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Wystąpienie wygłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagrody 

w Ratuszu Głównego Miasta, 28 stycznia 2015 r. 
 

Jako gdańszczanin nie raz przekraczałem progi Ratusza Głównego naszego Miasta. 

Byłem tutaj także jako organizator czy uczestnik spotkań naukowych, korzystając zawsze z 

niezmiennej życzliwości dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska pana Adama 

Koperkiewicza. 

Przyznaję, nigdy nie myślałem, że przyczyną mojej obecności w tej pięknej Sali Białej 

będzie dzisiejsza uroczystość. 

W Gdańsku mieszkam od roku 1945, to jest od czasu, gdy Rodzice wraz ze mną i 

siostrą Marią mogli powrócić z Bydgoszczy na ich rodzinne Pomorze. Do szkół podstawowej i 

średniej uczęszczałem w Oliwie. Po ukończeniu w roku 1968 studiów historycznych w 

ówczesnej gdańskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej zostałem w roku następnym zatrudniony 

na stanowisku asystenta. W roku 1970 utworzono Uniwersytet Gdański. Prace magisterską i 

doktorską pisałem pod kierunkiem profesora Bogusława Drewniaka, któremu jestem 

wdzięczny za przekazanie mi tego co najważniejsze w warsztacie historyka. Niestety, 

Profesor nie może uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości.   

Uhonorowanie mnie Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza to 

wielki dla mnie zaszczyt. Nagrodę tę przyjmuję jako uznanie nie tylko dla moich dokonań, ale 

także osiągnięć najbliższych współpracowników w badaniu dziejów najnowszych 

powszechnych.  

W ostatnich kilkunastu latach przedmiotem moich badań jest los żołnierzy Polskich 

Sił Zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II Wojny Światowej. A był to los tragiczny, 

bowiem powojenna Polska była inna od tej, o którą walczyli od pierwszego do ostatniego 

dnia wojny. Większość z 250 tysięcy żołnierzy PSZ musiała pozostać na emigracji, a ci którzy 

wrócili – szlak powrotu wiódł także przez port w Gdańsku –  zostali prawie wszyscy poddani 

szykanom, represjom przez nową władzę, szczególnie żołnierze 2. Korpusu gen. Andersa.  

Jeśli przywołuję dzisiaj powojenny los żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 

to dlatego, że czuję się depozytariuszem pamięci ich losu – i właśnie im tę nagrodę dedykuję!  

Jestem przekonany, że wszystko co służy utrwaleniu ich losu w pamięci zbiorowej jest 

słuszne.  
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Ta doniosła uroczystość to sposobność do podziękowań, które składam przede 

wszystkim Panu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi i Radzie Miasta za uhonorowanie  

wielce prestiżową nagrodą, której patronuje Jan Heweliusz – uczony, artysta, postać wybitna 

nie tylko w dziejach Gdańska, Rzeczypospolitej, ale i Europy.  

Dziękuję Janowi Heweliuszowi, Patronowi nagrody, za szczęśliwe dla mojej 

kandydatury odczytanie konstelacji gwiazd, a z którym Pan Prezydent zapewne konsultował 

sprawę przyznania tegorocznych nagród.  

Jestem wdzięczny JM Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. 

Bernardowi Lammkowi za zgłoszenie mojej kandydatury do nagrody. 

Panu prof. dr. hab. inż. Jerzemu Błażejowskiemu, Prezesowi Gdańskiego 

Towarzystwa Naukowego i Przewodniczącemu Kapituły Nagrody dziękuję za przedstawienie 

mojej kandydatury do przyznania tego wielce zaszczytnego wyróżnienia, jak i za wygłoszenie 

laudacji.  Panu profesorowi Józefowi Borzyszkowskiemu dziękuję za zaprezentowanie mojej 

kandydatury na posiedzeniu Kapituły, a P.T. członkom Kapituły za uznanie mnie godnym 

miana Laureata Nagrody Naukowej  Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2014.   

Dziękuję wielce serdecznie wszystkim Państwu za zaszczycenie swoją obecnością 

dzisiejszej uroczystości.  

 


