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Źródło nr 1 

 



  

Tytuł dokumentu: „Pewien istotny fragment zbioru zdarzeń minionego 100-lecia w symetrycznym 
zapisie wg nowej rachuby czasu” 
Data wystawienia: 11.12.1968 r. 
Opis źródła: Niniejsze źródło to satyryczne przedstawienie minionego 100-lecia historii politycznej 
oraz systemu socjalistycznego, wykonane przez studenta kierunku matematyka Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Gdańsku.  Autor źródła za punkt zerowy w dziejach obrał rok 1917 (wielką 
rewolucję październikową), który nazwał „początkiem nowej socjalistycznej ery” (nse). Pierwszym 
opisanym w źródle wydarzeniem jest zamordowanie prezydenta USA Abrahama Lincolna w 1865 
roku, czyli wg rachuby czasu zaproponowanej przez autora źródła rok 52 przed nową socjalistyczną 
erą. Natomiast ostatnim zaprezentowanym wydarzeniem jest objęcie fotela prezydenckiego w USA 
przez Richarda Nixona w 1969 roku, czyli roku 52 nse. 
Źródło to jest także nawiązaniem do francuskiego kalendarza rewolucyjnego, wprowadzonego w 
1793 roku, w którym lata liczono od 22 września 1792, czyli od daty ustanowienia pierwszej 
republiki francuskiej. 
Miejsce przechowywania źródła (sygnatura): Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego, AWSP/17 
 



Źródło nr 2 

 
Tytuł dokumentu: Odręcznie wykonane karty do gry z Sierpnia 1980 roku wykonane w Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni 
Data wystawienia: Sierpień 1980 
Opis źródła: W zbiorze dokumentów zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, a dokumentujący Strajk z Sierpnia 1980 roku znajduje się komplet ręcznie 
wykonanych kart do gry. Każda z dwudziestu czterech kart oznakowana została trzyliterowym 
skrótem SKP (tj. Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni) oraz datą „15.08.80”. Źródło to dokumentuje 
jak stoczniowcy mogli spędzać swój „wolny czas” podczas strajku. Na odwrocie jednej z kart 
umieszczono nazwisko Jana Mindika ze Słupska. Przypuszczać tylko można, że to twórca lub 
użytkownik zgłoszonego do konkursu źródła. 
Miejsce przechowywania źródła (sygnatura): Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, Zespół akt Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, Odręcznie wykonane karty do 
gry z Sierpnia 1980 roku wykonane w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, AKKS/347/1/33 

  



Źródło nr 3 

 
Tytuł dokumentu: 69 telewizorów UNIMOR 
Data wystawienia: 1957 - 1995 
Opis źródła: 69 telewizorów wyprodukowanych przez Gdańskie Zakłady Elektroniczne UNIMOR. 
Pochodzą z przyfabrycznego muzeum, gdzie były gromadzone. To pojedyncze sztuki wszystkich 
egzemplarzy wytworzonych w Zakładach. Są wśród nich zarówno te, które trafiły do masowej 



produkcji, czyli były produkowane w wielotysięcznych seriach, jak i pojedyncze egzemplarze, które 
albo nie trafiły do produkcji albo zatrzymały się tylko w wersji prototypowej. 
Miejsce przechowywania źródła (sygnatura): Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni, 
zesp. 2592 

 
  



Źródło nr 4 

 
Tytuł dokumentu: List poparcia do obywatela Korei  od uczennicy Szkoły Podstawowej nr. 36, 
Warszawa, ul. Woronicza 8 
Data wystawienia: 16.11.1950 r.; Warszawa 
Opis źródła: Wybrane źródło prezentuje: list uczennicy  klasy IV b ze Szkoły Podstawowej nr. 36 w 
Warszawie, przy ul. Woronicza 8. Związany jest  z  wydarzeniami Światowego Kongresu Obrońców 
Pokoju, który odbył się w dniach 25-28 sierpnia 1948 roku we Wrocławiu. List pochodzący z 
zespołu: Powiatowy Komitet Obrońców Pokoju w Elblągu napisany jest w języku polskim. W aktach 
tego zespołu można odnaleźć plakaty, c listy napisane w językach: francuskim, niemieckim, 
włoskim, czeskim, słowackim, rosyjskim oraz chińskim. Celem powołania Kongresu miało być 
przekonanie światowej opinii publicznej o tym, iż kraje komunistyczne są zwolennikami pokoju, 
natomiast Zachód stanowi zagrożenie. Ruch Obrońców pokoju powstaje krótko po zawierusze II 
wojny światowej podczas gdy narastało kolejne zagrożenie wybuchu kolejnego konfliktu 
zbrojeniowego. W trosce o pokój powstaje Międzynarodowy Ruch Obrońców Pokoju wywodzący się 
ze skrajnej Lewicy jako element ówczesnej kampanii ideologicznej i politycznej realizowanej przez 



ZSRR i jej sprzymierzeńców oraz międzynarodowe struktury partii Komunistycznej- Kominform.  
Zasób  Komitetu Obrońców Pokoju  w AP Malbork zawiera: korespondencje, sprawy poufne, 
sprawozdania pełnomocników ze zbiórki na fundusz pomocy sanitarnej Korei, sprawozdawczość z 
działalności KOP w powiecie elbląskim, instrukcje w sprawie ogólnonarodowej akcji zbierania 
podpisów pod apelem Światowego Komitetu Obrońców Pokoju, Dokumenty dotyczące pomocy dla 
dzieci koreańskich, protokoły Powiatowego Komitetu Obrońców Pokoju, zaświadczenie-Komisji 
zbiórki 1-go Maja na Fundusz Światowej Rady Pokoju, Dokumenty Komitetów Obrońców Pokoju 
Powiatu elbląskiego. W zasobie znajdują się ciekawe plakaty, listy autorstwa  dzieci i młodzieży, 
reprezentujących różne szkoły, oraz  osób reprezentujących zakłady przemysłowe i  branże 
handlowe. Dokumenty miały być poparciem dla Wodza mas pracujących- Józefa Stalina oraz 
skierowane do delegatów na II Światowy Kongres Obrońców Pokoju. Ich treści zawierały krytykę 
wobec rządów brytyjskich i amerykańskich. 
Miejsce przechowywania źródła (sygnatura): Archiwum Państwowe w Malborku; zespół 
248/55: Powiatowy Komitet Obrońców Pokoju w Elblągu 

  



Źródło nr 5 

 
 



 
 



 
Tytuł dokumentu: Scenariusz „Inicjacji Obywatelskiej” młodych mieszkańców Chojnic, 
prawdopodobnie z maja 1988 roku 
Data wystawienia: Prawdopodobnie maj 1988 r. 
Opis źródła: Dokument na trzech kartach formatu A4, zapisany pismem maszynowym. 
10 stycznia 1969 r. minister spraw wewnętrznych wydał zarządzenie pozwalające na tworzenie Kół 
Rodzin Milicyjnych przy jednostkach MO. Koła skupiały kobiety zatrudnione w jednostkach MO i SB 
oraz dorosłe, najbliższe członkinie rodzin aktualnych i byłych funkcjonariuszy oraz pracowników 
cywilnych. Do zadań Kół należało m.in. „krzewienie socjalistycznych idei i materialistycznego 
światopoglądu oraz pobudzanie do działalności społecznej, „pomaganie rodzinom funkcjonariuszy 
MO w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w celu wychowania młodego pokolenia na 
patriotów i światłych obywateli”, czy też „wychowywanie członków w duchu etyki socjalistycznej”. 
W 1969 r. istniało 319 Kół Rodziny Milicyjnej, liczących razem 12 500 członków; w 1986 r. było już 
ich ponad 38 000 w 676 Kołach. 
Wśród przejawów działalności Kół było tworzenie m.in. „nowej świeckiej tradycji”, polegającej na 
zorganizowaniu laickiej obrzędowości, całkowicie odciętej od form religijnych, w postaci „świeckich 
chrztów”, ślubów i pogrzebów, które nadal były propagowane mimo chylenia się systemu ku 



upadkowi. Jedną z takich inicjatyw była „inicjacja obywatelska”, która zapewne miała być 
odpowiednikiem pierwszej komunii bądź bierzmowania w kościele katolickim. Pompatyczność i 
kuriozalność (granicząca z groteskowością) scenariuszy tych uroczystości budziła rozbawienie już 
w czasach PRL, czego najlepszym przykładem jest słynna scena (zakwestionowana zresztą przez 
cenzurę) wręczania paszportów z filmu Stanisława Barei pt. „Miś”. 
Miejsce przechowywania źródła (sygnatura): Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej w Gdańsku, sygnatura: IPN Gd 532/103 t. 1 

  



Źródło nr 6 

 
Tytuł dokumentu: Murad Girej, chan krymski, prosi Gdańsk o udzielenie pomocy okazicielowi 
pisma Mehmedowi Adze, wysłanemu w poselstwie do króla francuskiego 
Data wystawienia:1677 rok 
Opis źródła: List napisany jest w języku tureckim, opatrzony tugrą – w kulturze islamu 
monogramowy znak panującego monarchy (sułtana, chana), pełniący w kręgu wpływów państwa 
osmańskiego rolę herbu, emblematu władców tureckich, a następnie godła państwowego. Oprócz 
imienia władcy tugra zawierała, także imię jego ojca, a niekiedy jego dziadów, tytuł chan z 
dodatkiem formuły el-muzzafer-da'ima (zawsze zwycięski). Będąc monogramem przywódcy 
świeckiego, a zarazem religijnego, tugra tworzyła teozoficzny obraz wszechświata, na którego 
szczycie znajduje się Bóg (laudacja: Bóg hojny, wielkoduszny), a niżej jego ziemski namiestnik – 
sułtan, którego znak rozciągał się ponad tekstami dotyczącymi spraw ziemskich. 
Specjalny urzędnik artysta malował tugry złotą, niebieską lub czerwoną farbą na nagłówkach (znak 
inicjalny) dokumentów. Emblematy te umieszczano także na budynkach, monetach itp. Również 
wyżsi dygnitarze osmańscy używali analogicznych znaków zwanych penče. Kładziono je jednak na 
końcu lub na marginesie dokumentu. Forma tugry jest także kontynuowana współcześnie, czego 
przykładem mogą być monogramy prezydenta Rosji Władimira Putina oraz japońskiego cesarza 
Akihito. 
Miejsce przechowywania źródła (sygnatura): Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta Miasta 
Gdańska. Listy i dokumenty po 1525 roku, sygnatura APG 300,53/1067, s. 23 
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Źródło nr 7 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
Tytuł dokumentu: Sprawozdanie z praktyki odbytej w Państwowych Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego nr 1 w Łodzi 
Data wystawienia: 16 sierpnia 1949 – 24 września 1949 r. 
Opis źródła: Wszyscy studenci PWSSP w Gdańsku, podczas praktyki wakacyjnej mieli obowiązek 
prowadzenia tzw. zeszytu praktyk. Sprawozdania prowadzone były bardzo szczegółowo, 
wzbogacone były licznymi odręcznymi rysunkami maszyn, szkicami procesu produkcyjnego. 
Opisywane były poszczególne etapy produkcji, atmosfera pracy, charakterystyka zakładu, polecone i 
wykonane zadania, a nawet podawali w wątpliwość zdanie ich opiekuna. Ostatnia strona zazwyczaj 
poświęcona była na pytania do kierownika praktyk i jego pisemne odpowiedzi. Niestety w badanych 
teczkach absolwentów PWSSP w Gdańsku z lat 1946-1966, nie zachowało się zbyt wiele 
sprawozdań z praktyk wakacyjnych. 
Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Łodzi nr 1, zostały uruchomione w 1945 r. i były w 
tym czasie jednymi z największych w Polsce. Zatrudniały ponad 6 tys. pracowników. Dzięki 
sukcesom we współzawodnictwie, fabrykę uznano za wzorcową i nadano jej za patrona Józefa 
Stalina (1949-1956). Zakłady zaprzestały swoją działalność dopiero w 2010 r. 
W Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zachowało się unikalne sprawozdanie z praktyki 
odbytej w P.Z.P.B nr 1 w Łodzi. Maria Sowińska - studentka Wydziału Malarstwa i Projektowania 



Dekoracyjnego, Zakładu Naukowego Tkanina Dekoracyjna Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Pięknych w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, z godną podziwu uwagą i dokładnością obserwowała 
produkcję tkanin bawełnianych. 
Jej sprawozdanie składa się z siedmiu stron formatu A4, oraz wklejonych dobrze zachowanych 
próbek materiałów i tkanin. W treści sprawozdania studentka przedstawia szczegółowo cały proces 
powstawania gotowej tkaniny: od przeróbki bawełny po farbowanie i utrwalanie wzoru na tkaninie. 
Każda z zachowanych próbek tkanin ma odmienną kolorystykę, jest też odpowiednio nazwana. 
Pokazuje, jakie kolory i wzory tkanin były w tym czasie pożądane i modne.  Źródło to jest unikalnym 
znaleziskiem, bowiem w Archiwum Akademii Sztuk Pięknych nie odnajdziemy drugich tak dobrze 
zachowanych próbek tkanin. 
Miejsce przechowywania źródła (sygnatura): Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
teczka Sowińska Maria, sygn. Ss3/14 

  



Źródło nr 8 

     
 



 
 



 
 

      
Tytuł dokumentu: Mapa województwa pomorskiego z uwzględnieniem dróg samochodowych. 
Skala 1:500000 
Data wystawienia: Około 1920-1924 r. 
Opis źródła: Źródło powstało nakładem T. Nichnerowicza w Toruniu. Litografią i drukiem zajęła się 
Drukarnia Rolnicza S. A. w Toruniu. Mapa jest wykonana w skali 1:500000, o wymiarach 61 cm x 46 
cm. 
Województwo pomorskie (wojewodą był Władysław Raczkiewicz, późniejszy Prezydent Polski na 
Uchodźctwie) jak dobrze pamiętamy z historii powstało w 1919 roku z dzielnicy pruskiej. Mapa 
tegoż województwa pomorskiego z tego wyżej wspomnianego okresu pokazuje drogi, koleje i 
kanały z granicą państwa. Jest ona bardzo czytelna, nade wszystko dokładna, ponieważ pokazuje nie 



tylko miasta, ale i wsie, miasteczka, które obecnie nie istnieją, bądź się połączyły. Ich nazwy są 
polskie. 
Została możliwe stworzona w latach 20. XX wieku, z myślą o odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku, ale i zaślubin naszego kraju z Morzem Bałtyckim (generał Józef Haller, Błękitna 
Armia). Widać też terytorium Wolnego Miasta Gdańska, który jak wiemy nie był w granicach Polski. 
Ówczesne województwo pomorskie położone było między obszarem Trzeciej Rzeszy (Niemcy nie 
mogły pogodzić się z tak zwanym polskim korytarzem, do 1933/1934 roku dążyły do pokojowej 
aneksji) i stało się zaczynem konfliktu na polu drugiej wojny światowej. 
Na terenie tego województwa mieszkała ludność obrządku rzymskokatolickiego i protestanckiego. 
Można odnaleźć na mapie między innymi Puck, Wejherowo, Bydgoszcz i Toruń (stolica 
województwa), w tych miastach rozwijała się wysoka kultura (teatry, muzea), komunikacja, ośrodki 
nadmorskie pełne kurortu. 
Miejsce przechowywania źródła (sygnatura): https://polona.pl/item/mapa-wojewodztwa-
pomorskiego-z-uwzglednieniem-drog-samochodowych-skala-1-500-
000,NzY1MTM5NzI/0/#info:metadata, dostęp dn. 03.06. 2021 r. Źródło (mapa województwa 
pomorskiego) jest przechowywane w zasobach Biblioteki Narodowej o sygnaturze ZZK 12241. Rej. 
540/67 
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Źródło nr 9 

 
Kopia listu wraz z tłumaczeniem dostępna jest pod adresem 

http://www.opowiadaczehistorii.pl/moja-kochana-elzbietko/ 

http://www.opowiadaczehistorii.pl/moja-kochana-elzbietko/


 
Tytuł dokumentu: List napisany odręcznie przez niemieckiego strzelca Ernsta Doiwa z 3 Kompanii 
60 batalionu zapasowego piechoty stacjonującego w ówczesnych koszarach Wiebego (obecnie w 
tym budynku znajduje się Urząd Marszałkowski na ul. Augustyńskiego 1) do swojej ukochanej 
Elżbietki 
Data wystawienia: 18 kwietnia 1940 r. 
Opis źródła: Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku interesują się historią zarówno 
Dolnego Miasta jak i pobliskich okolic takich jak Długie Ogrody albo plac Wałowy. W związku z tym 
ostatnim miejscem weszli w posiadanie listu z 1940 roku napisanego przez niemieckiego żołnierza 
do swojej ukochanej. Na dwóch stronach udało się poruszyć nadawcy bardzo dużo ciekawych 
tematów. Są wśród nich np. te dotyczące prozy wojskowego życia jak np. przyciasne buty albo 
wczesnoporanny wymarsz. Są kwestie dotyczące wyżywienia i zaopatrzenia.  Pięknie poruszony 
zostaje temat imienia dziecka, którego przyszli rodzice się spodziewają. Diametralnie inaczej brzmi 



historia innego dziecka. Dziecka, którego młoda matka przyszła do koszar w poszukiwaniu jego ojca. 
Ale najbardziej zaskakujący jest opis snu żołnierza. Była wiosna 1940 roku. Trwała wojna. A 
żołnierz pisał w liście „Ubiegłej nocy śniło mi się że nastał pokój” . 
Cieszymy się, że takie pamiątki przetrwały do naszych czasów. Pokazują wojnę i żołnierzy z 
zupełnie innej perspektywy. 
Miejsce przechowywania źródła (sygnatura): Oryginał listu zachowany w oryginalnej kopercie 
przechowywany jest w Archiwum Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta w Gdańsku. 

  



Źródło nr 10 

 
Tytuł dokumentu: LUFTSCHIFFBAU ZEPPELIN FAHRKARTE TICKET NO. / BILLETE N.o / BILHETE 
N.o 6493 
Data wystawienia: 30 lipca 1932 roku 
Opis źródła: Bilet na przelot sterowcem Graf Zeppelin z Friedrichshafen do Gdańska w dniu 30 
lipca 1932 roku. Bilet został wystawiony w dniu wylotu przez biuro podróży w Friedrichshafen. 
Przewoźnikiem była Hamburg-Amerika Linie. Bilet upoważniał również do skorzystania z 
transportu na lotnisko z Kurg Hotel. Wyjazd z hotelu miał nastąpić o godzinie 19.00. Cena przelotu – 
285 marek (Reichsmark). 
Dokument jest czterojęzyczny (niemiecko-angielsko-hiszpańsko-portugalski). 
Podróżny, na którego wystawiono imienny bilet, to Karl Heinz Freimann. 
Prawdopodobnie chodzi o Karla Heinza Freimanna, który był synem Edwarda Freimanna. Edward 
urodził się 9 kwietnia 1873 r. w Gdańsku. Był katolikiem, właścicielem „Putziger Kreisblatt", a 
następnie „Pucker Zeitung”, miał średnie wykształcenie. Matka Karla Heinza, Jadwiga, była 
ewangeliczką, absolwentką liceum w Gdańsku. Mieszkali w Pucku przy Rynku nr 26, byli 



posiadaczami drukarni, księgarni i sklepu papierniczego. Karl Heinz miał 2 siostry, Edytę i Liselottę 
oraz brata – Fritza.  Karl-Heinz urodził się w 1917 roku, a zmarł w 1982 roku. Jest pochowany w 
Hannoverze. 
Tadeusz Kowalak, Za kulisami „Pucket Zeitung” [w] Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, Gdańsk, 
grudzień 1968, zeszyt 9. 
Miejsce przechowywania źródła (sygnatura): Archiwum Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa 
Pomorskie”, 8 PL_1020_01_08 

  



Źródło nr 11 

 
Tytuł dokumentu: Wpis chrztu Marii Rozalii Jacobi, która pod pseudonimem Marii Sansgene 
opisała  swoje młode życie w Gdańsku gdy była służącą. Książka pod tytułem „Wspomnienia z 
młodości ubogiej służącej”  została wydana w 1908 roku w Niemczech a następnie wznowiona tam 
w 1974 roku.  W Polsce została wydana przez Wydawnictwo  „Słowo/Obraz/Terytorium” w 2019 
roku. Jak mi wiadomo, nikt dotychczas nie odkrył kto kryje się pod pseudonimem Marii Sansgene. 
We wstępie książki są różne przypuszczenia, tyczące również jej wykształconego męża, żadne 
trafne. 
Data wystawienia: data chrztu - 18.03.1853 r., Gdańsk, kościół Św. Mikołaja 
Opis źródła: Źródłem, które doprowadziło mnie do odkrycia tożsamości niezwykłej i budzącej 
niezmierną sympatię młodej dziewczyny – jest wspomniana, fascynująca książka,  zawierająca kilka 
cennych wskazówek. Informacja, iż w Zakładzie Pracy i Ubogich w Oliwie znalazły się trzy osoby z 
bliskiej rodziny naszej bohaterki, które miały to samo nazwisko i księga zgonów USC Oliwy 
doprowadziły mnie do niego. To nazwisko to Janke. Tak nazywali się pensjonariusze Zakładu: babka 
po jednym z mężów, takie było rodowe nazwisko matki (Elżbiety Florentyny) i tak nazywał się brat 
matki. Indeksy Pom. Tow.  Genealogicznego wskazały dwóch mężów matki. Daty ślubów 
podpowiedziały który z nich jest ojcem naszej bohaterki. To woźnica Jan Gotfryd Ernest Jacobi. 
Przejrzenie katolickich ksiąg chrztów w Gdańsku, które jeszcze nie zostały zindeksowane dały 
odpowiedź kim jest autorka książki  - to Maria Rozalia Jacobi. 
Odnalezienie chrztu Marii Jacobi pociągnęło za sobą odpowiedź na drugie pytanie zadane we 
wstępie książki - kim był Jej mąż? Już wiadomo kim był, wiadomo gdzie mieszkali z Marią,  gdzie 
wychowywali swoje córki. 
Miejsce przechowywania źródła (sygnatura): Archiwum Archidiecezjalne w Gdańsku-Oliwie, 
księga chrztów z roku 1853 z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku. Archiwum Państwowe w Gdańsku – 
duplikat księgi chrztów z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku, rok 1853 

 


