
UZASADNIENIE 

„Jeszcze Polska nie zginęła”     

Szanowni Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 Głośna stała się propozycja Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia, naszego Metropolity dotycząca nadania patrona Uniwersytetowi 
Gdańskiemu, Józefa Wybickiego. Ta propozycja jest trafna, wynikająca z 
szerokiego rozeznania historii Pomorza, naszej tożsamości, naszych dążeń i 
postrzegania Pomorza przez całą Polskę.  Józef Wybicki – to z naszego regionu 
- najbardziej rozpoznawalne nazwisko w Polsce i nasza młodzież może być 
dumna z takiego Patrona. Nie tylko studenci, ale i uczniowie, bo wiele szkół 
współpracuje z Uniwersytetem, a właśnie to nazwisko przyciąga.  Postać Józefa 
Wybickiego -  przypomina o ciągłości i aktualności walki o naszą państwowość. 
Czy na uroczystościach państwowych, środowiskowych, czy sportowych 
śpiewając nasz hymn - wszyscy przypominają sobie to nazwisko. Tekst hymnu - 
to historia, z której wyrastają nasze korzenie i wyraz uczuć każdego pokolenia.  
Chwała Arcybiskupowi, że dla nas o to zabiega. Taki Patron  uczelni  
pomorskiej przyniesie nam uznanie w całej Polsce. 

 Józef Rufin Wybicki (29 IX 1747 – 10 III 1822) nasz pomorski bohater i 
twórca hymnu narodowego Polski, urodził się jako Kaszuba w Będominie. Miał 
liczne rodzeństwo, jego brat został księdzem, a cztery z siedmiu sióstr zostały 
zakonnicami. Tu widać tą naszą pomorską religijność. Wywodził się z 
średniozamożnej rodziny szlacheckiej o długich tradycjach prawniczych. Jego 
dziadek, ojciec i trzech wujów byli sędziami.  W wieku 17 lat został posłem z 
Kościerzyny na Sejm koronacyjny Stanisława Augusta.  Jest on wyjątkowym 
darem naszej Ziemi dla Polski. Publicznie protestował, sięgając po szablę, 
przeciwko wszechwładnemu ambasadorowi Rosji, czym zyskał sobie uznanie 
rodaków. Stał się jednym z najwybitniejszych Polaków I Rzeczypospolitej i 
Jego życie to ciągła walka o  niepodległość Ojczyzny. Pułkownik Konfederacji 
Barskiej, z pełnomocnictwa bp. Krasińskiego,  prowadził układy z Francją i 
Prusami. Na Pomorzu organizował spisek patriotyczny. Potem zbiegł do 
Holandii i studiował w latach 1770-1771 prawo i filozofię. Po powrocie do 
kraju,  w Warszawie skodyfikował polskie prawo, wydając w 1778 r. „Zbiór 
praw sądowych” i brał udział w obiadach czwartkowych u króla. Ogłosił 
pisemnie krytykę ustroju i propagował zniesienie pańszczyzny za czynsze. Stał 
się zawodowym prawnikiem, autorem artykułów prasowych, pisał dramaty i 
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wystawiane u Bogusławskiego. W Powstaniu Kościuszkowskim mianowany 
został generałem. Spod jego pióra wyszła odezwa Kościuszki do Wielkopolan. 
Później negocjował z Robespierrem i Napoleonem powstanie Legionów 
Dąbrowskiego. Polski ówczesny entuzjazm oddał w sposób do dziś 
zachwycający w „Mazurku Dąbrowskiego”. Współtworzył polską państwowość 
Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Zajmował najwyższe 
stanowiska m.in. prezesa Sądu Najwyższego.  
Jego życie i twórczość to zachwycające źródło patriotyzmu; piękny przykład dla 
studentów. 
Do Jego postaci odwoływali się Dowódcy i Żołnierze TOW „Gryf Pomorski”,  
kontynuując  dzieło Niepodległości i stawiając cele, które połączyły Polaków na 
Pomorzu w czasie II Wojny Światowej,  pod wzniosłymi hasłami zapisanymi 
przez Prezesa Rady Naczelnej kpt. Józefa Dambka w Deklaracji Ideowej TOW 
„Gryf Pomorski”, cytuję:  

„Głównym celem Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" jest 
wyzwolenie Ojczyzny i Kościoła Katolickiego.” 

Szanowni Radni, 
 dzieło Niepodległości, o którą walczył Józef Wybicki było kontynuowane przez   
twórców TOW „Gryf Pomorski”, którzy brali swoje początki z patriotyzmu 
polskiego, „Złotego zapisu” Mestwina, tradycji filomatów, pracy organicznej ks. 
Stanisława Kujota, Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w 1918 roku, w którym 
licznie uczestniczyli; Organizacji Wojskowej Pomorza – późniejsi kombatanci 
wojny polsko–bolszewickiej z 1920 roku, poezji Kaszubskiego Homera 
Hieronima Derdowskiego, pracy Antoniego Abrahama, Zaślubin Polski z 
Morzem z 10 lutego 1920 roku, na których kazanie wygłosił późniejszy 
honorowy Prezes Rady Naczelnej TOW „Gryf Pomorski”-  ks. ppłk Józef 
Wrycza,  proroczo przewidując powrót Gdańska do Polski.    
Także My, jako Radni nie patrząc na aktualne podziały i różnice -  przedstawmy 
naszej młodzieży i całemu pomorskiemu społeczeństwu, a także Polsce, tego 
szacownego patriotę -  Józefa Wybickiego. 
 
 
 
 
 


