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Profesor Andrzej Zbierski (1926–2013)
– harcerz, uczestnik ruchu oporu, uczony,

spo³ecznik, m.in. wspó³twórca dorobku Gdañskiego
Towarzystwa Naukowego, jego honorowy prezes

i honorowy cz³onek Instytutu Kaszubskiego

Urodzi³ siê 20 stycznia 1926 roku w Czêstochowie w rodzinie nauczyciel-
skiej, pielêgnuj¹cej tradycje skautingu – harcerstwa polskiego. Ojciec Dominik,
b. legionista, by³ dyrektorem szko³y œredniej – Liceum im. St. Traugutta, a w la-
tach trzydziestych senatorem RP, zamieszkuj¹cym wówczas wraz z rodzin¹
w Warszawie. Zgin¹³ w 1940 roku w Czêstochowie wœród kilkudziesiêciu przed-
stawicieli elity miasta, rozstrzelanych przez hitlerowców.

W swoich wspomnieniach, opublikowanych w zbiorze Biogramy i wspomnie-
nia pokolenia Kolumbów, wydanych przez Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii
Krajowej, zatytu³owanych W Inspektoracie Czêstochowskim, Andrzej Zbierski
ps. „Mœciwój” i „Œmia³y”, zaraz na samym pocz¹tku, pod has³em „Harcerskie
korzenie”, napisa³:

„Moje korzenie harcerskie siêgaj¹ panieñskich lat mojej matki, która nazy-
wa³a siê wówczas Maria ¯urek. W 1913 r. za³o¿y³a ona konspiracyjn¹ dru¿ynê
skautów w Czêstochowie, bêd¹cej wówczas w zaborze rosyjskim. Razem z ni¹
harcerk¹ by³a jej siostra, a moja ciotka. Duch skautowy przenika³ zatem ca³¹
rodzinê. Mój ojciec pozna³ mamê w tym w³aœnie czasie. Ojciec te¿ bra³ udzia³
w ruchu patriotycznym, mianowicie w organizacji m³odzie¿owej PET i ZET,
i tam, wraz z piêcioma innymi »dreszerowcami«, wœród których by³ równie¿ znany
Gustaw Dreszer1, prowadzi³ walkê o szko³ê polsk¹ w Czêstochowie. Tê walkê
wygrali w 1905 r. i powsta³o prywatne gimnazjum z polskim jêzykiem nauczania.
Obecne pokolenia nawet nie wiedz¹, ¿e obowi¹zywa³ wówczas w szko³ach zaboru

1 Gustaw Dreszer (1889–1936), ps. Orlicz, legionista genera³, m.in. prezes Zarz¹du G³ównego
Ligii Morskiej i Kolonialnej. Zgin¹³ w wypadku lotniczym pod Or³owem; pochowany na
Cmentarzu Wojskowym na Oksywiu.
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rosyjskiego wy³¹cznie jêzyk rosyjski. Ta dzia³alnoœæ petowsko-zetowska m³odzie¿y
patriotycznej z tych gimnazjów doprowadzi³a do tego, ¿e wywalczono jêzyk pol-
ski jako jêzyk nauczania. Pamiêtam taki film przed wojn¹, zatytu³owany »M³ody
Las«, w którym pokazano te wydarzenia. Moi rodzice byli w tym nurcie patrio-
tycznym, a mama dodatkowo w ruchu skautowo-harcerskim. To s¹ moje najwa¿-
niejsze korzenie harcerskie, które zdominowa³y atmosferê w domu rodzinnym,
O tym te¿ siê w domu mówi³o, œpiewa³o, rozmawia³o”2. – Dodajmy, ¿e wówczas
w zaborze pruskim bezwzglêdnie panowa³ jêzyk niemiecki, a m³odzie¿ polska
wiedzê z zakresu historii i kultury polskiej, a tak¿e jêzyk polski zdobywa³a drog¹
samokszta³cenia w organizacjach filomackich, przy których powsta³y pierwsze
dru¿yny skautowe.

Ukszta³towana w tym ogólnopolskim niejako duchu harcersko-patriotycznym
osobowoœæ Andrzeja Zbierskiego przetrwa³a wszystkie wojenne i póŸniejsze po-
lityczne próby. Hartowa³a siê w ramach okupacyjnej dzia³alnoœci „Szarych Sze-
regów” i Armii Krajowej, kiedy to, jako swój pseudonim wybra³ on imiê ksiêcia
pomorskiego – Mœciwoja. Po wojnie zap³aci³ za to rocznym wiêzieniem i strat¹
bliskich kolegów, skazanych na karê œmierci. Nie za³ama³o to jednak jego harcer-
skiego ducha.

Po PaŸdzierniku 1956 roku A. Zbierski by³ wœród tych, którzy wraz z harc-
mistrzem Aleksandrem Kamiñskim odbudowali Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
w Gdañsku i ca³ej Polsce. W okresie „Solidarnoœci” wspó³tworzy³ Zwi¹zek Har-
cerstwa Rzeczypospolitej, dbaj¹c o zachowanie i rozwój idei harcerskich w obu
organizacjach. Szczególnie wiele zawdziêczaj¹ mu harcerze Gdañska, Gdyni
i Pomorza.

Tu¿ po wojnie Andrzej Zbierski rozpocz¹³ trzyletnie studia na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki £ódzkiej. Ukoñczy³ je po wyjœciu z wiêzienia. Kontynu-
owa³ je, bêd¹c aktywnym w harcerstwie, na Uniwersytecie £ódzkim, gdzie jednak
wybra³ dwa ca³kiem odmienne od politechnicznych fakultety – historiê i arche-
ologiê. Oba ukoñczone w latach 1953 i 1954 z wynikiem bardzo dobrym.

W latach 1950–1954 pracowa³ ju¿ jako asystent, a póŸniej jako adiunkt,
w Kierownictwie Badañ nad Pocz¹tkami Pañstwa Polskiego. – „W tym czasie,
w r. 1955, przyjecha³em do Gdañska w rezultacie oddelegowania mnie przez mego
profesora Konrada Ja¿d¿ewskiego z nominacj¹ na kierownika Stacji Archeolo-
gicznej PAN w Gdañsku” – czytamy dalej w wspomnieniach A. Zbierskiego har-
cerza-kombatanta. Tu w harcerstwie pozna³ m.in. Tadeusza Polaka, póŸniejszego
dyrektora PKZ w Gdañsku (Przedsiêbiorstwo Konserwacji Zabytków), a w III RP
wiceministra kultury. Tu te¿ pozna³ polskie œrodowisko harcerskie miêdzywojen-
nego Gdañska i ca³ej gdañskiej Polonii, staj¹c siê wraz z innymi rzecznikiem jego
interesów, zabiegaj¹cym o naprawê powojennych krzywd.

2 Op. cit., s. 415.
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Jako gdañszczanin z wyboru i ducha, zakorzeniony coraz g³êbiej i szerzej
w dziejach i kulturze miasta i Pomorza, w latach 1955–1991 kierowa³ tu bada-
niami archeologicznymi pod firm¹ Instytutu Historii Kultury Materialnej, a po-
tem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Ju¿ w czasie studiów, jako kandydat na archeologa, uczestniczy³ w bada-
niach w Tumie pod £êczyc¹ i Grodach Czerwieñskich. W Gdañsku bada³ œlady
osadnictwa z pierwszego tysi¹clecia, a zw³aszcza s³owiañskiego prze³omu dwóch
mileniów. Miêdzy innymi rejony zabudowy grodu ksi¹¿êcego, Ratusza i Dworu
Artusa, œwi¹tyñ romañskich i zamku krzy¿ackiego. Odkry³ m.in. pierwszy port
gdañski i grób Jana Heweliusza oraz jego rodziny w koœciele œw. Katarzyny,
o którym przypomina³o zachowane tam epitafium…

To ostatnie odkrycie stanowi³o szczególne wydarzenie w ¿yciu naukowym
Profesora. Postaci¹ gdañskiego astronoma i wielkimi uczonymi jego czasów by³
zafascynowany do koñca ¿ycia. Pisa³ o nich niejednokrotnie. W jednym z tekstów
czytamy:

„Bogata osobowoœæ Heweliusza – ucznia wybitnego matematyka, fizyka
i astronoma, profesora Gimnazjum Gdañskiego Piotra Krügera – pog³êbiona
w Lejdzie, Londynie, Oxfordzie, Cambridge, Pary¿u, Tours i Awinionie, by³a zdolna
do sprostania jego szerokim zainteresowaniom i planom twórczym. W epoce dzi-
siejszej, kiedy stale pog³êbia siê, ale i zawê¿a w specjalizacjach nauka, w epoce
kryzysu wartoœci, bogata osobowoœæ Heweliusza staje siê dla nas, ludzi koñca
wieku XX, szczególnie interesuj¹ca.

Prowadz¹c swe astronomiczne obserwacje, Jan Heweliusz doœwiadcza³ g³ê-
bokich prze¿yæ natury filozoficznej i estetycznej. Wielobarwnoœæ i wielowymia-
rowoœæ kosmosu znajduje swój odpowiednik w wykonywanych przez niego w³a-
snorêcznie rycinach. Zadziwia nas wieloœæ talentów Heweliusza. Umiejêtnoœæ
pogodzenia zapobiegliwoœci mieszczanina ze zdolnoœci¹ do kontemplacji. Zwraca
te¿ uwagê wspó³czesna Heweliuszowi solidarnoœæ uczonych. Twórcza wspó³praca.
Gdañski uczony utrzymywa³ bliskie kontakty z uczonymi ówczesnej Europy,
na przyk³ad Edmundem Halleyem, który sprawdza³ wyniki dzie³a Heweliusza
– Selenographii. Tam w³aœnie astronom gdañski zamieœci³ po raz pierwszy kolo-
row¹ mapê Ksiê¿yca. Selenographia da³a te¿ Heweliuszowi cz³onkostwo w Kró-
lewskim Towarzystwie Naukowym w Anglii.

Interesuj¹ce, jak cz³owiek, który by³ z pochodzenia Niemcem, a jednocze-
œnie przesi¹k³ europejsk¹ kultur¹ Gdañska, miasta Rzeczypospolitej Polskiej, okre-
œla³ siebie: »civis Orbis Poloniae«. Interesuj¹ce, jak ten mieszkaniec pogranicza
kultur potrafi³ wzbogaciæ swoj¹ twórczoœæ t¹ ró¿norodnoœci¹. Swoje prace nau-
kowe dedykowa³ królowi Francji Ludwikowi XIV i królom polskim: W³adys³a-
wowi IV, Janowi Kazimierzowi i Janowi Sobieskiemu.

Jeden z odkrytych przez siebie gwiazdozbiorów nazwa³ »Scutum Sobiescia-
num«, pisz¹c:
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»Co do Tarczy, dla wa¿nych powodów przenios³em j¹ a¿ na sklepienie po-
miêdzy gwiazdy, to jest na wieczn¹ pami¹tkê Najczcigodniejszego Naszego Kró-
la i Pana Jana III, Króla Polskiego, z powodu jego niezmiernie wielkich zas³ug,
bohaterskich przymiotów duszy, wspania³omyœlnoœci i z powodu jego dzielnych
i walecznych czynów, dokonanych nie tylko dla Królestwa Polskiego, ale i dla
Pañstwa Rzymskiego, a nawet na wielki po¿ytek i wzrost ca³ego chrzeœcijañstwa«.

Tak¹ dedykacjê katolickiemu, polskiemu w³adcy ofiarowa³ protestancki uczo-
ny z Gdañska w duchu wielkiej tolerancji, godnej uczonego, w rok po zwyciê-
stwie pod Wiedniem, odniesionym przez Jana III Sobieskiego w roku 1683”3.

– Mo¿na dziœ powiedzieæ, ¿e prof. A. Zbierski jako gdañszczanin, badacz
i uczony obywatel Gdañska, by³ pod niejednym wzglêdem podobny do bohatera
swoich dzia³añ – J. Heweliusza, pisz¹c o nim niejednokrotnie, nie tylko w jêzyku
polskim. W sumie A. Zbierski opublikowa³ oko³o 300 prac naukowych, m.in. mo-
nografie: Wczesnoœredniowieczne górnictwo i hutnictwo, Port gdañski na tle miasta
w X-XIII wieku oraz Gdañsk pod panowaniem królów polskich i ksi¹¿¹t pomor-
skich IX-XIII w. (t. I. Historii Gdañska, Gdañsk 1978).

Szczególnie piêkne karty dzia³alnoœci naukowej, g³ównie o spo³ecznym cha-
rakterze, Andrzej Zbierski zapisa³ w dziejach Gdañskiego Towarzystwa Nauko-
wego, kontynuatora przedwojennego Towarzystwa Przyjació³ Nauki i Sztuki
w Gdañsku, za³o¿onego w 1922 r. z inicjatywy zwi¹zanego z ruchem m³odoka-
szubskim ks. dr. Kamila Kantaka. Zas³ug¹ g³ównie prof. A. Zbierskiego jest zdo-
bycie dla GTN dzia³ki i œrodków na budowê w³asnej siedziby, kamieniczki przy
ul. Grodzkiej 12, której odbudow¹ kierowa³ w latach 1965–1972, bêd¹c przez
dziesiêciolecie sekretarzem generalnym tego¿ Towarzystwa – matecznika wielu
wybitnych gdañskich naukowców. (Pewnie tam w Niebie trudno mu siê pogodziæ
z faktem opuszczenia tej siedziby przez GTN – jej wydzier¿awienia i zadomowie-
nia siê w charakterze pomieszkañca w budynku Uniwersytetu Gdañskiego przy
ul. Bielañskiej…).

W ramach dzia³alnoœci GTN A. Zbierski by³ m.in. redaktorem serii wydaw-
nictw naukowych – „Acta Poloniae Maritima” i „Gdañsk Wczesnoœredniowiecz-
ny”. W latach 1966–1976 by³ wiceprzewodnicz¹cym Sekcji Nauk Spo³ecznych
Komitetu Badañ Morza PAN, a w latach 1976–2002 cz³onkiem Prezydium Rady
Towarzystw Naukowych PAN. Wówczas to, za „rz¹dów” Andrzeja Zbierskiego
i kolejnych dzielnych prezesów, zw³aszcza w epoce PRL w latach siedemdziesi¹-
tych i osiemdziesi¹tych XX w., GTN wraz ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim
stanowi³o najwa¿niejsze miejsce ponad miarê mo¿liwoœci niezale¿nej dzia³alnoœci
i swobodnej wymiany myœli, oparcia dla demokratycznej opozycji. A. Zbierski,

3 A. Zbierski „Odkrycie grobu Jana Heweliusza w koœciele œw. Katarzyny w Gdañsku”. Zob.
te¿: Johannes Hevelius necropolis in the church of œw. Katarzyna (St. Catherine) in Gdañsk,
[w:] On the 300 th anniversary of the death of Johannes Hevelius…, Wroc³aw, s. 45-92.



JÓZEF BORZYSZKOWSKI462

przyjaŸni¹c siê m.in. z Lechem B¹dkowskim, podejmowa³ niejedno niemi³e dla
w³adz dzia³anie. Bêd¹c tak¿e cz³onkiem Zrzeszenia, w ka¿dej sytuacji uœwiada-
mia³ w³adzom i wspó³czesnym mieszkañcom Gdañska kaszubskie korzenie na-
szego miasta i kaszubsko-polskie trwanie tu przez wieki, podkreœlaj¹c zas³ugi
Kaszubów, ruchu kaszubskiego i sto³ecznoœæ Gdañska dla ca³ych Kaszub oraz
Pomorza nad Wis³¹. Z jego m.in. zaanga¿owaniem w stanie wojennym w 1982 r.
ZK-P i GTN uczci³o 700-lecie Uk³adu w Kêpnie, zwanego „Zôpisem Mœciwoja”
– tego ksiêcia, którego imiê A. Zbierski w latach okupacji przyj¹³ jako swój pseu-
donim w „Szarych Szeregach” i Armii Krajowej. Postaæ ksiêcia Mœciwoja, jego
¿ycie i polityka, by³y te¿ przedmiotem niejednej jego naukowej dysputy z L. B¹d-
kowskim, nawet w okresie ich zaanga¿owania w NSZZ „Solidarnoœæ” i redagowa-
nia przez Lecha pisma „Samorz¹dnoœæ”. Poza tym spotkaliœmy siê tak¿e w Klubie
Inteligencji Katolickiej w Gdañsku i w realizacji niejednego przedsiêwziêcia pod
patronem bpa i abpa gdañskiego, ks. dr. Tadeusza Goc³owskiego. Szczególnym
i naszym wspólnym doœwiadczeniem ju¿ w III RP by³o zaanga¿owanie w Stowa-
rzyszeniu Odbudowy Gotyckiego Koœcio³a Œw. Jana, gdzie – podobnie jak w in-
nych przedsiêwziêciach – towarzyszy³a Profesorowi ma³¿onka – Pani Eleonora!

W nowej rzeczywistoœci po 1989 roku A. Zbierski w pe³ni wykorzysta³ po-
szerzone mo¿liwoœci zawodowej i spo³ecznej dzia³alnoœci. W latach 1991–2001
by³ dyrektorem Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku, zabiegaj¹c o naj-
wy¿sz¹ rangê tej instytucji w kraju i wœród podobnych w Europie, kontynuuj¹c
jego rozbudowê na wyspie O³owianka, zapocz¹tkowan¹ przez jego wybitnego
poprzednika, dyr. Przemys³awa Smolarka. Wœród licznych dokonañ cieszy³a go
zrealizowana z jego inicjatywy w okresie obchodów gdañskiego millennium bu-
dowa repliki ³odzi œw. Wojciecha z 997 r., uœwietniaj¹ca obchody, zbudowana
przez zak³ad szkutniczy Aleksandra Celarka w Cha³upach na Helu.

Swoj¹ wielkoœæ prof. A. Zbierski okaza³ m.in. udostêpnieniem wielkich prze-
strzeni muzealnych prof. Marianowi Ko³odziejowi, realizuj¹cemu tam przez d³ugie
i pracowite miesi¹ce swoj¹ wizjê „Klisz pamiêci” – cyklu dzie³, wspania³ych ry-
sunków, przypominaj¹cych jego apokaliptyczne prze¿ycia w obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz. Po zaprezentowaniu ich w Gdañsku i innych miejscach Europy,
znalaz³y siê one na sta³ej ekspozycji w klasztorze oo. franciszkanów w Harmê-
¿ach ko³o Oœwiêcimia.

W ramach wspó³pracy miêdzynarodowej muzeów A. Zbierski wyg³asza³ te¿
wyk³ady w Hamburgu, Pary¿u, Kotce, Roskilde, Karlskronie, Petersburgu, Sasnitz,
Londynie, Rydze, Lizbonie, Wilhelmshaven. Wspó³pracowa³ m.in. z Hansischer
Arbeitsgemeinschaft, uczestnicz¹c w konferencjach w Gryfii/Greifswaldzie, Ro-
stoce/Rostocku, Neubrandenburgu i Mühlhausen. Przygotowa³ w ten sposób do-
brze grunt pod wspó³czesn¹ miêdzynarodow¹ dzia³alnoœæ CMM w Gdañsku. By³
te¿ inicjatorem wydawania „Studiów i Materia³ów Centralnego Muzeum Mor-
skiego”, a jako autor kilkudziesiêciu scenariuszy filmowych promowa³ „Polskê



463PROFESOR ANDRZEJ ZBIERSKI (1926–2013) – HARCERZ...

nad Ba³tykiem” na wystawie – EXPO – 1997 w Lizbonie oraz „Polskê morsk¹” na
EXPO – 2000 w Hanowerze – Wilhelmshaven, a w kraju „Polskê na Pomorzu”.
W Ministerstwie Kultury by³ rzeczoznawc¹ w zakresie „archeologiczne badania
podwodne, porty, akweny morskie i œródl¹dowe”.

Warto te¿ pamiêtaæ o jego aktywnoœci w charakterze nauczyciela akademic-
kiego. W latach 1994–2003 by³ profesorem w Instytucie Archeologii i Etnologii
UMK w Toruniu, a tak¿e na uniwersytetach w Warszawie i £odzi oraz na obu
lubelskich. Reprezentuj¹c te uczelnie, uczestniczy³ w ró¿nych sesjach naukowych,
m.in. w Kongresach Archeologii S³owiañskiej w Warszawie, Bratys³awie i Kijo-
wie. – Mo¿na wiêc powiedzieæ, i¿ by³ on gor¹cym Polonusem i Europejczykiem
w ka¿dym calu, ¿yj¹cym w pe³ni œwiadomoœci, i¿ odzyskana wolnoœæ oznacza
przede wszystkim ogromn¹ odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ Polski i Europy. Mo¿na
te¿ powiedzieæ, i¿ prof. A. Zbierski by³, nie tylko po trochu, Kaszub¹ z ducha.
Nikt inny spoœród gdañskich Vipów, maj¹cych korzenie rodzinne poza Pomo-
rzem, nie zakorzeni³ siê tak g³êboko jak on w dziejach i tradycji kaszubsko-po-
morskiej Polski nad Ba³tykiem. Wyrazem naszego uznania dla jego postawy
i dokonañ by³o nadanie mu w 2013 r. godnoœci cz³onka honorowego Instytutu
Kaszubskiego4 . W 2011 r. Profesor zosta³ honorowym obywatelem Gdañska. Kilka
lat wczeœniej, w 2001 roku, uhonorowano go równie¿ presti¿owym Medalem Mœci-
woja II, przyznawanym przez Kapitu³ê w imieniu Rady Miasta Gdañska.

Trzeba te¿ wiedzieæ, i¿ wczeœniej prof. Andrzej Zbierski, jako cz³onek i dzia-
³acz wielu organizacji naukowych i spo³ecznych, zosta³ wyró¿niony m.in. godno-
œci¹ prezesa honorowego GTN – 2001 oraz honorowego prezesa Stowarzyszenia
Muzealników Polskich – 2006.

Bez w¹tpienia Ÿród³em szczególnej satysfakcji by³o dlañ tak¿e przyznanie
mu w 2008 roku przez Prezydenta RP Krzy¿a Komandorskiego z Gwiazd¹ Polo-
nia Restituta. Otrzyma³ go wraz z pomorskimi druhnami – Halin¹ Bry³owsk¹ de
Corda i Ew¹ Netzel Jasiñsk¹ oraz dh. Wies³awem Jasiñskim w dniu Œwiêta Nie-
podleg³oœci, w 90. rocznicê jej odzyskania, z r¹k Prezydenta Gdyni.

W ostatnich latach ¿ycia, mimo chorób, zwalczanych miêdzy innymi przez
sanatoryjn¹ kuracjê w sercu Szwajcarii Kaszubskiej u podnó¿a Wie¿ycy, Profesor
ani na chwilê nie wy³¹czy³ siê z twórczej pracy oraz bie¿¹cego ¿ycia spo³eczno-
-kulturalnego i obywatelskiego. Zmar³ 8 paŸdziernika 2013 roku. Jego pogrzeb
11 paŸdziernika 2013 roku – uroczystoœci ostatniego po¿egnania w Bazylice Ma-
riackiej i na Cmentarzu Srebrzysko, którym przewodniczy³ ks. abp Tadeusz Go-
c³owski – zgromadzi³ obok rodziny liczne grono przyjació³ i wspó³pracowników,
a szczególnie licznie stawili siê harcerze – przedstawiciele tych najm³odszych
i tych sprzed 1939 roku. Wœród ¿egnaj¹cych Zmar³ego by³ tak¿e jego m³odszy

4 Zob. A. Romanow, Laudacja – prof. Andrzej Zbierski. (W dzieñ nadania honorowego cz³on-
kostwa Instytutu Kaszubskiego), „Acta Cassubiana”, t. XIV, 2012, s. 188-190.
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syn – Pawe³, redaktor TVP Gdañsk, autor m.in. biografii Lecha B¹dkowskiego.
Starszy syn Tomasz (dyr. LO w Gdañsku), wspominaj¹c Ojca, powiedzia³:

„Ojciec lubi³ nieco d³u¿sze przemówienia. Moje bêdzie krótkie. Mam na-
dziejê, ¿e mi to wybaczy.

By³ archeologiem, historykiem dziejów Gdañska, harcmistrzem, ¿o³nierzem
AK, ale przede wszystkim naszym ojcem. Mówiliœmy o nim pieszczotliwie ̄ uczek
– taki by³ energiczny, ruchliwy, ciekawy œwiata i ludzi. Przyjecha³ do Gdañska
przed bez ma³a szeœædziesiêciu laty. I postanowi³ tu osi¹œæ na sta³e.

To w³aœnie miasto sobie upodoba³. By³ wtedy m³odym, pe³nym pasji bada-
czem. Œwie¿o upieczonym magistrem archeologii i historii. A miasto podnosi³o
siê z ruin, ale te¿ ods³ania³o swoje tajemnice. Równie¿ te z najdalszej przesz³oœci.
Myœlê, ¿e w³aœnie wszechobecna w Gdañsku historia – ta bli¿sza i dalsza tak
bardzo go zafascynowa³a, ¿e postanowi³ tu zostaæ.

Teraz, gdy go ju¿ z nami nie ma, inaczej bêdê patrzy³, myœla³, czu³ przecho-
dz¹c obok wielu miejsc w Gdañsku, z którymi tak bardzo by³ zwi¹zany. Gdzie
pracowa³, zapuszcza³ swoj¹ archeologiczn¹ sondê w g³¹b historii tego miasta.

Jak przez mg³ê pamiêtam stanowiska archeologiczne w okolicach ulic Grodz-
kiej, Czopowej, Sukienniczej, przy Rybackim Pobrze¿u, tam, gdzie wyros³y póŸ-
niej odbudowane kamienice. Pamiêtam czarne jak smo³a pale umocnieñ wcze-
snoœredniowiecznego portu gdañskiego.

Czy g³êbokie wykopy w podziemiach Ratusza G³ównomiejskiego, gdzie s³u-
cha³em d³ugich wywodów o ró¿nicach w standardzie wyposa¿enia domostwa
lokowanego na prawie lubeckim i chaty s³owiañskiej. Dowiedzia³em siê wtedy,
co to by³ prêt mierniczy i jak¹ rolê odegra³ w historii Gdañska.

W siermiê¿nych i ponurych czasach, Anno Domini 1985, ju¿ w studenckiej
ekipie, towarzyszy³em ojcu w odkrywaniu grobu Jana Heweliusza. I by³em dumny
z tego, ¿e mog³em wykonywaæ czêœæ dokumentacji fotograficznej z tych bardzo
poruszaj¹cych i pouczaj¹cych badañ.

Do koñca ¿ycia, przechodz¹c obok tych miejsc, bêdê widzia³ twarz mojego
ojca. Tak¹ jak na tej fotografii. Uœmiechniêt¹, z tym jego charakterystycznym
b³yskiem w oczach, wyra¿aj¹cym pasjê naukow¹ i sympatiê do ludzi.

Bêdê wspomina³ tê jego czapeczkê z daszkiem, któr¹ zapamiêta³em nie tylko
z wizyt na stanowiskach archeologicznych, ale równie¿ z wypraw górskich.
Z nieod³¹cznym wyposa¿eniem w przewodniki, mapy, busole.

Nasz Ojciec by³ przede wszystkim dobrym cz³owiekiem. Strapienie i ¿al, które
nas teraz ogarnê³o, niech przemieni siê w pocieszenie budowane na pamiêci.

Do zobaczenia, Tato”5.

5 Kopia tekstu ze zbiorów rodziny w posiadaniu autora.
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– Tak! Profesor lubi³ nieco d³u¿sze przemówienia, anga¿uj¹c w nich ca³oœæ
swojej duchowej energii, promuj¹c konsekwentnie uniwersalne wartoœci, tak te
przypisane chrzeœcijañstwu, jak i œwiatowi nauki. Dla niektórych bywa³y one nie-
kiedy nu¿¹ce, a nawet irytuj¹ce. Inni dziêkowali Profesorowi za s³owa, a Bogu za
Jego œwiadectwo – za obecnoœæ! Ta Jego obecnoœæ wœród nas trwa nadal...

– Zaœ Tomaszowe „do zobaczenia” – dotyczy nie tylko synów i rodziny Zmar-
³ego! R.I.P.!


