
                                                                               
________________________________________________________________________                        

____________________________________________________________________-____ 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                        Nr98                czerwiec 2011 r 

3 

 
 



                                                                               
________________________________________________________________________                        

____________________________________________________________________-____ 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                        Nr98                czerwiec 2011 r 

3 

GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE 
Pismo ukazuje się od 1988 roku 

 
Redaguje : 
Aleksander M. Kuźmin 

 
Zdjęcia : 
Aleksander M. Kuźmin 
 
 

 
Wydawca : 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
Oddział w Gdańsku 

 
Adres wydawcy  

i 
Adres redakcji : 

81 - 601 Gdynia ul. Apollina 38 
tel (0 58) 621 43 67 

tel. kom. 606 710 835 
e-mail  alemka@poczta.onet.pl 

 
Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne są rozprowadzane wewnątrz 

Towarzystwa przez Oddział w Gdańsku. Redakcja nie odpowiada za 
treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń. Za treść artykułów 

odpowiedzialni są autorzy. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania i korekty nadesłanych materiałów. 

 

 

 



                                                                               
________________________________________________________________________                        

____________________________________________________________________-____ 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                        Nr98                czerwiec 2011 r 

3 

 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 

Oddział w Gdańsku 
 

 
 
 

Gdańskie  Zeszyty 
Numizmatyczne 

 

 
NR  98  

          
 
 
 

GDYNIA czerwiec 2011 

 

 



                                                                               
________________________________________________________________________                        

____________________________________________________________________-____ 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                        Nr98                czerwiec 2011 r 

4 

 
 

 
Od redakcji 
 

Oddajemy do rąk Czytelników tekst wygłoszony w formie 
odczytu na zebraniu odczytowym Oddziału Gdańskiego PTN. Tekst 
oraz ilustracje autorstwa Heleny Dzienis pracownika Biblioteki 
Gdańskiej PAN. Ilustracje zamieszczone w tym Zeszycie stanowią 
zaledwie niewielką część bogato ilustrowanego odczytu. Wybór 
ilustracji został podyktowany niewielka objętością Zeszytu 

Aleksander M. Kuźmin 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                               
________________________________________________________________________                        

____________________________________________________________________-____ 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                        Nr98                czerwiec 2011 r 

3 

ŚLADY GDA ŃSKICH UROCZYSTO ŚCI KU CZCI JANA 
HEWELIUSZA – XVII-XXI WIEK 

 
Jan Heweliusz związany był pochodzeniem i całym swym życiem z 

Gdańskiem. Jego przodkowie, rodzina Hewelke, włączyli się z początkiem XVI 
wieku w dzieje miasta. Jego dziadowie Michał (1529-1603) ze strony ojca i Jan 
(1557-1610) ze strony matki oraz ojciec Abraham (1576-1649) byli zasobnymi 
browarnikami, którzy zajmowali poczesne miejsce w społeczności rodzinnego 
miasta. Jan Heweliusz urodził się w Gdańsku w dniu  28 stycznia 1611 roku.  

KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI JANA HEWELIUSZA 
28.01.1611 urodził się Jan Heweliusz 

1618–1624 nauka w Gdańskim Gimnazjum Akademickim 

1624–1627 pobyt na wsi  

1627–1630 kontynuacja nauki w Gimnazjum i prywatne lekcje u P. Krügera 

1630–1634  podróż edukacyjna po krajach Europy zachodniej, studia w Lejdzie, 

pobyt w Londynie i Francji 

21.03.1635 ślub z Katarzyną Rebeschke 

1636 został przyjęty do cechu browarników 

1641 został wybrany ławnikiem Starego Miasta Gdańska 

1647 wydaje Selenographia sive Luna descripta 

od 1651  aż do śmierci pełni funkcję rajcy Starego Miasta Gdańska 

od 1655 pełni funkcję przedstawiciela rajców Starego Miasta w Radzie 

Głównego Miasta Gdańska 

1656 wychodzi Dissertatio de nativa Saturni Facie 

1662 wydaje Mercurius in Sole visus Gedani 

10.03.1662 umiera Katarzyna Rebeschke 

04.02.1663 ślub z Elżbietą Koopmann  

1664 zostaje członkiem Royal Society w Londynie 

1665 wychodzi Prodromus Cometicus 

1668 ukazuje się Cometographia 

1673 wychodzi Machinae Coelestis pars prior 

26/27.09.1679 pożar domu wraz z drukarnią i obserwatorium oraz częścią 

nakładu Machinae Coelestis pars posterior 

1685 wydanie Annus Climactericus 

28.01.1687 umiera Jan Heweliusz 

1690 wydanie przez Elżbietę Koopmann, wdowę po Heweliuszu, Prodromus 
astronomiae cum catalogo fixarum, et Firmamentum Sobiecianum 

Tutaj się wychował, tu rozpoczął edukację szkolna, zdobywał 
wykształcenie w Gdańskim Gimnazjum Akademickim i tu pod kierunkiem 
profesora Piotra Krügera (1580–1639) rozwinęła się jego pasja do astronomii. 
Stąd w 1630 roku wyruszył drogą morską do Niderlandów, gdzie zgodnie z 
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wolą ojca podjął studia prawnicze i ekonomiczne na Uniwersytecie w Lejdzie, 
następnie udał się do Londynu, a w latach 1631–1634, podróżował po Francji. 
W planowanej podróży do Włoch przeszkodziło mu wezwanie go do Gdańska1. 

 
PORTRET JANA HEWELIUSZA RYTOWANY PRZEZ JEREMIASZA F ALCKA 

WEDŁUG HELMICHA TWENHUSENA  

Po powrocie z zagranicznych wojaży, Heweliusz zaczął wciągać się w 
ojcowskie interesy oraz życie miejskie. W 1635 roku ożenił się z pochodzącą 
także z rodziny browarników Katarzyną Rebeschke (1613–1662), która wniosła 
mu w posagu dwie kamienice wraz z browarem przy ulicy Korzennej na Starym 
Mieście. Jan Heweliusz zarządzał browarem żony, stopniowo budując swoją 
niezależność materialną. W 1636 roku został przyjęty do cechu browarników, a 
w 1643 był już starszym cechu. Po śmierci ojca w 1649 roku przypadła mu w 
spadku kamienica przy Korzennej 55, połączył więc browary, a na dachach 
trzech kamienic zbudował obserwatorium, by móc oddawać się swojej pasji – 
astronomii.  

Do końca życia pracował w Gdańsku i niestrudzenie tworzył dzieła, które 
przyniosły mu światową sławę. W 1662 roku zmarła mu żona Katarzyna. W 
następnym roku Heweliusz zawarł związek małżeński z młodziutką, pochodzącą 
z rodziny kupieckiej, szesnastoletnią, Elżbietą Koopmann (1647–1693).  26 
września 1679 roku spadło na astronoma wielkie nieszczęście w wyniku pożaru, 
który wybuchł wieczorem, astronom utracił trzy mieszkania, obserwatorium, 

                                                 
1 E. Rybka, Heweliusz Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Kraków 1960–1961, s. 492–494. 
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drukarnię, rękopisy i znaczną część księgozbioru. Gdy Heweliusz odbudował 
swoje obserwatorium dzięki pomocy materialnej swych królewskich mecenasów 
i własnemu wysiłkowi, z zapałem zabrał się do pracy, kontynuował obserwacje i 
przygotowywał kolejne rozprawy naukowe. Po bogatym życiu dokonał żywota 
28 stycznia 1687 roku, dokładnie 324 lata temu, a jego doczesne szczątki zostały 
złożone na wieczny spoczynek w gdańskim kościele św. Katarzyny.     

Pomimo wyboru drogi naukowej Heweliusz nie zrezygnował z szans 
awansowania w hierarchii społecznej i czynnego udziału w życiu wewnętrznym 
miasta. Pierwszym szczeblem w miejskiej karierze była funkcja przedstawiciela 
parafii św. Katarzyny. Dzięki wykształceniu i poważaniu jakim się  cieszył, 
potrafił wybić się na gruncie Starego Miasta. W 1641 r. został wybrany w 
ławnikiem Starego Miasta, od 1651 r. pełnił funkcję rajcy.  

Godność rajcy piastował przez 36 lat aż do śmierci. W latach  1655-1686 
był nieprzerwanie przedstawicielem rajców Starego Miasta w Radzie Głównego 
Miasta.2 

Heweliusz, już za życia doczekał się uznania i w kraju i za granicą. Jego 
osobie i działalności poświęciło swoje utwory liczne grono autorów gdańskich 
XVII wieku. Ich dziełem były teksty pisane w różnych  momentach jego życia, 
czy to z okazji opublikowania kolejnych prac, czy też wyboru do Rady Starego 
Miasta3. Pamiętano nie tylko o uczonym, lecz  także o obywatelu Gdańska.  

Już w pierwszym opublikowanym dziele Heweliusza, Selenografii, 
będącym plonem jego pięcioletnich obserwacji, a zadedykowanemu przez 
badacza rodzinnemu miastu,  zostały   zamieszczone wiersze ośmiu autorów, 
którzy w różnych formach literackich, podnosili znaczenie naukowe dzieła 
Heweliusza.  

Ukazywanie się kolejny prac naukowych gdańskiego astronoma było 
witane przez twórców poezji okolicznościowej nowymi poematami, w których 
uczony bywa porównywany ze swymi wybitnymi poprzednikami, astronomami, 
tak starożytności jak i ery nowożytnej. Jego osiągnięcia w badaniach Księżyca 
oraz obserwacje komet poeci porównywali z odkryciami nowych lądów przez 
Kolumba, a nawet jego dokonania stawiali wyżej. Wartościami, które spotykały 
się z najwyższą oceną w poezji gratulacyjnej ku czci Heweliusza były: praca, 
wiedza, służba na rzecz miasta oraz takie cnoty jak pracowitość, wytrwałość i 
skromność. 

Zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem uczcił Heweliusz 
nazwaniem jednego z siedmiu wprowadzonych przez siebie do astronomii 
gwiazdozbiorów Tarczą Sobieskiego Scutum Sobiescianum. I ten fakt nie minął 
bez echa, przeciwnie zachęcił autorów do napisania okolicznościowych wierszy, 
opublikowanych w ciągu 1684 roku. Niektórzy spośród nich oddawali w swych 
utworach hołd zarówno zwycięskiemu królowi, jak i zasłużonemu astronomowi, 

                                                 
2  J Zdrenka, Ratsherr Altstadt Danzig 1526-1792, Hamburg 1989 s.380 
3 Acclamatio votiva cum v. Joh. Hevelius ad dignitatem Gedanensium consularem e scabin. ordine 
palaeopolitanus ... evenarentur ... (Gedani 1651) 
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więcej, udzielali pierwszeństwa triumfatorowi spod Wiednia. To doniosłe 
wydarzenie zostało także upamiętnione okolicznościowym medalem, na którym 
obok hołdu dla zwycięskiego monarchy uczczono odkrycie uczonego.4   

 
Rewers medalu z okazji opisania gwiazdozbioru tarcza Sobieskiego 

Medal wykonał wybitny medalier Jan Höhn młodszy (1642-1693),5 uczeń 
swego ojca Jan Höhn starszego (1607-1664) i Sebastiana Dadlera (1586-1657). 
Pracował na zlecenie mennicy miejskiej, a także dla polskiego dworu 
królewskiego: Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III 
Sobieskiego, dla elektora brandenburskiego  oraz dla różnych osobistości, 
między innymi dla Radziwiłłów. Na stronie awersowej umieszczona jest 
antykizująca podobizna króla, w zbroi i wieńcu laurowym na głowie. Na 
rewersie ponad panoramą Chocimia, wśród obłoków umieszczona jest Tarcza – 
herb rodu Sobieskich z zaznaczonymi 7 gwiazdami. W otoku znajduje się  
łaciński napis: Ingentibus ausis quo vis monstrat iter – Gdzie chcesz, wskazuje 
drogę śmiałym przedsięwzięciom.  

Kiedy Heweliusz umiera w dzień swych urodzin w 1687 roku, rodzinny 
Gdańsk, który szczycił się nim za życia, pogrążył się w żałobie. W ulotnym 
panegiryku wydanym po jego śmierci został nazwany ornamentum seculi ac 
patriae gloria – ozdoba wieku i chlubą ojczyzny. Kaznodzieja kościoła św. 
Katarzyny Andrzej Barth (1642-1701), w kazaniu wygłoszonym podczas 
uroczystości pogrzebowych, zauważył, że Heweliusz zapisał się w dziejach nie 

                                                 
4 H. Dzienis, Jan Heweliusz w medalierstwie gdańskim XVII wieku,  Rocznik Gdański, t.45, 1985, z. 1, s.121-
128.  
5 Biogram [w]: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.2, Gdańsk 1994, s.232 
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tylko nauki ale i Gdańska. Swoje obowiązki wobec miasta wypełniał w sposób 
budzących szacunek i uznanie. Kierował się zawsze poczuciem sprawiedliwości, 
wysoko cenił dobro ogółu, był niezawodnym jako doradca, potrafił we 
właściwym momencie zabrać głos6.  

Kazanie pastora andrzeja bartha wygłoszone na pogrzebie jana heweliusza 
Do kazania dołączono wiersze żałobne. Autorzy podnosili ogrom jego 

dokonań naukowych, przypomnieli wprowadzenie do astronomii nowych 
gwiazdozbiorów, podkreślali trwałość jego osiągnięć naukowych i 
nieśmiertelność jego imienia. 

Po śmierci astronoma, z polecenia Rady Miasta, wybito dwa srebrne 
medale,7 autorstwa wybitnych medalierów działających w XVII wieku. 
Pierwszy z nich wyszedł spod rylca gdańszczanina  wspomnianego już Jana 
Höhna młodszego.  Drugi zaś medal wykonał medalier szwedzki, Arvid 
Karlsteen (1647-1718), który kształcił się we Francji i w Londynie a od 1680 
roku był nadwornym medalierem króla Szwecji Karola XI.8  

Na obydwóch medalach, na stronie głównej, znajduje się podobizna 
Heweliusza, jednakże nie są to identyczne wyobrażenia, różnią się między sobą. 
Gdański medalier przedstawił uczonego jako mężczyznę w podeszłym wieku, 
mieszkając na Starym Mieście musiał znać i nie jednokrotnie spotykać 
uczonego. W pewnym stopniu wzoruje się również na wizerunku wykonanym 

                                                 
6 A. Barth, Der auffgehobene Leid- und Freuden – Wechesl, Dantzig 1688 
7 H. Dzienis, tamże 
8 Biogram [w]:  U. Thieme, F. Becker, Allgemeindes Lexikon der Bildenden Künstler, Bd.19, Leipzig 1926, 
s.562-563. 
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przez Andrzeja Stecha, a znajdującym się w ostatnich dziełach astronom oraz na 
sztychu załączonym do drukowanego tekstu kazania pogrzebowego.9 Natomiast 
Karlsteen przedstawił uczonego jako mężczyznę w sile wieku, widać wyraźnie, 
że wzorował się na podobiźnie Heweliusza uwiecznionej na obrazie Daniela 
Schultza. Na medalu Höhna, na stronie rewersowej znajduje się 
szesnastowierszowa łacińska inskrypcja,10 która w tłumaczeniu brzmi 
następująco: Jan Heweliusz, gdańszczanin, rajca Starego Miasta, ceniony przez 
królów i książąt, sam pierwszy wśród astronomów ku chwale i podziwowi wieku, 
ojczyzny i świata, urodzony 28 stycznia 1611 roku, Miasto wspierał radami, o 
wyborne dzieła powiększył naukę, wyjątkowymi zasługami w obydwóch 
[dziedzinach] przekazał potomnym chwałę swego imienia, zmarł w sam dzień 
urodzin w roku 1687. Napis ten w lapidarnej formie wyraża główne myśli i 
opinie zawarte w całej poezji okolicznościowej poświęconej Heweliuszowi.  

 

MEDAL WYBITY PO ŚMIERCI JANA HEWELIUSZA AUTORSTWA JANA HÖHNA 
JUNIORA 

 
Na rewersie drugiego medalu, autorstwa Karlsteena, znajduje się 

symboliczna scena: unoszący się ponad drzewami orzeł, z szeroko rozpostartymi 
skrzydłami, zwraca głowę ku słońcu. Poniżej, pod linią oddzielającą rysunek, 
znajduje się łaciński napis z datami życia astronoma. Powyżej wyobrażenia 
symbolicznego umieszczony w półkolu napis: In summis cernit acute –  dosięga 
bystrym okiem najdalszych przestworzy. Inskrypcja nawiązuje do doskonałego 
wzroku, jak i zainteresowań badawczych zmarłego. 

 

                                                 
9 A. Barth, tamże 
10 IOHANNES HEVELIUS / DANTISCAN.[US] CONSUL VET.[ERIS] CIVITAT.[IS] / DELICIUM REGUM 
AC PRINCIPUM / ASTRONOMORUM IPSE PRINCEPS / IN  GLORIAM ATQUE ADMIRATIONEM / 
SECULI PATRIAE ORBIS / ANNO 1611 DIE 28 JANUARII NATUS / REM CONSILIIS PUBLICAM IUVIT 
/ LITERARIAM PRAECELLENTIB.[US]  MONUMENT.[IS] / AUXIT /  MERITIS IN UTRUMQUE 
ILLUSTRIS / SPLENDOREM NOMINIS AETERNITATI / INSERUIT / IPSO NATALI DIE /ANNO 1687 / 
DENATUS. 



                                                                               
________________________________________________________________________                        

____________________________________________________________________-____ 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                        Nr98                czerwiec 2011 r 

9 

 

MEDAL WYBITY PO ŚMIERCI JANA HEWELIUSZA AUTORSTWA ARVIDA 
KARLSTEENA 

 
Podróżujący w latach 1777-1778 po Pomorzu szwajcarski uczony 

matematyk i astronom Johann Bernoulli (1744-1807),11 bawiąc w Gdańsku 
odwiedził kościół św. Katarzyny. W opublikowanej drukiem relacji z podróży 
zauważył, że znany w całej Europie astronom, ma bardzo skromną płytę 
nagrobną. Stwierdził, że ziomkowie, uczonego o międzynarodowej sławie 
powinni go uczcić godniejszym pomnikiem.12  

Karol Beniamin Lengnich (1743-1795),13 archidiakon kościoła NMP w 
Gdańsku, bibliograf, bibliofil i numizmatyk, wziął sobie do serca przytyk 
Bernoulliego i postanowił, do czasu aż nie powstanie godniejszy monument, 
wystawić Heweliuszowi pomnik monografią przez siebie napisaną.14 Publikacja 
ta, w formie korespondencji z dwoma, oznaczonymi tylko inicjałami adresatami, 
jest bardzo rzetelną i krytyczną biografii uczonego. Lengnich opierając się na 
notach autobiograficznych zamieszczonych w dziełach Heweliusza, a także w 
jego korespondencji oraz informacjach zawartych w kazaniu pogrzebowym, 
prostuje nieścisłości, które zakradły się do wcześniejszych publikacji. 

                                                 
11 Johann Bernoulli (1744-1807), astronom i matematyk. Pochodził z rodziny szwajcarskich matematyków, 
podróżował po Europie. 
12 J. Bernoulli, Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland und Pohlen, in den Jahren 
1777 und 1778, Bd. 1, Leipzig 1779, s.234, Bd 2 s.223-2258.. 
13 Karol Beniamin Lengich (1743-1795), archidiakon kościoła NMP w Gdańsku, bibliograf, bibliofil i 
numizmatyk. Bratanek i zięć historyka Gotfryda Lengnicha, po studiach w Lipsku rozpoczął karierę 
duchownego w Gdańsku. Publikował kazania oraz prace z zakresu historii i numizmatyki. Opracował katalog 
inkunabułów i rękopisów biblioteki kościoła NMP w Gdańsku. Był członkiem Królewskiego Niemieckiego 
Towarzystwa w Królewcu. Został w 1784 roku odznaczony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
medalem Bene Merentibus. 
14 C. B. Lengich, Hevelius oder Anegdoten und Nachrichten zur Geschichten dieses grossen Mannes..., Danzig 
1780 
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Monografia Heweliusza pióra Karola Beniamina  Lengnicha 

Polemizuje również ze stwierdzeniami dotyczącymi Heweliusza 
znajdującymi się u Bernoulliego. Do pracy tej dołączone są dwa obszerne 
aneksy. Pierwszy  przedstawiający źródła do biografii uczonego oraz 
zestawienie jego prac. W drugim zaś umieszczono przedruki niektórych trudno 
dostępnych materiałów jak: dwóch listów francuskiego ministra finansów Jeana-
Baptista  Colberta, listu króla Jana III w sprawie przyznania pensji 
Heweliuszowi, tekst dyplomu londyńskiego Królewskiego Towarzystwa 
Naukowego o przyjęciu go w poczet członków,  zaproszenie na obchody ku czci 
Heweliusza w Witenberdze w 1787 roku z tekstem wprowadzającym oraz 
wyciąg z  mowy wygłoszonej przez gdańskiego rajcę Jana Antoniego Jansona 
Waasberghe’a (1713-1776)15, nad grobem najstarszej córki Heweliusza, 
Katarzyny Elżbiety (1666–1745), zamężnej Lange, z informacjami o jej 
uczonym ojcu.    

                                                 
15 Rajca Głównego Miasta Gdańska , autor okolicznościowych wierszy i mów pogrzebowych, zob.: J. G. 
Meusel, Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, t. 14, Lipsk 1815, s. 303. 
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Dopiero u schyłku XVIII wieku został gdański astronom godnie 
upamiętniony. W 1780 roku prawnuk astronoma, tajny radca dworu króla 
polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, Daniel Bogumił Davisson 
(1721-po1789), wystawił w kościele św. Katarzyny marmurowy nagrobek z 
epitafium, którego wykonanie zlecił berlińskiemu rzeźbiarzowi Meyerowi. 
Pomnik ma kształt obelisku z czerwonego kamienia, umieszczonego na konsoli 
z szarego marmuru, dekorowanej trzema urnami. Na obelisku znajduje się 
owalna płyta z białego marmuru z reliefowym portretem astronoma i z 
wyrytymi datami jego życia: Poniżej znajduje się prostokątna tablica, również z 
białego marmuru, opatrzona łacińską inskrypcją: Johanni Hevelio / ea quae 
tanto debetur viro / pietate / Dan[iel] Gottl[ieb] Davisson / MDCCLXXX – Jan 
Heweliusz, z należną takiemu mężowi czcią poświęca Daniel Bogumił Davisson 
1780.  Epitafium uzupełnia baldachim, zwieńczony wyobrażeniem promieni 
słonecznych przebijających się przez kłębiaste chmury. Całość dopełnienia 
wyobrażenie przyrządów astronomicznych umieszczone na podstawie konsoli.16  

To późne utrwalenie w marmurze pamięci sławnego uczonego nie 
oznacza, że gdańszczanie zapomnieli o swym wybitny rodaku.  Profesor 
wymowy i poezji w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, Bogumił Wernsdorff 
(1717-1774) w mowie wygłoszonej 13 czerwca 1758 roku, z okazji dwusetnej 
rocznicy założenia gdańskiej uczelni, omawiając zasługi wybitnych uczniów 
Ateneum Gdańskiego, sporo miejsca poświęcił Janowi Heweliuszowi.17 
Przypominając największe osiągnięcia badawcze astronoma, zauważył, że 
opisanie dwóch gwiazdozbiorów Tarczy Sobieskiego i Trójkąta Małego utrwalą 
na wieki pamięć o ich odkrywcy. Stwierdził, że odkryte ciała niebieskie, w 
przeciwieństwie do słowa pisanego lub pomnika ze spiżu, będą zawsze 
przypominać o zasługach wielkiego gdańszczanina. 

Z wielkim rozmachem przygotowano pierwszy wielki jubileusz ku czci 
Heweliusza, w stulecie jego śmierci, które zorganizowało gdańskie 
Towarzystwo Przyrodnicze (Naturforschenden Gesellschaft in Danzig).18 
Początek obchodów, w dniu 28 stycznia 1787 roku, ogłosił grający w południe z 
wieży kościoła św. Katarzyny carillon. Kościół, ten był parafią Heweliusza i tu 
został pochowany w zakupionym przez siebie grobie. W dawnym domu Golza 
przy ul. Korzennej, zgromadziły się najdostojniejsze osoby: królewski 
burgrabia, trzej burmistrzowie, komisarz polskiego króla, radca legislacyjny 
Fryderyk Ernest von Henning (2 poł. XVIII w.) oraz rodzina astronoma. Doktor 
medycyny, a zarazem profesor gdańskiego Gimnazjum Efraim Filip Blech 
(1757-1812) wygłosił do zebranych orację, wychwalając zasługi wielkiego 
gdańszczanina. W wygłoszonej uroczystej mowie19 Efraim Filip Blech20 

                                                 
16  W. Drost, Kunstdenkmälerder Stadt Danzig. Sankt Katharinen, Bd.2, Stuttgart 1958 s.152 
17 G. Wernsdorff, Oratio secularis die natali Athenaei Gedannsis, [w]: Acta jubilaei secundi Gymnasii 
Gedanensis anno Domini 1758 [rz.] die 13 [rz.] Juni soleniter celebrati..., Gedani 1758 s.94-95 
18 relacja w: Deutsche Zeitung nr 14 z 1 II 1787 s.53-54 
19 E. Ph. Blech, Rede bey der Gedächtnisfeyer Hevelii 1787. Danzig 1787 
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przypomniał zebranym, że zmarły astronom cieszył się uznaniem polskich 
królów, a w szczególności Jana III Sobieskiego. Mówca przypomniał, że rok 
wcześniej król Stanisław August Poniatowski uczcił Jana Heweliusza 
pomnikiem, który znajduje się, w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w 
Warszawie,  wśród wizerunków osób szczególnie zasłużonych dla narodu 
polskiego. 

Po wystąpieniu profesora Blecha całe towarzystwo udało się na uroczysty 
obiad. Największą jego atrakcją było dzieło cukiernika Krauta w kształcie 
Świątyni Chwały. W jej centrum umieszczone zostało popiersie Heweliusza, 
którego Urania, muza astronomii, dekoruje wieńcem laurowym. Nad popiersiem 
unosiła się Chwała, która trzymała kartkę z następującym napisem: Memoria 
nomenque tuum laudesque semper manebunt – Pamięć, imię twoje i chwała 
będą trwać wiecznie. W tle widoczna była lukrowa kopia pomnika epitafijnego, 
który został przed sześcioma laty wzniesiony dla uczczenia astronoma w 
kościele św. Katarzyny. Obok popiersia Heweliusza umieszczono biusty dwóch 
sławnych astronomów, Mikołaja Kopernika (1473-1543) i Tychona Brahego 
(1546–1601). W końcowych arkadach ulokowano podobizny polskich królów, 
Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego, którzy darzyli Heweliusza wielkim 
szacunkiem i odwiedzali go w jego obserwatorium. Po obu stronach świątyni 
stali dwaj geniusze, trzymając tarcze z łacińskimi sentencjami: Rem consiliis 
publicam juvit, literarium praecellentibus monumentis auxit, mentis in utramque 
illustris, splendorem non videbit – Rzeczpospolitą wspierał radami, literaturę 
powiększył znakomitymi dziełami, a przecież nie ujrzy zaszczytu umysł tak 
wybitny oraz Non vidit aetas praeterita parem, ventura superiorem non videbit – 
Wiek przeszły nie widział równego, przyszły – nie ujrzy znakomitszego. Wreszcie 
na jednym końcu dzieła sztuki cukierniczej stanęło obserwatorium Heweliusza z 
wszystkimi instrumentami, na drugim zaś – to samo obserwatorium, tyle że w 
płomieniach. 

Po przyjęciu rozpoczęła się iluminacja kilku domów przy ulicy 
Korzennej, należących do rajców i sędziów Starego Miasta. Oświetlone też były 
dawne domy Heweliusza, w środkowym oknie jednego z nich, ustawiono 
Uranię, przy skrajnych oknach umieszczono cztery medaliony, po jednej stronie 
z monogramem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, po drugiej z herbem 
miasta, pozostałe zawierały inskrypcje łacińskie wychwalające astronoma. O 
dziesiątej podano kolację, a około północy goście rozjechali się do domów. 

W nawiązaniu do gdańskich obchodów stulecia śmierci Jan Heweliusza, 
król Stanisław August postanowił ufundować również dla jego rodzinnego 
miasta brązowe popiersie astronoma. Statua Heweliusza miała być drugim, po 
stojącym już na zamku warszawskim, odlewem rzeźby, wykonanej przez 

                                                                                                                                                         
20 Efraim Filip Blech ,w 1774 rozpoczął naukę w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku, później podjął studia w 
Lipsku. Od 1784 roku pracował jako lekarz miejski w Gdańsku, a w 1787 objął katedrę medycyny i fizyki w 
gdańskim Gimnazjum. Był członkiem Królewskiego Towarzystwa naukowego w Drontheim i Towarzystwa 
Naukowego w Gdańsku. 
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nadwornego rzeźbiarza króla polskiego, André Le Bruna (1737-1811), artysty 
pochodzącego z pogranicza francusko-flamandzkiego.21 W dniu 3 listopada 
1790 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku doszło do uroczystego 
przejęcia przez władze miejskie królewskiego daru, brązowego popiersia Jana 
Heweliusza. Króla Stanisława Augusta reprezentował ostatni polski komisarz w 
Gdańsku Fryderyk Ernest von Hennig (). Na uroczystość do ratusza przybyli 
liczni przedstawiciele władz miejskich i rodzin patrycjuszowskich, miejscowych 
uczonych, polskiej szlachty oraz członkowie rodziny Heweliusza22. Obszerną 
informację o uroczystościach zamieścił w wydaniu sobotnim wychodzący w 
Gdańsku Deutsche Zeitung.23  

Wypełniając polecenie króla, rzeczywisty radca królewski i nadzwyczajny 
komisarz miasta Gdańska, Fryderyk Ernest von Hennig, w gorących słowach 
odmalował twórczą działalność uczonego, który licznymi dziełami i odkryciami 
astronomicznymi, zdołał, jeszcze za dni swoich, zdobyć uznanie świata nauki i 
sławę. Podkreślił przy tym szczególne cech jego charakteru, gorliwość i 
wytrwałość w pracy oraz pasję działania, a przede wszystkim skromność, cechę 
właściwą ludziom prawdziwie wielkim.24  

Następnie głos zabrał rajca Jan Ernest Schmiedt (1731–1808), który 
dziękował królowi za dar przypominając, że Heweliusz cieszył się  uznaniem i 
opieką monarchów  polskich. Przemawiający na koniec ławnik Jan Henryk 
Soermanns (1750-1802) zwrócił uwagę na kontakty kulturalne Prus 
Królewskich z Rzeczypospolitą. Przypomniał zasługi dla kultury i nauki polskiej 
wielkich synów tej ziemi Mikołaja Kopernika, Piotra Krügera, Jana Heweliusza 
i Gotfryda Lengnicha(1689-1774).25    

6 maja 1798 roku, po zamianie funkcji ratusza  Starego Miasta na sąd i 
więzienie, Magistrat przekazał Towarzystwu Przyrodniczemu popiersie 
Heweliusza, ufundowane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i 
przekazane w 1790 roku radzie Starego Miasta.26  

29 listopada 1845 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 
Towarzystwa Przyrodniczego w nowej siedzibie, w XVI wiecznej kamienicy 
przy ul. Mariackiej 25, nabytej za 24.000  talarów, pochodzących z zapisu 

                                                 
21 Biogram André’a Jeana Le Bruna [w]: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. V, 
Warszawa 1993, s.4-13.  
22 Rodzinę Heweliusza, reprezentowali prawnucy astronoma: burmistrz Johann Bentzmann z synem Johanem 
Gabrielem, właściciel domu Heweliusza przy ul. Korzennej Karl B. Leonardi, ławnik Głównego Miasta Karl 
Ernst Broen oraz Adam Eliot.  
23 Deutsche Zeitung nr 133 z 6 XI 1790 
24 F. E. Hennig, Rede, bei der, im Namen Sr. Königlichen Majestät von  Polen Stanislai Augusti, feierlichen 
Ueberreichung der Büste Hevelii, den Hochedeln Hochweisen Herren des Raths, und einem Wohledelen 
Wohlweisen Gericht der alten Stadt Danzig: gehalten auf dem altstädtschen Rathhause, den 3. November 1790, 
von ...  Danzig (1790)  
25 Rede bei der, auff allerhöchsten Befehl Sr. Königlichen Majestät von Pohlen Stanislaus Augustus, auf dem 
altstädtschen Rathhause errichteten, und durch ... Friedrich Ernst von Hennig, ... den 3. November 1790 
erfolgten öffentlichen Uebergabe der Hevelschen Buste, gehalten von Johann Ernst Schmiedt, ... Johann 
Heinrich Soermanns ... Danzig (1790) 
26 M. Gliński, J. Kukliński, Kronika Gdańska 997–1997, t. 1, Gdańsk 1998, s. 122. 
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testamentowego lekarza i astronoma Nataniela Wolfa (1724-1784). Do tej 
kamienicy przeniesiono zbiory towarzystwa i bibliotekę. W sali posiedzeń 
zawieszono portrety uczonych, między innymi: Mikołaja Kopernika, Nataniela 
Wolfa, burmistrza, znanego badacza elektryczności Daniela Gralatha  (1708-
1767),  a na honorowym miejscu ustawiono popiersie Heweliusza, dar króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

 
Popiersie Heweliusza dar króla 

 
W drugiej połowie XIX wieku, przed zbliżającą się 250 rocznicą urodzin 

Jana Hewelusza, zawiązał się komitet mający na celu upamiętnienie osoby 
uczonego okazałym pomnikiem. W skład komitetu wchodzili przedstawiciele 
władz miejskich, nauki i społeczności gdańskiej oraz rodziny Hewelke. 
Przewodniczącym został radca handlowy Carl Ferdinand Pannenberg (zm. 
1863), sekretarzem profesor gimnazjum gdańskiego dr Franz August 
Brandstäter, a skarbnikiem kupiec Carl Gustav Panzer (zm. 1879). Wykonanie 
pomnika powierzono gdańskiemu rzeźbiarzowi Rudolfowi Freitagowi (1805–
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1890)27. Przypomnienia działalności wybitnego syna Gdańska,  tak naukowej 
jak i dla dobra miasta, podjął się dr Franz August Brandstäter. 9 kwietnia 1860 
rok Rudolf Freitag udostępnił publiczności model popiersia Jana Heweliusza 
wykonany w glinie. Komitet zamierzał ustawić gotowy monument w parku 
Błędnik.  

Wygłoszony przez profesora Franz August Brandstäter (1815-1883)28, 
referat został opublikowanym w 1861 roku.29 Dochód z sprzedaży publikacji 
miał zasilić fundusz budowy monumentu. Praca ta zawiera również zestawienie, 
wraz z obszernymi cytatami, znakomitych korespondentów Heweliusza, ta część 
publikacji oparta została na książce Jana Eryka Olhoffa (1650-1710),30 wydanej 
w 1683 roku. Autor przybliżył zainteresowanym dzieło sprzed prawie dwustu 
lat, praca tym bardziej jest godna uwagi, że łacińskie teksty listów autor dał w 
przekładzie na język niemiecki.  

Pomimo starań komitetu honorowego nie udało się wykonać odlewu w 
brązie. Gipsowy odlew rzeźby autor przekazał do Dworu Artusa. Model gliniany 
zaginął, znany jest jedynie z obrazu Wilhelma Augusta Stryowskiego (1834-
1917), na którym został uwidoczniony artysta przy pracy nad pomnikiem.31  

Dwustulecie śmierci Heweliusza właściwie przeszło w Gdańsku 
niezauważenie, tylko w gazecie ukazała się informacja, sygnowana inicjałami A. 
M.32, o życiu i twórczości uczonego. Natomiast trzej przedstawiciele rodziny 
Hewelków, bracia: kupiec Henryk (ur. 1853) i pastor Jan (ur. 1854) oraz ich 
krewny, właściciel majątku Warzenko w gminie Przodkowo, Max (ur. 1856), 
ufundowali skromną tablicę z datami życia astronoma, która została 
zamontowana na szczycie jednego z domów przy ulicy Korzennej, należącym w 
XVII wieku do Heweliusza33. 

W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku imieniem Heweliusza nazwano 
w Gdańsku nowo wytyczony plac na Osieku. 

Na uroczystym zebraniu w dniu 28 stycznia 1911 roku w siedzibie 
Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego zainaugurowano, po odśpiewaniem 
przez członków gdańskiego męskiego towarzystwa śpiewaczego czterogłosowej 
pieśni, obchody 300 rocznicy urodzin Jana Heweliusza. Po powitaniu przez 
profesora Konrada Lakowitza (1869-1945), prezesa Towarzystwa 

                                                 
27 Rzeźbiarz, uczeń między innymi Bertela Thorvaldsena, w latach 1825–1843 mieszkał i pracował we 
Włoszech, w 1844 roku przybył do Gdańska. Przyjaciel Johanna Carla Schultza (1801–1873),, razem działali w 
Towarzystwie Zachowania Starożytnych Pomników Sztuki w Gdańsku, pracował przy restauracji Dworu Artusa 
i Zbrojowni. Miał pracownię rzeźbiarską w dawnym klasztorze franciszkańskim, był orędownikiem założenia 
muzeum w Gdańsku; udało się to mu w 1870 roku dzięki zapisowi kupca Klosego. 
28 Biogram w: P. O. Loew, Gdańsk literacki (1793–1945), Gdańsk 2005,s.91 
29 F. A Brandstäter, Johannes Hevelius der berühmte Danziger Astronom. Sein Leben und seine Bedenksamkeit.  
Eine Gelegenheitsschrift, im Namen des Comité’s zur Gründung des Hevelius – Denkmals in Danzig..., Danzig 
1861 
30 J. E. Olhöf,  Excerepta ex literis ill. virorum ad Joh. Hevelium perscriptis iudicia de rebus astron. Eiusdemque 
scriptis exhibentia. Studio ac opera, Gedani 1683 
31  Danziger Dampfboot nr z 10 IV 1860 s.2 
32 „Danziger Zeitung“ nr 16278 z 28 stycznia 1887, s. 1–2. 
33 Hevelke, dz. cyt., s. 156. 
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Przyrodniczego, władz prowincji Prusy Zachodnie, władz miejskich Gdańska i 
stowarzyszeń działających na terenie Gdańska oraz członków rodziny Hewelke, 
referat przedstawiający sylwetkę Jana Heweliusza jako astronoma, wygłosił 
astronom a zarazem profesor  gdańskiej Wyższej Szkoły Technicznej 
(Technische Hochschule) dr Albert von Brunn (1880-1942)34. Następnie 
archiwista z Archiwum Państwowego w Gdańsku dr Karol Józef Kauf+mann 
(1865–1945) omówił nieznany list Heweliusza do sekretarza miejskiego 
Wincentego Fabriciusa (1612-1667), w którym astronom przedstawia, wraz z 
rysunkami, obserwację komety widzianej w Gdańsku od grudnia 1652 do 
stycznia 1653 roku. W kolejnym wystąpieniu, „Jan Heweliusz jako człowiek”, 
pastor Jan Hewelke przedstawił dzieje przodków astronoma od osiedlenia się w 
Gdańsku do narodzin uczonego oraz  koleje jego życia.35 Na zakończenie części 
oficjalnej śpiewacy wykonali kolejną pieśń, po czym uczestnicy spotkania udali 
się na uroczysty obiad do restauracji hotelu Danziger Hof.36 

 

 
Domy Heweliusza na przełomie XIX/XX w. 

                                                 
34 A. Brunn, Johann Hevelius' wissenschaftliche Tätigkeiten,[w]: Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in 
Danzig, Bd.13 H.1, 1911, s.30-44. 
35 J. Hevelke: Johannes Hevelius als Mensch. (Danzig 1911) 
36 Setzung am 28. Januar 1911. w: Schriften Naturforschenden Gesellschaft in Danzig Bd. 13 Hf. 2, s. XV-XVII. 
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Tablica w Ratuszu Staromiejskim  ku czci  Heweliusza, odsłonięta w 300-lecie urodzin 

Następnego dnia 29 stycznia 1911 roku, w ramach obchodów urodzin 
astronoma, odsłonięto tablicę pamiątkową w holu Ratusza Staromiejskiego.37 Z 
tej okazji ukazały się w czasopismach artykuły przypominające życie i dorobek 
naukowy wybitnego gdańszczanina.38 Ten jubileusz pobudził również poetów 
do tworzenia okolicznościowych poematów ku czci uczonego. Jednym z tych, 
którzy napisali wiersze upamiętniające 300 rocznicę urodzin Jana Heweliusza, 
był gdańszczanin z pochodzenia Johannes Trojan (1837–1915).39 

Powstałe po pierwszej wojnie światowej, w 1920 roku, Wolne Miasto 
Gdańsk na emitowanych przez Senat banknotach umieszczało symbole, 
budowle i wizerunki osób, jednoznacznie kojarzonych z Gdańskiem. Banknot o 
nominale 10 milionów marek, drukowany w kolorze ciemnozielonym, został 
wprowadzony do obiegu w 1923 roku. Na stronie przedniej opatrzony jest 
                                                 
37 Danziger Zeitung nr 50 z 30 stycznia 1911, s. 2. 
38 F. S. Archenhold, Johannes Hevelius. Ein Gedenkblatt zum 300. Geburtstage, Berlin (1911);  F. Schwarz, 
Johannes Hevelius, der Astronom 1611-1687, w : Himmel und Erde, R. 23, Leipzig 1911, s.507-517. 
39 J. Trojan (1837-1915) poeta niemiecki urodzony w Gdańsku, pochodzący z  rodziny kupieckiej, biogram w: P. 
O. Loew, Gdańsk literacki (1793-1945),  Gdańsk 2005, s.32-33. 
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podobizną Heweliusza według portretu Helmicha Twenhusena i herbem 
Gdańska40. Na odwrocie banknotu znalazł się widok Targu Rybnego z wieżami 
Ratusza Głównego, kościoła Panny Marii i kościoła św. Jana. 

 

 
 

Banknot Wolnego Miasta Gdańska z 1923 r. 
Poczta Wolnego Miasta Gdańska w latach 1934-1937 wydała trzy 

ilustrowane karty pocztowe o jednakowym rysunku ze znakiem opłaty wartości 
10 pf. [fenigów], przedstawiającym herb miasta Gdańska i ilustrację 
prezentującą postać Jana Heweliusza według Jeremiasza Falcka. Poszczególne 
karty różnią się kolorem znaku opłaty i ilustracji oraz liniaturami adresowymi.  

Wiosną 1945 roku, podczas walk o Gdańsk, całe kwartały miasta został 
zniszczone, zburzone i wypalone. Na przełomie lat czterdziestych i 
pięćdziesiątych rozpoczęto niwelowanie terenu i rozbiórkę ruin. Zniszczenia nie 
oszczędziły również okolicy Ratusza Staromiejskiego i ulicy Korzennej; domy 
Heweliusza, które ucierpiały podczas działań wojennych, rozebrano w 1953 
roku41. 

Do Gdańska zaczęła przybywać ludność polska, zarówno w ramach 
repatriacji z terenów wschodnich, jak i z Polski centralnej. Równolegle z 
napływem ludności polskiej trwała akcja wysiedlania ludności niemieckiej. 
Decyzja o odbudowie i rekonstrukcji całego urbanistycznego zespołu dawnego 
Głównego Miasta była doniosła, nie tylko dla zachowaniu piękna starego 
Gdańska, ale też dla tworzenia się świadomości historycznej nowych 
gdańszczan. Odbudowie i rozbudowie miasta towarzyszyła wielka troska o 
przywrócenie do dawnej świetności licznych w Gdańsku zabytków 
historycznych. 

                                                 
40 M. Gumowski, M. Pelczar, Pieniądz gdański 1814–1939, Gdańsk 1960. 
41 T. Przypkowski, Barbarzyńskie zniszczenie najcenniejszego zabytku Gdańska, „Problemy”, 1957, nr 5 s. 350–
354, il.; tenże, Jeszcze sprawa gdańska ..., tamże, 1957, nr 10, s. 756; tenże, W sprawie protokołu Wojewódzkiej 
Komisji Gdańskiej o zburzeniu w r. 1953 zabytkowych ruin domów Jana Heweliusza, tamże, 1958, nr 4 s.302-
305. 
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24 kwietnia 1961 roku odbyła się w Ratuszu Staromiejski ogólnopolska 
sesja naukowa ku czci wybitnego astronoma, w  350 rocznicę jego urodzin. 
Sesję tę z inicjatywy  Zakładu Historii i Nauki PAN, przy współudziale 
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego zorganizowało 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Obok licznie zgromadzonych naukowców z 
całego kraju, w sesji uczestniczyli przedstawiciele władz terenowych oraz 
potomkowie rodu Hewelków, zamieszkałych w Gdańsku i Warszawie. Pierwszy  
referat przedstawił na szerokim tle naukę i kulturę mieszczaństwa gdańskiego 
XVII wieku. Omówiono też rolę Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego i jego 
biblioteki w życiu intelektualnym miasta, a także jako ważnego ośrodka 
naukowego północnej Polski. Kolejne wystąpienia poświęcone były życiu i 
dorobkowi naukowemu astronoma. Sesji towarzyszyła wystawa, zatytułowana 
Dzieła Jana Heweliusza, przygotowana z własnych zbiorów przez  Bibliotekę 
Gdańską PAN.42  

W 1971 roku młodzież z Klubu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Neptun” 
w Gdańsku wraz z jego kierownikiem Ryszardem Kozłowskim wysunęła 
projekt ufundowania swojemu miastu pomnik sławnego astronoma. W tej akcji 
młodzi entuzjaści zyskali poparcie władz. W zbieraniu składek uczestniczyła 
młodzież całego województwa43. 
W niedzielę 18 lutego 1973 roku, na skwerze przed Ratuszem Staromiejskim, 
odsłonięto pomnik Jana Heweliusza, ufundowany ze składek społecznych. 
Wykonał go artystę, związany z gdańską Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych, 
Michał Szostak-Gąsienica.44 Na cokole znajduje się napis: „Janowi 
Heweliuszowi – gdańska młodzież 1973”. 

W 2003 roku, podczas prac na rewaloryzacją skweru, pomnik 
zdemontowano go i przeniesiono na placyk koło Hotelu Hevelius, od strony 
Kanału Raduniu. Rozpisano ogólnopolski konkurs na nowy monument, który 
został wystawiony w 2006 roku. 

Również w 1973 roku przed Szkołą Podstawową nr 71 w Gdańsku-Oliwie 
przy ul. Zgody II nr 6, noszącą imię Jana Heweliusza, odsłonięto pomnik 
astronoma autorstwa Wiesława Pietronia.45 
 Z początkiem 1984 roku zawiązał się Społeczny Komitet Obchodów 
Trzechsetnej Rocznicy Śmierci Jana Heweliusza. Przewodniczącym Komitetu 
został wybrany prof. Józef Więckowski przewodniczący oddziału PAN w 

                                                 
42M. Burdowicz-Nowacka, Sesja naukowa w 350 rocznicę urodzin Jana Heweliusza, w: Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki, 1961 nr 3 s.522-523. 
43 Dziennik Bałtycki nr 43 z 20 II 1973, s.4 
44 M. Szostak-Gąsienica (ur. 1936), rzeźbiarz, ukończył w 1956 r. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w 
Zakopanem. Studia na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, dyplom 
w 1961 roku. W latach 1961-1969 pracował jako asystent w Pracowni Projektowania Rzeźbiarsko-
Architektonicznego w gdańskiej PWSSP. W latach 1973-1981 dyrektor i zastępca dyrektora Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. 
45 W. Pietroń (ur. 1934),  rzeźbiarz , studia na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych - dyplom w 1964 w pracowni profesora Stanisław Horno-Popławskiego i profesora Adama 
Smolany 
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Gdańsku,  a po jego nieoczekiwanej śmierci prof. Robert Szewalski. W skład 
Komitetu weszli przedstawiciele wyższych uczelni Trójmiasta, instytutów 
naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów resortowych, a także 
Biblioteki Gdańskiej PAN, towarzystw naukowych, Wydawnictwa Ossolineum, 
przedstawiciele Wydziału Kultury i Kuratorium Oświaty, Domu Książki i 
innych.  Zadecydowano o stworzeniu trzech sekcji: wydawniczej, do organizacji 
sesji naukowej oraz  różnych imprez okolicznościowych. 

Jednym z pierwszych wystąpień komitetu była złożona na ręce sekretarza 
naukowego Polskiej Akademii Nauk prośba o przekazanie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO wniosku o 
ogłoszenie roku 1987 Rokiem Pamięci  Jana Heweliusza. Wraz z wnioskiem 
Komitet przekazał obszerne jego uzasadnienie. W końcu 1985 roku Komitet 
otrzymał wiadomość o przychylnej decyzji UNESCO i wpisaniu rocznicy 
heweliuszowskiej do kalendarza uroczystości i imprez na rok 1987.46  

W dniu 28 stycznia 1987 roku Salę Mieszczańską Ratusza Starego Miasta 
zapełniły szczelnie dostojne senaty ośmiu wyższych uczelni, w togach i 
gronostajach, z insygniami godności akademickich, a obok nich kierownictwa 
instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów resortowych, a 
także reprezentacje społecznego ruchu naukowego. Obecni byli włodarze ziemi 
gdańskiej i miasta Gdańska oraz Trójmiasta, a także przedstawiciele 
kierownictwa nauki polskiej, nadto ks. biskup ordynariusz diecezji gdańskiej w 
towarzystwie proboszcza kościoła św. Katarzyny, wreszcie przedstawiciele 
władz miejskich Federacji Miast Kopernikowskich, a wraz z tym dostojnym 
gronem jako honorowy gość, powitany gorącą owacją zebranych, senior rodu 
Hewelków w Polsce, inż. Jan Hewelke z Grudziądza. 

Po powitaniu zebranych przewodniczący Komitetu prof. Robert 
Szewalski, wygłosił przemówienie, w którym scharakteryzował na tle epoki 
życie i dorobek naukowy wielkiego astronoma, podkreślając ścisłe związki 
łączącego go z rodzinnym Gdańskiem.  Następnie zabrał głos wiceprezes 
Polskiej Akademii Nauk prof. Gerard Labuda podkreślając, że jubileuszowa 
uroczystość ku czci Heweliusza w Gdańsku, jest świętem nauki polskiej a nawet 
nauki całego świata. Wyraził przekonanie, że najlepszą formą uczczenia dzieła 
naukowego Jana Heweliusza byłoby wydanie jubileuszowe wszystkich jego 
pism. Na zakończenie pierwszej części  uroczystości, uczestnicy zebrania udali 
się do miejsca przy ul. Korzennej, gdzie stały domy astronoma. Tam odsłonięto 
tablicę pamiątkową, ufundowaną przez społeczeństwo Gdańska.  

Stąd manifestacyjny pochód udał się wśród burzy śnieżnej do kościoła św. 
Katarzyny, aby złożyć zbiorowy hołd pamięci astronoma. Na płycie grobowej 
Jana Heweliusza złożono wieniec z bukietem róż od nauki polskiej.47   

                                                 
461987 międzynarodowy rok Heweliusza. Dokumentacja obchodów trzechsetnej rocznicy śmierci Jana 
Heweliusza (1611-1687) pod red. R. Szewalskiego, Wrocław 1990 
47 Dziennik Bałtycki nr 24 z 29 stycznia 1987, s. 1–2. 
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Społeczny Komitet zamówił również pamiątkowy medal wykonany przez 
Mennicę Państwową. Strona awersowa, przedstawiającą astronoma, została 
zaprojektowana przez Urszulę Szmyt  a stronę odwrotną  wykonał Jan 
Szczypka48. 

 

 
Medal pamiątkowy wydany przez Społeczny Komitet 

W maju ukazał się reprint Firmamentum Sobiescianum. Egzemplarz 
specjalny tego dzieła, oprawiony w białą skórę, został wręczony Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II, podczas mszy św. na gdańskiej Zaspie, gdy w pielgrzymce 
po kraju ojczystym odwiedził ziemię gdańską. 

Komisja wydawnicza Społecznego Komitetu działająca pod kierunkiem 
redaktora  Kazimierza Orzechowskiego w wydała kilkanaście wartościowych 
publikacji wzbogacając zestaw literatury poświęconej uczonemu49. 

W dniu 6 lipca uroczyście otwarto, w Sali Morskiej Ratusza Głównego 
Miasta, wystawę Jan Heweliusz 1611-1687, przygotowaną przez Bibliotekę 
Gdańską Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Historii Miasta Gdańska. Z okazji 
wystawy wydano folder w pięciu wersjach językowych.50 
 We wrześniu, w dniach 14-16, odbyła się, pod auspicjami Polskiej 
Akademii Nauk, trzydniowa międzynarodowa sesja naukowa poświęcona 
Janowi Heweliuszowi. Współorganizatorami sesji były Uniwersytet Gdański, 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Polskie Towarzystwo Astronomiczne. 
Tematem pierwszego dnia sesji było życie i twórczość Jana Heweliusza. Drugi 
dzień obrad poświęcony był historii astronomii ze szczególnym uwzględnieniem 
prac Jana Heweliusza i współczesnych mu astronomów. Tematykę trzeciego 
dnia obrad stanowiły najnowsze osiągnięcia w badaniach magnetyzmu 

                                                 
48 Medale Mennicy Państwowj 1984-1988 [Katalog], Warszaw 1990 s.361, poz. 712 
49 Wykaz wydanych publikacji w: 1987 międzynarodowy rok Heweliusza. Dokumentacja obchodów trzechsetnej 
rocznicy śmierci Jana Heweliusza (1611-1687) pod red. R. Szewalskiego, Wrocław 1990 s.25 
50 Jan Heweliusz Katalog wystawy 
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ziemskiego i astronomii. Wszystkie wygłoszone referaty zostały zamieszczone 
w okolicznościowej publikacji stanowiącej podsumowanie sesji.51   

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i 
Numizmatycznego zamówił u Krystyny Jeż-Kręcickiej rocznicowy medal, który 
wybito w Mennicy Państwowej w Warszawie.52 Na stronie głównej medalu, 
wzorowanej na znanym portrecie Daniela Schultza, przedstawiono półpostać 
astronoma siedzącego na tle biblioteki. Pod prawa ręką znajduje się księga, w 
dłoni uczony trzyma pióro. Lewa dłoń oparta jest na globusie. Na rewersie 
wyobrażono obserwatorium astronomiczne Heweliusza umieszczone na dachach 
jego trzech kamienic. 

 

 
 Medal pamiątkowy wydany przez Oddział Gdański PTA i N 

Prawie równolegle z sesją naukową odbyły się interesujące imprezy 
towarzyszące. Trzydniowe regaty międzynarodowe żaglówek dwumasztowych 
na trasie Gdańsk Szwecja Gdańsk pod hasłem Regaty Heweliusza. W regatach 
wzięło udział 47 jachtów czterech bander Polski, Związku Radzieckiego, 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Niemieckiej Republiki Federalnej.  

                                                 
51 On the 300th anniversary of the death of Johannes Hevelius. Book of the International Scientific Session.,  opr. 
red. R. Głębocki, A. Zbierski, Wrocław 1992  
52 Medale Mennicy Państwowj 1984-1988 [Katalog], Warszaw 1990 s. 322, poz.629 
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Medal pamiątkowy regat Heweliusza 

Polskie Towarzystwo Filatelistyczne zorganizowało, w dniach 26 IX – 4 
X 1987 roku, międzynarodową wystawę filatelistyczną Heweliusz 300, pod 
patronatem wojewody gdańskiego w Ratuszu Staromiejskim. Na wystawie 
zaprezentowano znaczki pocztowe, koperty, karty pocztowe i okolicznościowe 
kasowniki przygotowane z okazji 300 rocznicy śmierci Jana Heweliusza.53 Z 
okazji tej wystawy Polskie Towarzystwo Filatelistyczne wyemitowała 
okolicznościowy medal autorstwa Gertrudy Kuziemskiej-Wilczopolskiej. Na 
stronie awersowej przedstawiony jest Ratusz Starego Miasta, a na stronie 
odwrotnej podobiznę astronoma wzorowana na wizerunku astronoma z obrazu 
Daniela Schultza.54 

   

                                                 
53 Krajowa wystawa filatelistyczna 1987.09.26-1987.10.04 Heweliusz 300. Katalog, Gdańsk 1987  
54 Medale Mennicy Państwowej 1984-1988 [Katalog], Warszaw 1990 s.387, poz. 765 
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Kuratorium Oświaty Gdańskiego Okręgu Szkolnego zorganizowało, w 
roku szkolnym 1987/1988,  dwa konkurs: pierwszy wiedzy o Janie Heweliuszu i 
drugi - plastyczny.  Pierwszy adresowany był do uczniów klas V-VIII szkół 
podstawowych województwa gdańskiego. Udział w konkursie wzięło około 
tysiąca uczniów i uczennic z 41 szkół. Na drugi konkurs – plastyczny pod 
tytułem Gwiezdny świat Heweliusza wpłynęło około 1500 prac wykonanych 
różnymi technikami, z czego osiemset prezentowało wysoki poziom 
artystyczny. Obydwie imprezy zyskały bardzo dobra ocenę i uznanie wśród 
znawców przedmiotu.  

Od 1987 roku reprezentantom gdańskiego środowiska naukowego za 
wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze poznawczym jest przyznawana 
Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im Jana Heweliusza Początkowo, nagroda 
była tylko jedna, od 2002 roku przyznawana jest w dwóch dziedzinach: nauk 
ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych55.     

Wypada też wspomnieć, że liczący, w 1987 roku, 115 lat browar gdański 
uczcił pamięć astronoma a zarazem członka cechu browarników, 
wyprodukowaniem piwa Hevelius. Wszystkie te imprezy były cennym akcentem 
obchodów ku czci Jana Heweliusza. 

W 2000 roku czasopismo 30 dni ogłosiło plebiscyt na gdańszczanina 
tysiąclecia. Akcja ta spotkała się z dużym odzewem społecznym. Czytelnicy 
wytypowali 188 postaci żyjących od X wieku do czasów współczesnych, w tym 
wiele osób jeszcze żyjących. Wybrane postacie reprezentowały różne profesje, 
byli w tej grupie pisarze, muzycy, uczeni, politycy i sportowcy. Najwięcej 
kuponów konkursowych typowało na gdańszczanina tysiąclecia Jan 
Heweliusz.56 

W dniach 30-31 stycznia 2001 roku Nadbałtyckie Centrum Kultury w 
Gdańsku,   mieszczące się w Ratuszu Staromiejskim, we współpracy z 
Instytutem Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
Fundacji Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika zorganizowała pierwszy 
Festiwal astronomiczny z okazji urodzin Heweliusza. Festiwal poświęcony był 
najnowszym osiągnięciom astronomii, astrofizyki i kosmologii. Udział w nim 
wzięli najwybitniejsi polscy naukowcy pracujący tak w kraju jak i zagranicą.57 
Gościem festiwalu był między innymi wybitny współczesny astronom 
Aleksander Wolszczan.  

W dniu 28 sierpnia 2003 roku Rada Miasta Gdańska ustanowiła nagrodę 
miasta Gdańska pod nazwą Młody Heweliusz.58 Nagroda jest przyznawana 
młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: 
nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych. Propozycje 

                                                 
55 Uchwała  Nr XXVIII/162/87 Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 19 grudnia 1987. 
5630 dni Nr 12 (36), 2000 , s. 10–11. 
57 Dziennik Bałtycki nr 25 z 30 I 2001 s.12 
58 Uchwała nr XII/387/2003 Rady Miasta Gdańska z  dnia 28.08.2003 r.  
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kandydatów do nagrody mogą składać gdańskie wyższe uczelnie, Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe, Polska Akademia Nauk. 

W 2006 roku, podczas obchodów 395 rocznicy urodzin uczonego, na 
skwerze przy ul. Korzennej, naprzeciwko Ratusza Staromiejskiego, odsłonięto 
pomnik Jana Heweliusza, autorstwa Jana  Szczypki, a na ścianie szczytowe 
sąsiadującego ze skwerem domu wykonano sgraffito, na którym przedstawiono 
widok nieba północnego, według ryciny z dzieła Heweliusza. 59 

 
Od kilku lat władze Gdańska nadają obchodom urodzin Jana Heweliusza 

uroczystą oprawę i łączą je z honorowaniem gdańskich naukowców. Tradycją 
już się stało, że Miasto Gdańsk 28 stycznia przypomina o urodzinach wybitnego 
gdańszczanina. Gdańscy uczeni, radni i władze miasta spotykają się pod 
pomnikiem słynnego astronoma, przy Ratuszu Staromiejskim, by oddać hołd 
wielkiemu uczonemu i rajcy miasta. Spod pomnika wyrusza uroczysta parada, 
która przechodzi ulicami Głównego Miasta do Dworu Artusa, gdzie odbywa się 
uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana 
Heweliusza. Zwiększa się też liczba publikacji zamieszczanych w periodykach z 
informacjami o życiu i twórczości astronoma, w gazetach ukazują się 
okolicznościowe artykuły, przypominające jego osobę. 

Połączenie inicjatyw, upamiętniających Jana Heweliusza, a realizowanych 
przez gdańskie instytucje kultury i nauki w roku 2009 i 2010, zapoczątkowało 
przygotowania do wielkiego jubileuszu czterechsetlecia urodzin astronoma 
przypadające w roku 2011. Centrum Edukacji Hewelianum, wspólnie z 

                                                 
59 Dziennik Bałtycki nr 25 z 30 I 2006 s.4 
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Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Historycznym Miasta 
Gdańska oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną, opracowało ścieżkę 
edukacyjną dla młodzieży szkolnej. 

16 grudnia 2010 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o 
szczególnym znaczeniu dorobku naukowego Jana Heweliusza dla dziedzictwa 
narodowego i światowego, podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Rokiem 
Jana Heweliusza60.  

Obchody Roku Heweliusza 2011 mają odbywać się na wielu 
płaszczyznach i kierowane są do bardzo zróżnicowanych grup docelowych. To 
efekt współdziałania instytucji miejskich, podmiotów biznesowych oraz 
organizacji pozarządowych. Rok Heweliusza to przede wszystkim działania 
o charakterze edukacyjno-naukowym realizowane przez podmioty kulturalne, 
edukacyjne i naukowe, tak podlegające Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku, jak 
i samodzielne.  

Oficjalnie obchody Roku Heweliusza w Gdańsku zainaugurowane zostały 
27 stycznia 2011 roku. Następnego dnia w Ratuszu Staromiejskim odbyła się 
uroczysta gala, na której wręczono Nagrody Naukowe Miasta Gdańska. 
Ogłoszono też wyniki konkursu na utwór dramatyczny poświęcony 
astronomowi.  

W Centrum Hewelianum pokazano model polskiego satelity naukowego, 
dla którego wybrano imię Heweliusz, a w Muzeum Historii Miasta Gdańska 
otwarto wystawę Era nowych odkryć. 50 lat NASA. 

Dwudziestego ósmego stycznia, w godzinach wieczornych, odbyło się w 
kościele św. Katarzyny nabożeństwo ekumeniczne, a po nim odsłonięto tablicę 
pamiątkową, umieszczoną na północnym filarze przy ołtarzu głównym. 

 
                                                 
60 Monitor Polski 2011, nr 1, poz. 1. 
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Z okazji 400 rocznicy urodzin Heweliusza wydane zostały znaczek 
pocztowy i dwa rodzaje kart pocztowych oraz moneta okolicznościowa.  

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku ogłosiła konkurs na 
komiks przedstawiający życia astronoma. 
  Gimnazjum nr 2 w Gdańsku przy ul. Kartuskiej otrzymało w piątek 11 
lutego 2011 r. imię Jana Heweliusza. W uroczystości nadania gimnazjum 
patronatu uczestniczyła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall.61 

Bardzo dużo imprez adresowanych jest do dzieci i młodzieży. W 
wybranych filiach biblioteki miejskiej odbędą się spotkania dla uczniów V i VI 
klasy szkoły podstawowej dotyczące życia i osiągnięć Jana Heweliusza. W 
trakcie spotkań dzieci zapoznają się z sylwetką wielkiego gdańskiego 
astronoma, jego odkryciami, a także „pobawią się” matematyką i astronomią. 
Ogłoszono też konkurs plastyczny na projekt zakładki do książki. Planowane 
jest przygotowanie  filmu dokumentalno-edukacyjnego, dla szkół, 
poświęconego życiu astronoma. 

Dla najmłodszych przygotowano spacer edukacyjny. Podczas godzinnej 
przechadzki uliczkami Starego Miasta dzieci (przedszkolaki i uczniowie I-IV 
klas) mają okazję poznać baśnie i legendy związane z magicznymi miejscami 
naszego miasta, w których mieszkał i pracował najsłynniejszy gdański 
astronom. 

W trakcie obchodów Muzeum Historii Miasta Gdańska zaplanowało 
przygotowanie kilku wystaw między innymi: Jan Heweliusz i Gdańsk jego 
czasów, Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych oraz Paweł 
Włodkowic – Mikołaj Kopernik – Jan Heweliusz.  

W sierpniu (12-13), Centrum Hewelianum organizuje publiczną 
obserwację nieba i roju meteorytów – Perseidów. 

W gdańskim Dworze Artusa w dniach 11-15 września odbędzie się 
trzydziesty piąty zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Program 
obejmuje serię referatów przeglądowych prezentujących osiągnięcia polskiej 
astronomii. Także we wrześniu, w dniach 15-18, ma się odbyć międzynarodowa 
konferencja naukowa poświęcona badaniom nad dziełami i życiem Heweliusza, 
szczególnie jego związkami z nauką europejską w XVII wieku. Sesji będzie 
towarzyszyła wystawa przygotowana przez Bibliotekę Gdańską pod roboczym 
tytułem  Jan Heweliusz na tle nauki w XVII wieku.  

3 października, podczas inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na 
Uniwersytecie Gdańskim, odbędzie się uroczystość nadania Audytorium 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki imienia Jana Heweliusza, połączona 
z wmurowaniem tablicy pamiątkowej.  

Postać Jana Heweliusza, nie jest obca współczesnym gdańszczanom, jak 
wykazał to plebiscyt na gdańszczanina tysiąclecia. Jest on najbardziej znanym 
naukowcem działającym za czasów pierwszej Rzeczypospolitej. Nazwiska 

                                                 
61 Gazeta Wyborcza Trójmiasto nr 35 z 12 II 2011 s.2 
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wielu, cenionych przez swoich współczesnych, uczonych pracujących w 
dawnych wiekach w Gdańsku, znane są obecnie tylko nielicznym specjalistom i 
historykom myśli naukowej. Heweliusza, jego życie i osiągnięcia naukowe, 
został przybliżony szerokim kręgom społecznym przez działania o charakterze 
edukacyjno-naukowym podejmowane od kilku lat jako forma przygotowania do 
wielkiego jubileuszu, 400 rocznicy jego urodzin. Wydaje się, że ilości 
informacji i imprez związanych z upamiętnieniem tego jubileusz, sprawi że 
postać słynnego gdańszczanina, będzie dobrze znana i rozpoznawalna nie tylko 
w Gdańsku, ale we wszystkich zakątkach naszego kraju.  
 

Helena Dzienis 
Biblioteka Gdańska PAN 
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KOMUNIKATY:  
 
Spotkania członków PTN Oddziału w Gdańsku 

- Każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz miesięcy lipiec, sierpień) 
zebranie odczytowe w Muzeum Miasta Gdyni godz. 17:00. 
 
- W każdą środę na zapleczu Poczty Głównej w Gdyni spotkania 
kolekcjonerskie wymienne godz. 15:00 do 17:00. 
- W poniedziałki Dom Filatelisty w Gdańsku godz. 15:00 

 
 
 
 
ADRES INTERNETOWY STRONY ODDZIAŁU GDA ŃSKIEGO PTN 
 

http://www.ptn-gdansk.za.pl 
 

ZAPRASZAMY 
 
 

WSZYSTKIM NASZYM CZYTELNIKOM 
ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI 
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