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(Spisane ex-post z pamięci) 

 

Przyjmując to zaszczytne wyróżnienie, szczególną wdzięcznością i pamięcią otaczam 

naszych poprzedników, którzy trudząc się badaniami nie tylko na gdańskich polach 

humanistyki, podobnie jak Jan Heweliusz w dziedzinie astronomii, kochali nasze miasto i 

rozsławiali jego dobre imię w RP, Europie i świecie. 

Cieszę się, że Gdańskie Towarzystwo Naukowe, mimo trudnych doświadczeń, trwa i 

działa, a nawet – dzięki Prezydentowi Miasta Gdańska – honoruje dokonania naukowe 

przedstawicieli naszego środowiska. Cieszy mnie i to, iż Nagroda im. Jana Heweliusza bywa 

określana z przymrużeniem oka „gdańskim Noblem”. A przy okazji uświadamia mi fakt, iż od 

lat 60. ub. wieku bliski mi Klub „Pomorania” przyznaje Medal Stolema, zwany też 

„kaszubskim Noblem”. 

To swoiste zagęszczenie noblowskich nagród w Gdańsku, związane głównie z GTN, 

kontynuatorem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki powstałego w 1922 roku, ma swój 

związek z naszym gdańsko-kaszubsko-pomorskim bogactwem w różnorodności. Pamiętam, 

iż w TPNS działała Komisja Kaszubska, a GTN w najtrudniejszych latach PRL-u blisko 

współpracowało z ZK-P. W tym kontekście widzę też powstanie w 1996 roku i działalność 

Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, mającego swoją siedzibę w Domu Kaszubskim, gdzie na 

parterze funkcjonuje Tawerna „Mestwin”. Imię to i związane zeń idee swego czasu rozsławił 

śp. Lech Bądkowski, rzecznik Kaszubów i Pomorzan w Polsce, rzecznik „Solidarności” i 

stołeczności Gdańska jako metropolii Wielkiego Pomorza, skąd winien zawsze wiać „wiatr od 

morza”, odświeżający atmosferę życia społeczno-politycznego w Polsce, także w dziedzinie 

nauki i kultury. Imię Gdańsk, podobnie jak Pomorze, pamięć o dokonaniach Jana Heweliusza, 

to wielkie zobowiązanie do codziennej organicznej pracy i współpracy na rzecz pokoju i 

dobra wspólnego.  

Kłaniam się Kapitule Nagrody i Prezydentowi Gdańska; dziękując za to wyróżnienie, 

gratuluję Kol. Profesorowi Januszowi Limonowi oraz naszym poprzednikom i następcom. 

 


