczty Polskiej.

Zamordowani przez Niem-
ców zostali w większości 
osadzeni w obozie koncentra-
cyjnym Stutthof już w pierw-
szych dniach po wybuchu  
II wojny światowej. Jedynym 
i głównym oskarżeniem było 
to, że byli Polakami i aktyw-
nie działali na rzecz polskiej 
społeczności w Wolnym Mie-
ście Gdańsku. Pierwszej eg-
zekucji osadzonych dokonano  
11 stycznia 1940 roku. Roz-

strzelano wówczas 22 osoby, w tym  
ks. Franciszka Rogaczewskiego. 

Zbrodnia miała pozostać ukryta  
przed światem

22 marca, w Wielki Piątek dokonano 
kolejnej zbrodni. Po wymęczających gło-
dówkach i znęcaniu fizycznym strzałem 
w tył głowy zamordowano 67 polskich 
działaczy w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Pośród zamordowanych tego dnia byli 
pocztowcy, urzędnicy czy duchowni, 
m.in. zasłużony dla Gdańska błogo-
sławiony ksiądz Bronisław Komorow-
ski. Łącznie w egzekucjach w styczniu  
i w marcu 1940 roku zamordowanych 
zostało 89 osób. Zbrodnia ta była wy-

razem zemsty wobec osób walczących 
o polskość Gdańska, Warmii i Mazur  
i na zawsze miała pozostać ukryta przed 
światem. Po zasypaniu zbiorowych gro-
bów, posadzono na nich brzozy, aby nikt 
nie mógł odnaleźć miejsca ludobójstwa. 
Dzięki wskazówkom świadków historii 
udało się w roku 1947 i 1979 odnaleźć 
w lesie, w odległości 2,5 km od obozu 
Stutthof, groby zamordowanych. Po eks-
humacji, szczątki ciał zostały uroczyście 
przewiezione i pogrzebane na Cmenta-
rzu Ofiar Hitleryzmu na gdańskiej Za-
spie.

Marta Formella  
Urząd Miejski w Gdańsku 

81. rocznica egzekucji polskich działaczy z Wolnego Miasta Gdańska

Kwiaty na grobach ks. Bronisława 
Komorowskiego, Michała Szucy… 

Upamiętniono zamordowanych 22 marca 1940 roku działaczy polskich z Wolnego Miasta Gdańska. W 81. rocznicę 
egzekucji, kwiaty na grobach poległych złożyli Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, Janusz Marszalec, 
zastępca dyrektora Muzeum Gdańska i Marek Adamkowicz, kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.

Na grobach zamordowanych działaczy polskich z Wolnego Miasta Gdańska w Alei Zasłużonych  
na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na gdańskiej Zaspie złożono kwiaty.  

Fot. Piotr Wittman, materiały Urzędu Miasta Gdańska
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Opływ Motławy jest bardzo charak-
terystycznym punktem na mapie Gdań-
ska. 

Na granicy Dolnego Miasta i Olszynki

Leży na granicy Dolnego Miasta  
i Olszynki. Fortyfikacje, wraz z dawny-
mi fosami i Śluzą Kamienną, stanowią 
cenne dziedzictwo kulturowe i przyrod-
nicze.

Teren Opływu Motławy, wraz z ba-
stionami Żubr i św. Gertrudy, zostanie 
uporządkowany i wyposażony w ławki, 
leżaki i stojaki rowerowe. Na terenie ob-
jętym inwestycją zostanie zamontowane 
oświetlenie i monitoring, przebudowana 
zostanie promenada pieszo-rowerowa. 
Przewidziano także ścieżkę dydaktyczną 
dla najmłodszych.

Ponadto jednym z pomysłów na za-
gospodarowanie bastionów jest utworze-
nie na nich punktu z lunetami i pulpitem 

opisującym sylwetki miasta. W ramach 
zadania powstaną dwa place zabaw: 
przy bastionie św. Gertrudy oraz u pod-

nóża bastionu Żubr. W kilku miejscach 
jest także planowane zasadzenie krze-
wów i bylin. 

Wokół Bastionu św. Gertrudy i Bastionu Żubr przy Opływie Motławy

Ławki, oświetlenie, promenada pieszo – 
rowerowa, ścieżka dydaktyczna… 

Ogłoszono przetarg dotyczący zagospodarowania Opływu Motławy w pobliżu Bastionu św. Gertrudy i Bastionu 
Żubr. Inwestycja, która jest elementem Programu Rewitalizacji, zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj  
i wybuduj”.

Opływ Motławy – panorama. Fot. Materiały promocyjne Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Opływ Motławy. Fot. Materiały promocyjne Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
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Opowiadacze historii wespół  
z fotografami

Jednym z elementów inwestycji będą 
także tablice edukacyjne autorstwa Stowa-
rzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego 
Miasta w Gdańsku oraz zaprzyjaźnionych 
z nimi fotografów i przyrodników, które 
zawierać będą w sobie, oprócz ciekawo-
stek historycznych, fragmenty publikacji 
z przedwojennych gazet czy wspomnienia 
mieszkańców sprzed kilkudziesięciu lat.

Przetarg na realizację zadania zosta-
nie ogłoszony jest w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj”. Projekt będzie musiał być 
uzgodniony ze wszystkimi gestorami sie-
ci oraz z Pomorskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Gdańsku.

Część dużego programu

W 2018 roku podpisano umowę na 
opracowanie projektu zadania, jednak  
z powodu rozbieżności pomiędzy zle-
conym zakresem opracowania projektu,  
a opinią PWKZ konieczne było rozwiąza-
nie umowy i ogłoszenie nowego przetargu. 
Projekt powstanie w 7 miesięcy od daty 
podpisania umowy, a prace budowlane 
mają potrwać 14 miesięcy od uzyskania 
decyzji administracyjnych, umożliwiają-
cych rozpoczęcie budowy.

Zadanie to jest elementem realizo-
wanego obecnie Programu Rewitalizacji  
w Gdańsku w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomor-

skiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-
2020) współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zagospodarowany będzie Plac Wałowy

W ramach programu na terenie Dolne-
go Miasta planowane jest zagospodarowa-
nie Placu Wałowego. W marcu podpisano 
umowę na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla tego zadania. Projekt po-
wstanie do końca 2021 roku. Ponad-
to rozpoczęły się już prace remontowe  
w budynku przy Placu Wałowym 5A. Jest 
to pierwszy z 10 budynków przeznaczo-

nych do remontu w ramach rewitalizacji 
w tym rejonie. Zgodnie z umową prace 
zakończą się w czerwcu 2021 roku. Koor-
dynatorem rewitalizacji czterech dzielnic 
Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. 
Poszczególne zadania w ramach progra-
mu, oprócz Dyrekcji Rozbudowy Mia-
sta Gdańska, są realizowane także przez 
Gdańskie Nieruchomości i wspólnoty 
mieszkaniowe.

Aneta Niezgoda  
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

Tytuł i śródtytuły od Redakcji

Bastiony Św. Gertrudy i Żubr, plan. Materiały promocyjne Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
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Wpływające do Gdańska statki opła-
cały cło w naturze.

Łokcie sukna, miary soli

Według Andrzeja Zbierskiego („Hi-
storia Gdańska”, tom I, 1978) szyper, 
zawijający do Gdańska dużym statkiem, 
jakim była koga, opłacał cło w natu-
rze – dziesięcioma łokciami sukna lub 
dwiema miarami soli, a załoga małego 
statku uiszczała cło jedną miarą soli. 
Statkom z Lubeki gwarantowano pomoc 
w wypadku ewentualnej awarii: „Koga, 
jeśliby doznała w naszych granicach 
rozbicia, 10 grzywien, statek mniejszy 
5 [grzywien] płaciłby po ocaleniu. Je-
śliby w naszym porcie dotknęły dna lub 
były uszkodzone, pomocą, jakąkolwiek 
chcieliby, byliby wsparci.” 

Inne zarządzenie ustalało opłaty cel-
ne od powracających Wisłą do Gdańska 
statków: za kogę płacono 1,5 grzywny,  
a za mniejszy statek połowę. Gdańsk nie 
był wówczas dla wielu statków portem 

docelowym, gdyż niektóre udawały się 
w górę Wisły, do Torunia. 

Powstała u ujścia Renu

Z dokumentów wynika, że koga była 
w XIII wieku największym i najpopu-
larniejszym typem statku zawijającego 
do Gdańska. Najczęściej wyrażany jest 
pogląd, że jej prototypem był statek 
rzeczny, skonstruowany u ujścia Renu. 
Przez podwyższenie burt dostosowano 
go do podróży na Wyspy Fryzyjskie,  
a ich mieszkańcy, Fryzowie, w wiekach 
VII-VIII osiedlali się na podmokłych 
terenach północno-zachodnich Nie-
miec i południowo-zachodniej Danii, 
ich kogi już w XII wieku żeglowały  
po Bałtyku. Na temat pierwszych kog, 
budowanych nad Bałtykiem, rewela-
cyjne informacje niedawno przyniosły 
wyniki duńskich studiów nad odkrytymi  
na obszarze tego kraju wrakami. Bada-
nia dendrochronologiczne wskazywały 
na pozostałości wczesnych kog, zbudo-

wanych z rosnących na tamtym teryto-
rium dębów. Mogli konstruować je już 
w XII wieku fryzyjscy szkutnicy na Ju-
tlandii. Duńskie badania wskazują na to, 
że liczni historycy, zwłaszcza niemieccy, 
nie mieli racji uważając, że to lubeczanie 
byli pierwszymi budowniczymi kog nad 
Bałtykiem. 

Najpierw budowali je Fryzowie

Jednak przybysze niemieccy z tere-
nów położonych daleko od morza, zasie-
dlający od II polowy XII wieku obszary 
podbitych Słowian, niewątpliwie nie 
mieli umiejętności, aby już na przeło-
mie XII/XIII wieku zbudować kogę, 
trudną pod względem technicznym sta-
tek. Można uważać, że kogi dla kupców 
lubeckich budowali Fryzowie, albo też 
je w Danii. Z czasem sztukę budowy 
nowego typu statku nabyli już lokalni, 
zapewne i w dużej części słowiańskiego 
oraz niemieckiego pochodzenia szkutni-
cy z okolic Lubeki. 

Statki gdańskie w ikonografii (2)

Średniowieczna koga 
Od drugiej połowy XII wieku Lubeka prowadziła handel morski, a jej kogi wpływały też do portu w Gdańsku. Obroty 
towarowe tu już w XIII wieku musiały być tak duże, że książę Pomorza Gdańskiego, Świętopełk II Wielki, nadał  
w latach 1220-1227 lubeczanom przywileje.

Ryc. 1. Najstarsze przedstawienie kogi ze sterem zawiasowym 
ukazane na pieczęci Elbląga z 1242 roku, miasta założonego przez 

Krzyżaków w 1237 roku. Wizerunek zapewne był wzorowany  
na wyglądzie kogi z Lubeki, choć miasto to długo jeszcze  

pieczętowało swoje dokumenty wizerunkiem łodzi wiosłowo-żaglo-
wej. Tłok w zasobach Wojewódzkiego  Archiwum Państwowego  

w Gdańsku. Fot. Jerzy Litwin

Ryc. 2. Najstarsze znane wykorzystanie pieczęci mieszczan  
w Gdańsku przy dokumencie z 1299 roku przedstawia kogę  
z kasztelami dostosowaną do działań zbrojnych, jak wiele 

        podobnych statków z tej epoki.  
Reprodukcja z Archiwum Narodowego Muzeum Morskiego
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Traktat handlowy z 1241 roku

Rozwój wymiany towarowej po-
między ośrodkami nad Bałtykiem  
w dużej mierze był następstwem roz-
woju Hanzy niemieckiej, organizacji 
gospodarczo-politycznej, której dzia-
łalność zapoczątkowało w 1241 roku 
zawarcie traktatu handlowego Lubeki 
z miastem Soest, do którego dołączy-
ły Rostock, Wismar, Brema, Hamburg,  
a nawet Visby na Gotlandii. W XIV wie-
ku Hanza liczyła już ponad 160 miast 
członkowskich. Oficjalnie Gdańsk stał 
się członkiem Hanzy w 1361 roku. 

Za Świętopełka II Wielkiego w Gdańsku

Trudno określić, od kiedy budowa-
no kogi w Gdańsku. Najwcześniejsze, 
w czasach księcia Świętopełka II Wiel-
kiego, mogły wyglądać, jak ukazana  
na pieczęci Elbląga z 1242 roku (Ryc. 1). 
Wyobrażenie to uznawane jest za jedno 
z najwcześniejszych przedstawień statku 
ze sterem zawiasowym zawieszonym na 
tylnicy zamiast osadzanej na prawej bur-
cie płetwy sterowej. Nowością wówczas 
były proste - belkowe stewy, zaznaczone 
na pieczęciach. Późniejsza, z 1299 roku 

pieczęć Gdańska, a zarazem najstarsza, 
jaka ukazuje kogę dokumentuje przy 
dziobie i rufie pomosty obwiedzione 
blankami. (Ryc. 2) Takie też miał po-
most na maszcie. Dzięki odkryciom wra-
ków identyfikowanym jako kogi, wiedza  
o nich jest już dziś duża. Szczególnie 
ważne było wydobycie niemal komplet-
nego wraka kogi odkrytego w 1962 roku 
w Bremie. Jego elementy konstrukcji mają 
analogie w ikonografii z epoki. (Ryc. 3) 

Na niskiej, belkowej stępce

Kogę konstruowano na niskiej, bel-
kowej stępce, (kogi z początków XIII 
wieku były również bez stępkowe), w jej 
końcach montowano krzywulce będące 
poziomym przedłużeniem stępki, któ-
re pod rozwartym kątem przechodziły  
w podstawy dziobnicy i tylnicy. Były one 
pochylone i do nich od boków mocowa-
no klepki poszycia. Dno kogi było pła-
skie, składane z 3 do 6 szerokich klepek 
układanych na styk, mocowanych drew-
nianymi kołkami do denników. Burty 
montowano metodą skorupową z klepek 
spajanych gwoździami żelaznymi na za-
kładkę i usztywniano je wręgami. 

Uszczelnienie z pasm mchu

W większości wraków kog uszczel-
nienie poszycia (również płaskiego 
dna) było z pasm mchu wciskanego  
w podcięcia wykonane na krawędzi 
klepki nakładanej na klepkę zmonto-
wanego poszycia. Przed wysunięciem 
uszczelnienie dociskano listwą przybi-
janą klamrami żelaznymi do obu klepek. 
Uszczelnienia stosowano najczęściej 
po obu stronach poszycia. Ważnym ele-
mentem w konstrukcji kogi były belki 
usztywnienia poprzecznego, nakłada-
ne na poszycie podczas formowania 
skorupy kadłuba, kiedy burty osiągały 
wysokość powyżej przewidywanej linii 
zanurzenia załadowanego statku. 

Wrak kogi z Bremy ukazał wcze-
śniej nie znany sposób układania po-
kładu. (Ryc. 4) W tym celu nad belkami 
usztywnienia poprzecznego osadzano 
podpory wzdłużnie ułożonych pokład-
ników z belek, w których na wycięciach 
po obu bokach układano w poprzek ka-
dłuba klepki pokładu i przykrycia ła-
downi. 

Jerzy Litwin

Ryc. 3. Pieczęć sekretna Głównego Miasta Gdańska  
przy dokumencie z 1380 roku niewiele różni się od o 80 lat  

wcześniejszej. Świadczy to jak długo używano pieczęci,  
chociaż statki w tym czasie już zmieniły wygląd.  
Reprodukcja ze zbiorów Andrzeja Januszajtisa. 

Ryc. 4. Model – próba rekonstrukcji kogi gdańskiej z 1299 roku. 
Widoczne ułożenie klepek pokładu. Model w zbiorach Narodowego 

Muzeum Morskiego, wykonał Jerzy Litwin. Fot. Ewa Meksiak
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Film gotowy był pod koniec 2020 
roku. 

Tradycja i dzień dzisiejszy

Z uwagi na pandemię niemożliwe 
było zorganizowanie promocji, jak dotąd 
bywało, w ramach Politechniki Otwartej 
w auli Politechniki Gdańskiej.

Film „Sokoły i harcerze Ojczyźnie  
w ofierze” autorstwa Jana Butowskiego 
z komentarzem Ryszarda Szwocha, któ-
ry również był konsultantem pracy, trwa 
godzinę i dwadzieścia pięć minut. Opo-
wiada o narodzinach ruchu sokolskiego 
i harcerskiego, ważniejszych wydarze-
niach z dziejów Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”, o udziale młodzieży 
sokolej i harcerzy w walkach o wolność 
i niepodległość, odrodzeniu idei sokolej 
po okresie PRL oraz o różnorodnych 
formach obecnej aktywności organizacji 
i nawiązaniu do bogatych tradycji. 

W filmie wykorzystano archiwalne 
materiały ze zbiorów bibliotek, muze-
ów i zasobów prywatnych z całej Polski.  
To wartościowa i piękna lekcja historii 
godna polecenia dla każdego.

Na molo w Sopocie

Autor urodził się w Starogardzie 
Gdańskim, mieszka od lat w Brzeź-
nie, z zawodu jest muzykiem, pedago-
giem, zajmuje się fotografią. Jego pasją 
poznawanie i popularyzowanie dzie-
jów Pomorza Gdańskiego. Przez bli-
sko pięćdziesiąt lat, w sezonie, na molo  
w Sopocie, mieszkańcy i turyści mo-
gli z nim porozmawiać i obserwować 
przez jego zabytkowe lunety morski ho-
ryzont. Lunety, najstarsze z lat 30. XX 
wieku, niektóre pochodzą z niemieckich 
pancerników wojennych, sam skupo-
wał, naprawiał i regenerował. Na swo-
im stanowisku lunet chętnie opowiadał  

o obronie półwyspu Westeplatte, dawnych 
kąpieliskach i przystaniach, tajemnicach 
dawnego Orłowa. Słuchali go młodzi  
i dojrzali ludzie, o wielu zdarzeniach do-
wiadywali się po raz pierwszy. Pełnił rolę 
przewodnika i nauczyciela, widział sens 
swojej pracy, z której czerpał i czerpie sa-
tysfakcję i radość. Za dokonania w 2019 
roku otrzymał Brązowy Medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis. Niedawno skoń-
czył 93 lata, wciąż aktywny, odnajduje 
w archiwach nieznane dotąd dokumenty, 
zdjęcia, poznaje nowe szczegóły z dzie-
jów Pomorza i je upowszechnia.

Przydatne zwłaszcza dla szkół

Jan Butowski ma na swoim koncie 
prawie trzydzieści historycznych prezen-
tacji poświęconych dziejom Gdańska, 
Sopotu, Gdyni i Starogardu Gdańskie-
go. „Gdańsk – dawniej i dziś”, Błękitny 
generał – zaślubił Polskę z Bałtykiem”, 
„Klaudia – czyli jak mój dziadek sopoc-
kie molo budował”, „Półwysep Helski”, 
„Swolażerowie”, „Kazimierz Deyjna 
– piłkarz XX wieku” to tylko niektóre 
tytuły jego filmów. Autorami tekstów 
filmów są Andrzej Januszajtis, Dariusz 
Małszycki, Hubert Pobłocki, Małgorza-
ta Sokołowska, Marek Sperski, Ryszard 
Szwoch. 

Filmy, przydatne zwłaszcza dla 
szkół, mają koncesję nr 73/V Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 22 listopada 1999 roku, sprzeda-
wane były na spotkaniach promocyj-
nych, które teraz się nie odbywają. Moż-
na je nabyć, kierując zamówienia pod 
adres wydawcy: Video Film „Perfect” 
Jan Butowski, ul. Emilii Plater 8 B/11, 
80 – 522 Gdańsk.

– Planuję w najbliższym czasie stwo-
rzyć kolejny film pt. „Żołnierze generała 
Stanisława Maczka” – mówi Jan Butow-
ski, materiały zbieram całe życie.

Katarzyna Korczak 
Jan Butowski na stanowisku lunet na molo w Sopocie. Czerwiec 2005 rok.  

Fot. Tomasz Korczak

Nowy film Jana Butowskiego

„Sokoły i harcerze Ojczyźnie  
w ofierze” 

O działalności sokolstwa i harcerstwa polskiego na przestrzeni stu pięćdziesięciu lat opowiada nowy film Jana 
Butowskiego. Dokumentalne zdjęcia, opatrzone czytanym przez lektora, komentarzem przybliżają sylwetki działaczy 
i chlubne karty ich ofiarnej służby Ojczyźnie.
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Od 23 grudnia 2020 roku, dzięki 
współpracy z Radą Dzielnicy Śródmie-
ście, która pozyskała środki pieniężne, 
rozwieźliśmy, wraz z zastępem harce-
rzy, 300 wigilijnych żywnościowych 
paczek seniorom, które przygotowały 
restauracja Chleb i Wino oraz Piekarnia 
Pellowski. 

Tym razem Fundacja pozyskała 
środki i 1 kwietnia 2021 roku zorga-
nizowała Wielkanocną Akcję Pomocy, 
również rozwożąc obfite żywnościowe 
paczki świąteczne – dania na zimno  
i na ciepło oraz ciasta - do 150 senio-
rów, ratowników medycznych oraz 
dzieciakom w domach dziecka, a tak-
że, jak co dzień, obiady do 80 potrze-
bujących. Tego dnia, wraz z członkami 
Fundacji, paczki rozwoziła wiceprezy-
dent Gdańska, Pani Monika Chabior. 
Szczególne podziękowania Fundacja 
Pomagamy, Nie Ziewamy składa wła-
ścicielom i pracownikom restauracji, 

które w tym okresie ją wsparły, 
fundując wyśmienite, wielka-
nocne potrawy: Chleb i Wino, 
Kubicki, Fellini, Hora de Espa-
na, Delmonico Cut Steakhouse, 
One Lepią, Sheroka, Mykonos, 
Chilli Bar & Kitchen, Restaura-
cja Gdańska, a także pizzeriom 
Da Grasso Gdańsk Jabłoniowa 
i Havla, La Sicilia i KULT Ge-
muse Kebap. Również wielkie 
dzięki za słodycze i artykuły 
spożywcze dla PRADO Hala 
Targowa Gdańsk i Klub Kara-
te Tradycyjnego „Kuro-obi”. 
Dziękujemy!

Jesteście Dobrzy, naprawdę 
jesteście Dobrzy! Ekipa Funda-
cji Pomagamy, Nie Ziewamy!

Wojciech Kubiak

Wacław Butowski (1926 – 2021) 

Wojciech Kubiak ( z lewej) i Tomasz Pogonowski 
(prezes Fundacji) przygotowują paczki w Restauracji 

Kubicki. Wielkanocna Akcja Pomocy 2021.  
Fot. z archiwum Fundacji Pomagamy, Nie Ziewamy

Urodził się 10 kwietnia 1926 roku w 
Starogardzie Gd. w rodzinie rzemieślni-
czej Bernarda i Walerii z Bellonów. Od 
wczesnej młodości objawiał samorodny 
talent muzyczny, uprawiając rodzinne 
muzykowanie, podobnie jak brat Jan, 
grywając na akordeonie, fortepianie i 
skrzypcach. Podczas II wojny świato-
wej został zmobilizowany do wojska 
i skierowany na front zachodni, gdzie 
zdołał się przedostać do Polskich Sił 
Zbrojnych. Był żołnierzem 1 Dywizji 
Pancernej gen. Stanisława Maczka, słu-
żąc w 24. pułku ułanów. Uczestniczył w 
walkach na terenie Francji, Belgii, Ho-
landii i Niemiec. Po wojnie wrócił do 

kraju i zamieszkał w Gdańsku. Zdobył 
wykształcenie i dyplom w Państwowej 
Średniej Szkole Muzycznej w Sopocie 
w roku 1955. Związał się wówczas z 
tą szkołą jako nauczyciel gry skrzypco-
wej. Także jako skrzypek występował 
w zespole muzyków Państwowej Opery 
i Filharmonii Bałtyckiej, a także m. in. 
grał w Zespole Wokalno-Instrumental-
nym „Weterani” przy Związku Inwali-
dów Wojennych RP w Gdańsku. Przez 
wiele lat udzielał się w środowisku 
kombatantów Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Reprezentował je na licz-
nych uroczystościach rocznicowych i 
ważnych wydarzeniach na Pomorzu i w 

kraju, m.in. w 1995 roku na odsłonięciu 
Pomnika 1 Dywizji Pancernej gen. Sta-
nisława Maczkaw Warszawie.  Otrzymał 
liczne odznaczenia wojskowe, w tym 
patent Weterana Walk o Niepodległość 
Ojczyzny. Ostatnio został mianowany na 
stopień majora w stanie spoczynku. Był 
żonaty i miał syna i córkę.

Zmarł 4 kwietnia 2021 roku w Gdań-
sku na koronawirusa.

Ryszard Szwoch, polonista, historyk, 
znawca dziejów Kociewia  

i Starogardu Gdańskiego, biografista

Wacława Butowskiego
składa Redakcja miesięcznika „Nasz Gdańsk”.

Janowi Butowskiemu wyrazy współczucia z powodu śmierci Brata 

Fundacja Pomagamy, Nie Ziewamy znowu w akcji…

Wielkanocne specjały 
Zaledwie krótka chwila minęła od pierwszego wielkiego wydarzenia w życiu młodej, zarażającej pozytywną energią, 
Fundacji Pomagamy, Nie Ziewamy.
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Dla Polaków był wówczas jedyną 
nadzieją w beznadziejnej porozbiorowej 
rzeczywistości na odzyskanie utraconej 
wolności.

 
(…) zwycięstwo, najsłodszy  

owoc trudów (…)

Jak się stało i dlaczego nie wszystko 
się powiodło to już odrębny temat, ale 
niezaprzeczalnym jest fakt, że idee, dą-
żenia niepodległościowe i wiara w zwy-
cięstwo, zaszczepione przez Napoleona, 
stały się podłożem wszystkich działań, 

których skutkiem było odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. 

Niech po kolejnych stu latach od 
śmierci wielkiego cesarza jego pamięć 
przypomni rozkaz marszałka Józefa Pił-
sudskiego.

„Żołnierze! 
Sto lat temu na dzikiej samotnej wy-

spie, rzuconej w przestworza oceanu, 
zmarł największy żołnierz świata, naj-
świetniejszy wódz – Napoleon.

Na widownię wojenną w młodym 
jeszcze wieku rzucił go geniusz Fran-

cji, który kraj ten zmusił w męce bólów 
i ciężkich walk rodzić nowe wzory życia 
ludzi na ziemi. A postawił go między 
wodze wojenne, gdy wszystkie inne pań-
stwa zagrażały bytowi Francji w walce  
z nowinkami rewolucji. Odtąd zwycię-
stwo, najsłodszy owoc trudów i wysiłków 
żołnierskich, na długo związane zostało 
ze sztandarami francuskiemi.

(…) niezapomniane i tak świetne  
wzory (…)

Pod tchnieniem jego świetnego gen-
juszu wychowało się liczne grono dziel-
nych żołnierzy, którzy Europę ówczesną 
napełnili szumem bitewnym i głośnemi 
zwycięstwami. Pod twardą, lecz nie-
zwykle umiejętną ręką chłopcy stajen-
ni, podoficerowie i młodzi oficerowie 
przekształcali się w najbliższych jego 
pomocników, marszałków Francji, wiel-
kich żołnierzy, którzy szkołę zwycięstw 
przechodzili szybko i z łatwością.

Czynami swemi i bojami zostawił Na-
poleon tak niezapomniane i tak świetne 
wzory dla sztuki wojowania, że póki na 
świecie całym zostanie choć jeden żoł-
nierz, szukający w trudzie zagadki zwy-
cięstwa, póki będzie człowiek badający 
tajemnicę sztuki dowodzenia, póki ludzie 
szukać będą odpowiedzi na pytanie, jak 
w ręku człowieka mogą się zmieścić pio-

200. rocznica śmierci Napoleona Bonaparte  

Dążenia niepodległościowe  
i wiara w zwycięstwo  

Serce Napoleona Bonaparte przestało bić na wyspie św. Heleny w 5 maja 1821 roku o godzinie 17.49. Wtedy 
to nad jego łożem stanęli najbliżsi, którzy nie przestali nigdy w niego wierzyć. Na swoją legendę cesarz dobrze 
zapracował dając Francji posmak największego wśród światowych mocarstw.

„Napoleon przekraczający przełęcz Św. Bernarda w 1800 roku”, obraz olejny, fragment, 
obrazu, autor Jacques-Louis David, oryginał znajduje się w Luwrze w Paryżu.  

Fot. Z archiwum Fundacji Napoleona

Dziękujemy!
Członkowie Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” w starszym wieku, zamieszkali w Śródmieściu, dziękują  

za niespodzianki w postaci paczek wielkanocnych. 

Przynieśli im je do domu i ofiarowali członkowie Fundacji Pomagamy, Nie Ziewamy. 

 – Było nam bardzo miło, porozmawiać i odebrać z rąk młodych ludzi, których imion i nazwisk nie znamy, pięknie zapako-
wane, produkty żywnościowe - żurek, bigos, sernik z polewą karmelową, pasztet, chleb z warzywami i in., które ze smakiem 
zjedliśmy przy wielkanocnym stole – mówi jedna z obdarowanych. – To miłe, że w trudnym czasie pandemii są osoby, które 
wychodzą z inicjatywą i myślą o seniorach, mających coraz mniej sił, by wyjść z domu i czują się odizolowani od społeczeń-
stwa.

Red.
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Przeżył zaledwie 62 lata. Spoczywa 
na cmentarzu w Pelplinie.

Jeden z liderów ruchu filomackiego

Wywodził się z patriotycznej rodziny 
ziemiańskiej. Urodził się blisko 160 lat 
temu (8 stycznia 1862 roku) w Brąch-
nówku w powiecie Toruńskim, z matki 
Emilii (z domu Prądzyńska) i ojca Juli-
na Łaszewskiego. Rodzice zatroszczyli 
się o solidną edukację wybitnie uzdol-
nionego Stefana. W roku 1879 ukoń-
czył sławne progimnazjum Collegium 
Marianum w Pelplinie. Maturę zdał  

w katolickim gimnazjum w Chełmnie 
nad Wisłą, gdzie był jednym z liderów 
ruchu filomackiego. Dzięki dobrej kon-
spiracji była możliwa dalsza edukacja  
i kariera Stefana. W wieku dwudziestu 
lat rozpoczął studia prawnicze na uni-
wersytetach we Wrocławiu, Berlinie  
i Lipsku. W 1886 roku w Lipsku uzyskał 
doktorat obojga praw, to jest prawa cy-
wilnego i prawa kanonicznego. 

Praktyka w Sopocie, Elblągu, 
Gdańsku… Osiadł w Grudziądzu

W latach 1886-1892 odbywał praktykę 

Wojewoda, wiceminister, poseł, sędzia Sądu Najwyższego,  
prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego  

Stefan Łaszewski  (1862-1924)  
Niewątpliwie Stefan Łaszewski zalicza się do najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych postaci dla Pomorza. 
Był liderem ruchu niepodległościowego. Wyróżniały go: solidne wykształcenie, pracowitość, rzetelność, 
profesjonalizm, patriotyzm oraz bezinteresowność w służbie publicznej.

Stefan Łaszewski. Fot. domena publiczna

runy bitewne tak silne, że w ich ogniu 
spalają się i kruszą, jak nikłe słomki, 
długotrwałe wysiłki ludzkie – państwa  
i organizacje, póty nie gdzieindziej za-
cząć muszą swe poszukiwania, jak w 
dziełach, pracy i zwycięstwach wielkie-
go Napoleona.

(…) śmiały w myślach i czynie (…)

Ubóstwiany przez swych żołnierzy, 
wielki w szczęściu i nieszczęściu, śmia-
ły w myślach i czynie wódz wielkiej lecz 
zmęczonej szalonemi wysiłkami Francji, 
złamany wreszcie został po licznych i nie-
udanych próbach przez przemożną liczbę 
wrogów jego i Francji. Zdala od świata, w 
otoczeniu licznej straży, przestało wresz-
cie sto lat temu bić serce wielkiego żołnie-
rza, zgasł wielki umysł wodza, zginęła po-
tężna wola, jakiej przed nim i po nim nie 
wykazał żaden człowiek żyjący na ziemi.

Żołnierze! Pod dowództwem Napo-
leona niegdyś walczyli nasi dziadowie  
i pradziadowie, którzy ze czcią przed nim, 
jako największym wodzem, skłaniali swe 
sztandary. 

(…) niech dla jego sławy zabrzmią 
potężne salwy (…)

I dziś dla uczczenia pamięci najwięk-
szego żołnierza i najlepszego nauczycie-

la żołnierzy, niech wszędzie prawe serce 
żołnierskie silniej dla Niego zabije, niech 
przed jego potężnym duchem skłonią się 
polskie sztandary, niech dla jego sławy 
zabrzmią potężne salwy.

W dniu 5 maja rozkaz ten przeczytać 
przed frontem wszystkich garnizonów, 
odbyć paradę wyznaczonych oddziałów 
ze sztandarami i oddać salwę honorową, 
określoną co do liczby i miejsca przez 
miejscowych dowódców.

Józef Piłsudski, Naczelny Wódz  
i Pierwszy Marszałek Polski 

Belweder, 30 kwietnia 1921 roku

***

Po dwustu latach od śmierci Napo-
leona, kiedy wolność, równość i brater-
stwo (hasła niesione wówczas na sztan-
darach) mamy dzisiaj zapewnione, po-
winniśmy nie zapominać o nim i o tym, 
że wszystko nie jest dane raz na zawsze, 
a wzrokiem należy godnie i z nadzieją 
sięgać w odległą przyszłość…

 Wojciech Mienik 
wiceprezes Fundacji Napoleona 

Napoleon na łożu śmierci, obraz olejny. Fot. Z archiwum Fundacji Napoleona
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sądowniczą w Sopocie, Elblągu, Gdańsku, 
Kwidzynie i Wejherowie. 

W 1892 roku Stefan Łaszewski jako 
adwokat osiadł na blisko trzydzieści lat 
w Grudziądzu. W wieku trzydziestu sze-
ściu lat założył rodzinę (żona, Anatolia 
Wolszlegierówna, troje dzieci). Na ni-
wie zawodowej zasłynął jako wybitny 
prawnik. Dał się też poznać jako oddany 
obrońca praw ludności polskiej (w tym 
redaktorów legendarnej „Gazety Gru-
dziądzkiej”), oraz krzewiciel kultury ro-
dzimej, w tym Towarzystwa Naukowe-
go w Toruniu. W 1912 roku brał udział  
w Zjeździe Młodokaszubów w Gdańsku. 
Wspierał polski ruch stypendialny. Jako 
dyrektor Banku Ludowego doprowadził 
do wybudowania w Grudziądzu Domu 
Ludowego „Bazar” (1911 rok). „Bazar” 
stał się ostoją zbiorowego życia kultural-
nego Polaków. 

Lider polskiego ruchu 
niepodległościowego

Zwieńczeniem szerokiej i wielo-
rakiej aktywności społecznej Stefana 
Łaszewskiego były dwie kadencje par-
lamentarne (1912-1918). Był posłem 
polskim do Parlamentu Rzeszy z po-
wiatów kaszubskich (Kartuzy – Puck –
Wejherowo). W drugiej kadencji został 
wybrany wiceprezesem Koła Polskie-
go. W latach 1918-1919 był uznawany 
za niekwestionowanego lidera polskie-
go ruchu niepodległościowego. Nale-
żał do sześcioosobowego Komisariatu 
Naczelnej Rady Ludowej. Na począt-

ku 1919 roku zamieszkał w Gdańsku 
i dowodził stąd przez kilka miesięcy 
ruchem niepodległościowym na Pomo-
rzu. Był współinicjatorem utworzenia 
tajnej Organizacji Wojskowej Pomo-
rza (OWP). Wobec zagrożenia bezpie-
czeństwa i życia przeniósł do Poznania, 
skąd kierował poczynaniami na rzecz 
przejęcia Pomorza.

Wojewoda Pomorski w randze 
wiceministra

17 października 1919 roku Stefan 
Łaszewski został mianowany Wojewodą 
Pomorskim, i to w randze wiceministra. 
Dokładnie tydzień później, z żołnierzami 
66. Pułku Piechoty oraz przedstawi-
cielami „Ziemi Kaszubskiej” stanął  
w Belwederze przed Naczelnikiem Pań-
stwa, Józefem Piłsudskim. Punktem 
kulminacyjnym było wręczenie petycji 
z postulatami pomorskimi. Naczelnik 
podziękował za „wyrazy przywiąza-
nia Ziemi Kaszubskiej do Macierzy”.  
W kolejnych miesiącach Stefan Łaszew-
ski negocjował z władzami niemieckimi 
o pokojowe przejęcie Pomorza (niestety 
bez Gdańska). Stolicą tych działań po-
zostawał Poznań i Ministerstwo byłej 
Dzielnicy Pruskiej.

Zorganizował Zaślubiny Polski  
z Morzem

Od 18 stycznia 1920 roku Wojewoda 
Pomorski Stefan Łaszewski rozpoczął 
urzędowanie w stolicy Województwa 

Pomorskiego – w Toruniu. W pierwszej 
kolejności zorganizował uroczystość 
Zaślubin Polski z Morzem (10 lutego 
1920 roku).To był duży sukces, owiany 
do dzisiaj legendą. Następnie tworzył, 
z ogromnym wysiłkiem, podstawy pol-
skiej administracji. W dużym stopniu, 
wobec skromnych zastępów inteligencji 
na Pomorzu, odwoływał się do absol-
wentów sławnych gimnazjów w Chełm-
nie, Chojnicach i Wejherowie oraz 
progimnazjum w Pelplinie. Jego pra-
ca spotykała się z sympatią, uznaniem  
i szacunkiem.

Odwołanie i odznaczenia, wysokie 
awanse

Niestety, wskutek walk partii poli-
tycznych, 2 lipca 1920 roku Stefan Ła-
szewski został odwołany ze stanowiska 
wojewody. Mająca największe wpływy 
polityczne na Pomorzu Narodowa Partia 
Robotnicza (NPR) przeforsowała swoje-
go kandydata, Jana Brejskiego. 

Władze centralne w Warszawie nie 
zapomniały o Stefanie Łaszewskim. 
Wręczono jemu najwyższe odznaczenia 
państwowe i powołano na stanowisko 
sędziego Sądu Najwyższego. Wkrótce, 
dekretem Naczelnika Państwa, Józefa 
Piłsudskiego z 20 października 1922 
roku, został mianowany Prezesem Naj-
wyższego Trybunału Administracyjne-
go. 

2021 - rok Stefana Łaszewskiego

Niestety, Stefan Łaszewski nagle 
i przedwcześnie zmarł 20 marca 1924 
roku, w wieku 62 lat, w Warszawie. Po-
chowany został, zgodnie z własną wolą, 
na „umiłowanej Ziemi Pomorskiej”,  
w Pelplinie, w powiecie tczewskim. 
Niewątpliwie dobrze zasłużył się Polsce, 
a nade wszystko Pomorzu. Otworzył 
poczet wybitnych wojewodów pomor-
skich.

Rada Powiatu Tczewskiego oraz 
Rada Miejska w Pelplinie ogłosiły rok 
2021 rokiem Stefana Łaszewskiego. Do-
ceniono jego zasługi historyczne oraz 
wybitne cechy charakteru jak: skrom-
ność, pracowitość, rzetelność, profesjo-
nalizm, prostolinijność, patriotyzm oraz 
bezinteresowną służbę publiczną. Był  
i jest wzorem idei Dobra wspólnego (pro 
publico bono).

Jan Kulas
 

Nagrobek Stefana Łaszewskiego na cmentarzu w Pelplinie. Fot. domena publiczna






