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Gdynia,

dr Karol Nawrocki
Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej
i Muzeum Westerplatte
w Gdańsku

Szanowany Panie Dyrektorze,

W imieniu członków i Zarządu Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych składam Panu
najserdeczniejsze gratulacje z powołania Pana na stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny
Światowej i Muzeum Westerplatte w Gdańsku.
Członkowie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych postanowili czynnie wesprzeć
Pana poczynania dla przywrócenia prawdy historycznej, a którą było trudno dostrzec
w działalności poprzedniego kierownictwa i kolegium tej instytucji. Dla przykładu podajemy,
że tendencyjnie lansowano zdjęcia nie mające nic wspólnego z wysiedleniem ludności cywilnej
z Gdyni. Zdjęcie to było omawiane na VI sesji popularno-naukowej Stowarzyszenia Gdynian
Wysiedlonych w dniu 24.04.2012 w Gdyni oraz w publikacji redaktor Doroty Abramowicz
w „Dzienniku Bałtyckim”. Niezależnie od uwag zgłoszonych w czasie VI sesji popularno
naukowej przez prezesa SGW i innych, zdjęcie znalazło się w publikacji Muzeum II Wojny
Światowej, na wystawie oraz zamieszczone w publikacjach książkowych tegoż muzeum.
Podpis pod zdjęciem podaje: „wedle niemieckiego opisu Polacy wracają do swoich domostw
po ustaniu walk w dniu 15.09.1939”. Tymczasem walki w Gdyni ustały dnia 19.09.1939 potwierdzenie w różnych nośnikach wiedzy historycznej. Pułkownik Stanisław Dąbek poddał
obronę Oksywia i odebrał sobie życie właśnie tego dnia.
Te i inne fakty są wymienione w wystąpieniu prezesa SGW Benedykta
Wietrzykowskiego. Publikacje omawianego „zdjęcia nieprawdy” świadczy, że uprzednie
kierownictwo oraz kolegium Muzeum II Wojny Światowej z uporem lansowało nieprawdę,
celowo nie licząc się z głosem osób, które przeżyły ten okres w Gdyni. W tym miejscu należy
poddać pod wątpliwość celowe zajmowanie miejsc w kolegium Muzeum II Wojny Światowej
takich osób jak Jacek Taylor, który będąc kierownikiem w roli Ministra Urzędu
ds. Kombatanckich i Osób Represjonowanych. Potrafił wydać dokument zwany Ustawą

0 Kombatantach i Niektórych Osobach Represjonowanych, z dnia 25.01.1991, gdzie
nie uwzględniono Gdynian, którzy byli represjonowaniu jako pierwsi w Polsce. Natomiast
dla siebie przyznał uprawnienia kombatanckie i był znany jako „kombatant w rajtuzach”. Dla
porządku podajemy, że Jacek Taylor urodził się 25.09.1939 r. w Poznaniu. W późniejszym
okresie został on przewieziony do swojego wuja, który na wsi posiadał duże gospodarstwo
rolno-hodowlane. Jacek Taylor wraz z rodzicami przebywał tam do końca II Wojny Światowej.
Jacek Taylor po II Wojnie Światowej przybył do Gdyni, gdzie ukończył Liceum
Ogólnokształcące a następnie podjął studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ponownie wrócił do Gdyni by odbyć praktyki w Polskich Liniach Oceanicznych. Zasługi
w udzielaniu pomocy poszkodowanym przez komunistów były nie w ramach wolontariatu,
ale odpłatnie.
Inny przykład to obecność w kolegium profesora Normana Daviesa, anglika
urodzonego 8.06.1939, którego znajomość lopów m.in. prześladowanej ludności cywilnej była
1jest zerowa. Spytany na spotkaniu przez prezesa SGW, co sądzi o lasach wysiedlonych 80%
mieszkańców Gdyni w okresie II Wojny Światowej odpowiedział, że po raz pierwszy słyszy
o takim fakcie.
Składam także zapytanie jakim sposobem mogą zasiadać w kolegium ludzie podobnego
pokroju. Czy jako autorytet profesor Norman Davies nie czuje się moralnie osobą niepotrzebną
w takim kolegium.
Życzymy Panu Dyrektorowi sukcesów w reformowaniu działalności Muzeum II Wojny
Światowej i dochodzenia do prawdy historycznej dla dobra ogółu społeczeństwa.

Łącząc wyrazy szacunku,

Preze

W załączeniu pozwalamy sobie przekazać materiały z VI sesji popularno-naukowej
SGW, gdzie omawiany jest temat wyżej wymienionego zdjęcia (patrz strona 125-129).

