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LIST OTWARTY

Szanowny Panie,

Chciałbym publicznie podzielić się z Panem pewnym cytatem:

Najstarsze  daty  uzyskano  dla  konstrukcji  odkrytej  przez  Zbierskiego  w  podziemiach  Ratusza

Głównomiejskiego.  Konstrukcja  ta,  będąca  przypuszczalnie  pozostałością  wału  obronnego

(Zbierski  1978),  została  wybudowana  w  tym  miejscu  około  932  r.,  a  więc  ponad  60  lat

przed  pojawieniem  się  pierwszej  wzmianki  o  Gdańsku.  Rezultat  ten  dokumentuje,  że  historia

miasta jest znacznie dłuższa, niż obchodzone w 1997 r. 1000 lat.

Muzeum Gdańska, którego jest Pan dyrektorem, ogłosiło ten fakt w dniu 20 grudnia b.r.

Z  komunikatów  prowadzonej  przez  Pana  placówki  dowiedzieć  można  się,

że  to  „najnowsze  odkrycie”  -  poczynione  w  ostatnich  miesiącach  przez  archeologów

z  Uniwersytetu  Gdańskiego  realizujących  zlecenie  Muzeum  Gdańska  -  „zmienia

dotychczasową wiedzę o początkach Gdańska”.

Rzeczony cytat pochodzi jednak z opublikowanej przez prof. Tomasza Woźnego w 2001 r.

książki  „Dendrochronologia  obiektów  zabytkowych  w  Polsce”.  Wyniki  badań

zaprezentowane w ostatnich dniach przez Muzeum Gdańska stanowią tylko i wyłącznie

potwierdzenie  odkrycia  dokonanego  ponad  20  lat  temu  przez  innych  badaczy,

również przy pomocy metody dendrochronologicznej. 
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Prowadzona  od  kilku  dni  -   m.in.  przez  Pana,  w  tonie  sensacji  -  pseudo  odkrywcza

narracja  budzi  mój  stanowczy  sprzeciw.  Mój  -  zwykłego  mieszkańca  Gdańska.

Bez względu na to, jakimi przesłankami jest powodowana. Podniesienie zainteresowania

historią  Miasta  nie  może  być  budowane  na  przemilczeniach,  niedopowiedzeniach,

pomijaniu faktów.

Informacje wypływające z Muzeum Gdańska są bezkrytycznie powielane przez lokalne

media  (dla  przykładu:  portal  internetowy  trojmiasto.pl,  Radio  Gdańsk),

a  nawet  przez  samą  Prezydent(kę)  Miasta  Gdańska  Aleksandrę  Dulkiewicz.

Jednak  to  przede  wszystkim  Pan  -  jako  naukowiec  -  winien  wziąć  odpowiedzialność

za słowo.

Jeżeli  jednak  dowiedział  się  Pan  o  wskazanej  publikacji  dopiero  z  treści  tego  listu,

tym  bardziej  powinien  Pan  rozważyć  dalsze  pełnienie  funkcji  dyrektora  Muzeum

Gdańska. Książka ta została bowiem wydana w 2001 r. właśnie przez Muzeum Gdańska.

Żywię nadzieję, iż znajdzie Pan honorowe wyjście z powstałej sytuacji.

List zostanie przekazany do wiadomości publicznej.

Gdańsk, 22 grudnia 2022 r.
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