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Fot. Piotr Mazur, laureat nagrody głównej  
w konkursie „Nowy Ratusz w obiektywie” .

Materiały Rady Miasta Gdańska

Z pamiętników Józefa Wybickiego (1)

Wyśpiewać „Ballady i romanse”

Święci (1) 



1 lutego 2022 – ruszyła kampania społeczna

Gdańsk Miastem Równości
Gdańsk jako miasto dla wszystkich – taki jest główny cel kampanii społecznej, która oficjalnie wystartowała we wtorek, 
1 lutego. Główne założenia to: równe prawa oraz sprzeciw wobec mowy nienawiści, hejtu i dyskryminacji.

Z kroniki Teatru Wybrzeże 

Czy pamiętasz „Sen”?
Teatr Wybrzeże przygotował cykl audycji ukazujących najciekawsze wydarzenia w historii placówki. Raz w miesiącu na 
youtube prezentowane są zdjęcia, komentarze, fragmenty recenzji z wybranej premiery.

W przestrzeni miejskiej pojawiły się billbo-
ardy i citylighty, a promocyjne spoty trafiły do 
mediów i internetu. 

 – Nie ma miejsca na żadne „ale” w kwe-
stii elementarnych praw człowieka i obywatela, 
w kwestii równości i równego traktowania. Ta 
kampania ma zwrócić uwagę na różne aspekty 
równości, które dotyczą każdego z nas. Miesz-
kańcy Gdańska są wrażliwi i rozumieją potrzeby 
innych, ale z pewnością są także tacy, którzy ni-
gdy nie mieli możliwości uświadomienia sobie, 
jak to jest, żyć z poczuciem wykluczenia i odręb-
ności. Kampania skierowana jest do wszystkich 
gdańszczanek i gdańszczan, po to żebyśmy umie-
li odkryć wrażliwość, zauważyć drugiego czło-
wieka i jego potrzeby – powiedziała Aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Gdańska. (…)

Kampania społeczna jest kolejnym elemen-
tem uchwalonego przez Radę Miasta w 2018 
roku Gdańskiego Modelu Na Rzecz Równego 
Traktowania.

Daniel Stenzel, Marta Formella  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Paulina Pohl, bohaterka kampanii Gdańsk Miastem Równości.  
Fot. Jerzy Pinkas. Materiały Promocyjne Urzędu Miasta Gdańska

Pierwszy odcinek poświecony jest 
niezapomnianemu przedstawieniu „Sen” 
Felicji Kruszewskiej, w reżyserii Stani-
sława Hebanowskiego, ze scenografią 
Mariana Kołodzieja, z muzyką Andrzeja 
Głowińskiego, którego premiera odbyła 
się 26 stycznia 1974 roku. W roli Dziew-
czynki, której się śni, zadebiutowała 
Wanda Neumann, wystąpiły również 
gwiazdy naszej sceny Irena Maślińska, 
Teresa Iżewska, Stanisław Dąbrowski, 
Wiesław Nowicki, Krzysztof Gordon, 
Stanisław Igar, Halina Winiarska, Halina 
Słojewska, Andrzej Nowiński, Tadeusz 
Gwiazdowski i in. Uwiecznił wydarzenia 
wybitny artysta fotograf, związany całe 
życie z teatrem, Tadeusz Link.

K.K. 
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Urodzeni w większości poza Pomo-
rzem, sławę zdobywali sławę gdzie in-
dziej, by przybyć do nas i wyróżnić się 
działalnością, mającą kapitalne znaczenie. 

Święty Wojciech

Pierwszym z nich był święty Woj-
ciech. Jego życie znamy z kilku Żywo-
tów. Pierwszy z nich, autorstwa najpraw-
dopodobniej Jana Kanapariusza, współ-
czesnego Wojciechowi benedyktyna  
z klasztoru na Awentynie, powstał tuż po 
jego śmierci. Jak się przypuszcza, opie-
ra się na relacji jego przyrodniego brata 
Radzima (Gaudentego), który towarzy-
szył mu w wyprawie misyjnej do Prus  
i ocalał, wydaje się więc najbardziej 
wiarygodny. Znamy go jednak tylko  
z późniejszych odpisów. Między pozo-
stałymi Żywotami występują różnice, 
zdarzają się też niewątpliwe pomyłki. 
Przyjmując do wiadomości fakty z jego 
życia, należy pamiętać, że począwszy 
od daty urodzenia wiele podanych dat 
rocznych jest przybliżona, co nie prze-

szkadza, że dają orientację: Ok. 956 r. 
urodził się w Libicach, jako syn księcia 
Sławnika z rodu Sławnikowiców i Strze-
żysławy. W 972 r. zaczął naukę w szkole 
katedralnej w Magdeburgu. W 981 wra-
ca do Pragi, gdzie otrzymuje święcenia, 
a w dwa lata później, po śmierci bisku-
pa Pragi zostaje (w wieku 27 lat) jego 
następcą. W 989 r. zmęczony daremną 
walką z zepsuciem obyczajów wyjeżdża 
do Rzymu. W rok później wstępuje do 
klasztoru benedyktynów św. Boniface-
goi i Aleksego na Awentynie. W 992, 
gdy umiera jego zastępca na tronie bi-
skupim, na prośbę wiernych wraca do 
Pragi. Nie na długo. W 995 r.: rządzący 
w Czechach Przemyślidzi wymordowują 
jego rodzinę w Libicach, w tym czterech 
braci. Zagrożony Wojciech po raz drugi 
opuszcza Pragę. Pielgrzymuje do sank-
tuariów we Francji. Rodzi się zamysł 
wyjazdu na misję wśród pogan. Pierwsza 
prowadzi do częściowo tylko chrzścijań-
skich Węgier, gdzie w 996 r., bierzmuje 
przyszłego św. Stefana. Po spaleniu lo-
kalnego bożka Wojciech jedzie na dwór 

zaprzyjaźnionego cesarza Ottona III.  
W 996 r. przyjeżdża do Polski Bolesła-
wa Chrobrego. W 997 roku w Gdańsku 
chrzci liczne rzesze ludzi i odpływa do 
Prus. Misję pruską kończy jego męczeń-
ska śmierć, 23 kwietnia. Bolesław Chro-
bry wykupuje ciało i przenosi do Gniezna. 
Zaledwie w dwa lata potem w 999 r. pa-
pież Sylwester II dokonuje kanonizacji.  
W pamiętnym roku 1000 cesarz Otton 
III pielgrzymuje do sanktuarium świę-
tego Gniezna, gdzie spotyka się z Bole-
sławem Chrobrym. Powstaje niezależna 
polska metropolia, z trzema diecezjami: 
w Gnieźnie, Wrocławiu i Kołobrzegu.

Święty Wojciech bawił u nas krótko, 
ale znaczenia tej wizyty nie sposób prze-
cenić. Dzięki niej świat dowiedział się 
o Gdańsku, dość ludnym, by nazwać go 
miastem (urbs), noszącym nazwę prak-
tycznie tę samą, co dziś, należącym wraz 
z całym Pomorzem do państwa polskie-
go. Ochrzcił tu „liczne rzesze ludzi”,  
co umocniło wejście do świata Zacho-
du. Jest patronem naszej archidiecezji, 
Polski i Europy. Bezpośrednią pamiąt-

Nasz GDAŃSK W NUMERZE:

Sławni ludzie w dziejach Pomorza Gdańskiego 

Święci (1)
Na początek trzeba ustalić zakres poruszanej tematyki. Sławni ludzie w dziejach regionu,  
to zarówno ci, którzy się tu urodzili, nawet jeżeli sławę zyskali gdzie indziej, jak i przybysze  

z zewnątrz, którzy w regionie działali. Granic czasowych nie kładziemy, ale główną uwagę poświęcimy osobom  
z czasów od X do XX wieku. Świętych bezpośrednio związanych z Pomorzem Gdańskim było niewielu, co nie 
znaczy, że nie było ich wcale. 

Święci (1). Sławni ludzie w dziejach Pomorza Gdańskiego .................. str. 3, 4, 5
W szkołach i w palestrze. Z pamiętników Józefa Wybickiego (1) .............. str. 6,7
Chcą zaprosić wszystkich gdańszczan do obchodów. Koło Inżynierów  
i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia” oraz Rada Dzielnicy Orunia –  
Św. Wojciech – Lipce wnioskują .............................................................. str. 7, 8
*„Przejrzyj na oczy” - 30. finał WOŚP w Gdańsku * W 2022 roku jesteśmy 
Europejską Stolicą Wolontariatu!  
W obiektywie Grzegorza Mehringa/WWW.gdansk.pl ................................ str. 8, 9
(…) Dobrze będzie, gdy rocznice (…) czynić nas będą lepszymi ludźmi.  
Gdańsk pamięta o Pawle Adamowiczu ....................................................... str. 10
Ratusz Oruński – otwarty! Przestrzeń działań społecznych, siedziba biblioteki, 
Rady Dzielnicy, Fundacji Innowacji Społecznej ..................................... str. 11, 12
Jolanta Kajzer z nagrodą Kumamoto ‘City of Artesian Waters’ Haiku Award  
za haiku o tsunami. 26. International „Kusamakura” Haiku Competition  
w Japonii .............................................................................................. str. 13, 14
Wspominamy Wacława Janockiego. (…) by wróciło do nich wszystko -  
to co miłe i kochane. (…) .............................................................. str. 14, 15, 16
Wyśpiewać „Ballady i romanse”. Magdalena Witczak & Beniamin Baczewski  
& Tomasz Jocz..................................................................................... str. 17, 18
„Nowy Ratusz w obiektywie”. Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty .......... str. 18
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ką w Gdańsku jest miejscowość Święty 
Wojciech, z uroczym pobenedyktyńskim 
kościołem i kapliczką na wzgórzu Pod 
Dębem, gdzie według legendy złożono 
ciało świętego po wykupieniu od Pru-
sów. Piękny relikwiarz w archikatedrze 
gnieźnieńskiej był dziełem gdańskiego 
złotnika Piotra van der Rennena. Obecną 
kopię również wykonali gdańscy artyści. 

Święty Jacek

Był chyba najbardziej aktywnym ze 
wszystkich polskich świętych. Jeżeli 
wierzyć legendzie, założył 24 klaszto-
ry! Urodził się ok. 1183 r. w Kamieniu 
Śląskim k. Opola jako syn Eustachego  
i Beaty Końskich, herbu Odrowąż, który 
stał się nazwiskiem. Po 1595 r. zostaje 
wysłany na naukę w szkole katedralnej 
na Wawelu. Jego wieloletni protektor, 
biskup krakowski Iwo Odrowąż, był 
zapewne jego stryjem, W 1202 r. uta-
lentowany młodzieniec jedzie na stu-
dia do Pragi i Paryża. Po trzech latach 
wraca, by w 2007 wyruszyć na dalsze 
studia do Bolonii. Po uzyskania tytułu 
doktora obojga praw w 2010 r. uzyskuje  
w Krakowie święcenia kapłańskie i 
zostaje kanonikiem kapituły katedral-
nej. Głosi porywające kazania. 1215 
uczestniczy wraz ze stryjem w Soborze 
Laterańskim IV w Rzymie, gdzie przy 
późniejszej bytności (1218?) poznaje  
św. Dominika, założyciela zakonu domi-

nikanów. Ok. 1220 r. wstępuje do zako-
nu, którego pierwszy klasztor był przy 
kościele św. Sabiny na Awentynie. Wy-
rusza z towarzyszami do Polski. Zakłada 
klasztor we Fryzaku (Freisach) w Ka-
ryntii. Po drodze przygotowują założe-
nie klasztorów w Znojmie, Brnie i Ihla-
vie, na koniec w Pradze (zrealizowany w 
1225). Zaczyna się okres intensywnego 
zakładania klasztorów dominikańskich 
w Polsce i na ziemiach przyległych: 
1222 Kraków, 1224 Sandomierz, 1226 
Wrocław, 1227 Gdańsk, 1227 Kamień 
Pomorski, 1228 Chełmno, 1228 Kijów, 
1229 Reval (niepewne), ok. 1230 Żyto-
mierz, 1231 Poznań, 1234 Płock, 1234 
Ryga (?), ok. 1236 Sochaczew, 1238 El-
bląg, 1238 Czortków, Dudakowicze, Ha-
licz, ok. 1240 Przemyśl, ok. 1250 Lubcz 
(później przeniesiony do Nowogródka). 
Można stąd odtworzyć itinerarium tego 
niezwykłego „Apostoła Słowian”. Jako 
główna osoba zakonu w Polsce jeździ na 
kapituły generalne: w latach 1221, 1222, 
1225 w Bolonii, w 1228 i 1236 w Pary-
żu. Od 1228 do1232 r. prowadzi misję 
na Rusi - w Kijowie i Czernihowie, po-
tem podobno w Smoleńsku i Moskwie.  
W latach 1233-1242 kieruje akcją misyjną  
w Prusach. W 1242 r. wraca do Kra-
kowa. Dnia 15 sierpnia 1257 r. umiera  
w Krakowie. Mimo natychmiast wsz-
czętych starań do kanonizacji dochodzi 
dopiero w 1594 r.

 Pamiątką po św. Jacku w Gdańsku 

jest czcigodny kościół sw. Mikołaja, 
przekazany przybyłym z nim z Krako-
wa dominikanom przez Świętopełka  
w styczniu 1227 r. – pierwotnie w re-
jonie dzisiejszej Hali Targowej, gdzie 
odkryto fundamenty i kapitularz klasz-
toru, od 1348 na obecnym miejscu. Jest 
to wspaniała świątynia gotycka z baro-
kowym wyposażeniem, z piękną kapli-
cą św. Jacka. Z założonych przez niego 
klasztorów najbliżej naszego wojewódz-
twa przetrwały kościoły w Chełmnie  
i Elblągu.

Święta Brygida

W Szwecji nie było wówczas na-
zwisk, późniejsza święta urodziła się  
w 1303 r. w Finsta jako Birgitta Bir-
gersdotter, córka głównego sędziego 
prowincji Uplandii Birgera Perssona  
i Ingeborgi Bengtsdotter, spokrewnio-
nej z rodem króla Magnusa Ladulasa.  
W wieku 5 lat straciła matkę i wycho-
wywała się u jej siostry w Aspanäss.  
W 1316 r. została wydana za sędziego 
Närke Ulfa Gudmarssona. W małżeń-
stwie przyszło na świat ośmioro dzieci,  
w tym przyszła święta Katarzyna 
(Szwedzka). W 1335 r., gdy król Ma-
gnus Eriksson ożenił się z Bianką z 
Namur, została doradczynią królowej. 
W latach 1339 oboje z mężem pielgrzy-
mują do Nidaros (Trondheim), w 1341-
1342 do Santiago da Compostella, by 

Gdańsk – Święty Wojciech, kapliczka na wzgórzu  
(Wikimedia Commons)

Św. Jacek w głównym ołtarzu u św. Mikołaja.  
Fot. Andrzej Januszajtis
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potem osiąść przy klasztorze cystersów  
w Alvastra. W 1344 r. Ulf zmarł. Brygi-
da znalazła się na rozdro0żu. Była boga-
ta, wpływowa i pełna energii. Jak już jej 
się nieraz w takich chwilach zdarzało,  
w toku modlitwy ukazał jej się Chrystus 
i polecił, żeby założyła zakon Zbawicie-
la Świata, nazwany przez Niego Nową 
Winnicą. W kolejnych objawieniach po-
dyktował zasady, na jakich zgromadze-
nie miało się opierać. Miało w nim żyć 
13 zakonnych księży i do 60 pozostają-
cych pod ich duchową opieką zakonnic. 
Obie płcie miały być ściśle rozdzielone: 
klasztor żeński miał stać na północ od 
kościoła, męski – na południe. Reali-
zacja zamierzenia okazała się niełatwa. 
Mimo że para królewska przekazała na 
klasztor zamek w Vadstenie i zapisa-
ła spore sumy na jego budowę, pomysł 
„koedukacyjnego” zgromadzenia nie 
spotkał się ze zrozumieniem w Szwecji. 
W 1349 r. wizjonerka przeniosła się do 
Rzymu, by uzyskać zgodę papieża. W 
kolejnych wizjach Chrystus i Jego Matka 
kierowali jej dalszymi krokami. Zasły-
nęła jako doradczyni książąt i narodów, 
sumienie biskupów, kardynałów i papie-
ży. Nawoływała do reformy Kościoła  
i powrotu kolejnych papieży z wygnania 
w Awinionie. Uzyskała w Rzymie wielki 
szacunek i opinię proroczej wizjonerki. 
Mimo to na zatwierdzenie reguły swoje-
go zakonu musiała czekać ponad 20 lat! 
Kiedy je wreszcie uzyskała, pojechała  
z pielgrzymką do Ziemi Świętej. W roku 
1373 zmarła, otoczona nimbem świę-
tości (w 1391 r. kanonizowana). W rok 
później postanowiono przewieźć cia-
ło zmarłej do jej pierwszego klasztoru  

w Vadstenie, którego budowę tymcza-
sem rozpoczęto. 

Droga wiodła przez Gdańsk. Ciało 
wystawiono najpierw w kościele Ma-
riackim, a potem w kapliczce Pokutnic 
przy Studni Maryi. Na skutek sztormo-
wej pogody przewiezienie do Szwecji 
się opóźniało. W kapliczce zaczęły się 
dziać cuda, doszło do licznych uzdro-
wień. Obecni uznali to za znak,  że w 
tym miejscu ma powstać klasztor, po-
dobny jak w Vadstenie. Ufundowano go 
w 1394 r., jako pierwsze założenie bry-
gidańskie na kontynencie europejskim 
poza Szwecją. Ze względu na brak miej-
sca oba klasztory – męski i żeński – zbu-
dowano obok siebie po północnej stronie 
kościoła, rozdzielając je wysokim mu-
rem. Budynki klasztorów w XIX wieku 
rozebrano. Odgradzający je niegdyś mur 
– dziś ponad sześćsetletni – przetrwał.

Najcenniejszym zabytkiem jej ko-
ścioła jest genialny obraz z dawnego 
głównego ołtarza, pędzla Hermana Hana 
Zachwycenie św. Brygidy (1616).

Wpatrzona w dal, trzyma w rę-
kach klucze Piotrowe i papieską tiarę,  
co świetnie oddaje autorytet, jakim się 
cieszyła w całym zachodnim świecie. 
Od 1999 r. św. Brygida jest (współ)pa-
tronką Europy. 

Bł. Dorota z Mątów

Żywot tej świętej (ściślej: błogo-
sławionej) różnie się od poprzenich. 
Mamy tu do czynienia z mieszkanką tej 
ziemi. Urodziła się 25 stycznia 1347 r,.  
w Mątówach Wielkich na Żuławach, 
jako córka Wilhelma i Agaty Schwart-

ze. Od dzieciństwa cechowała ją gorąca 
wiara, prowadząca do ekstazy i stygma-
tów (krwawych wybroczyn) w miejscach 
ran Chrystusa. W wieku 17 lat wyszła  
za starszego o 20 lat Alberta Schwert-
fegera (tzn. płatnerza) i zamieszkała  
w Gdańsku w „zaułku ul. Długiej”, w re-
jonie dzisiejszego nr 64, gdzie od 2019 r. 
jest pamiątkowa tablica. Mieli w sumie 
dziewięcioro dzieci, z których wieku 
dorosłego dożyły tylko dwie córki. Para 
była niedobrana, dla niej największym 
szczęściem były religijne uniesienia, 
przeżywane w kościele, on chciał wieść 
życie towarzyskie, dochodziło do ręko-
czynów. Gdy pobita przez męża, ciężko 
zachorowała, nastąpił przełom. Pokona-
ła go łagodnością. Nie tylko nie miał nic 
przeciwko jej pielgrzymowaniu, ale w 
1385 r. sprzedał warsztat i zaczął jeździć 
z nią razem po zachodnich sanktuariach, 
a w 1389 puścił ją samą do Rzymu. Nie 
był już zdrów i umarł w czasie jej nie-
obecności. Po powrocie, w 1390 r. Do-
rota przeniosła się do Kwidzyna i po 
długotrwałych staraniach 2 maja 1393 r. 
dała się zamurować w celi w tamtejszej 
katedrze. Po 14 miesiącach 25 czerwca 
1394 r. umarła. Mimo atmosfery święto-
ści, w jakiej żyła i zmarła, na beatyfika-
cję trzeba było czekać do 1976 r.

W Mątowach Wielkich zachowała 
się chrzcielnica z jej czasów, w Kwidzy-
nie można oglądać jej celę, a w Gdań-
sku-Jasieniu powstał kościół pod jej we-
zwaniem, ufundowany przez gdańskich 
katolików, Niemców i Polaków, symbol 
Przyjaźni i Pojednania. 

                                                                                                     
Andrzej Januszajtis

Kościół bł. Doroty z Mątów w Gdańsku – Jasieniu.
Św. Brygida na obrazie Hermana Hana.  

Fot. Andrzej Januszajtis



6

Nr   2/2022         Nasz GDAŃSK

W celu uczczenia wielkiego polskie-
go patrioty, syna ziemi pomorskiej, Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej rok 2022 usta-
nowił Rokiem Józefa Wybickiego. 

Sięgamy do wydania lwowskiego  
z 1881 roku

Pragnąc przybliżyć Czytelnikom 
piękną postać naszego bohatera, będzie-
my cyklicznie zamieszczali fragmenty 
jego pamiętników. Ze względów czy-
sto technicznych (czytelna czcionka) 
opieramy się na pozycji „Józef Wybicki 
(1747 – 1822). Pamiętniki Józefa Wy-
bickiego senatora wojewody Królestwa 
Polskiego”, Lwów: nakładem Księgarni 
Gubrynowicza i Schmidta, rok wydania 
1881. Na początek – rozdział 1. Doty-
czący wychowania autora z szkołach  
i w palestrze. Nasze komentarze za-
mieszczamy w nawiasach kwadrato-
wych. Przypisy Autora wyróżniamy 
drobnym drukiem. 

***
(…) przemienili  W y b e n   

na Wybicki.(…)

Urodziłem się w roku 1747, dnia 29. 
września, we wsi dziedzicznej Bendomi-
nie w województwie pomorskiem, 5 mil 
od Gdańska leżącej. Ojciec mój był Piotr 

Wybicki, sądowy ziemski mirachowski,  
a matka Konstancya z Lnińskich, córka 
Lnińskiego, sędziego mirachowskiego, 
dziedzica dóbr Brodnica pod Gdań-
skiem. Rodzina nasza ciągle osiadała  
i mieszkała na Pomorzu; bo gdy za 
Zygmunta Augusta niejaki Wyben, woj-
skowy z Danii, wszedł był w służbę pol-
ską, otrzymał za dzieła swoje wojenne i 
indygenat i dobra na Pomorzu, za daną 
mu zaletą od Firleja, wojewody pomor-
skiego. Z czasem przodkowie moi, idąc 
za przykładem w Polsce, aby się nazwi-
sko na ki kończyło przemienili W y b e n   
na Wybicki. *) 

[tutaj autor wstawia kilkustronico-
wy przypis z genealogią, której jednak, 
jeśli chodzi o początki, nie do końca 
można wierzyć. Był w XVII w. rzeczy-
wiście rotmistrz Robert Wyben, ale – jak 
słusznie zwraca uwagę nasz znakomity 
językoznawca prof. Breza, nazwisko 
Wyben po spolszczeniu nie brzmiałoby 
Wybicki, tylko Wybiński. Nie było też 
nigdy wojewody pomorskiego Firleja. 
Zainteresowanych odsyłam do najpeł-
niejszej jak pracy na ten temat, wydanej  
w 2015 r. książki Jacka Kowalkowskie-
go: „Wybiccy, herbu Rogala od XVI 
do XX w”, zawierającej biogramy 113 
przedstawicieli rodu. Przypis jest jednak 
na tyle ciekawy, że zamieszczamy go  
w całości.]

(…) Ród nasz nigdy nie był bardzo 
bogaty. (…)

Plemię  Wybena około roku 1541 w Polsce 
osiadłego, nie rozrodziło się bardzo. Zawsze 
dwóch, trzech najwięcej było braci. Ród nasz 
nigdy nie był bardzo bogaty. Tomasz Wybicki, 
pełen ludzkości, w niebytności ojca Michała, 
starosty tucholskiego, na wolność wypuścił 
różnych więźniów, podobno za niewypłaca-
ne daniny w zamku tucholskim więzionych. 
Ojciec, za powrotem, znać serca twardego, 
chciał ścigać zemstą syna. Ten, ukrywając się, 
tułał się po świecie. Nieubłagany ojciec, w źle 
ułożony sposób, chcąc ukarać dziecię, stracił 
swój majątek. Zawinił Tomasz, że mimo woli 
ojca postąpił, ale mu należało darować, jako 
bliźniemu ludzi, których los nieszczęśliwy 
go dotykał. Ja kocham mojego przodka, bo 
nie rozumiem, aby był złym synem, kiedy był 
przyjacielem ludzkości. Tomasz, po roztrwo-
nionym przez ojca majątku, doszedł jednak  
z czasem dóbr Sikorzyna, również pod Gdań-
skiem leżących.  Będę wyliczał następców 
jego: dość, że te dobra w dziedzictwie doszły 
do mego dziada Jana, który zostawił czterech 
synów: Piotra, mojego ojca, Franciszka, 
Jana i Macieja. Franciszek umarł archidy-
akonem pomorskim, proboszczem szkarzew-
skim; Maciej sądowym ziemskim mirachow-
skim; Jan w młodym jeszcze wieku instygato-
rem grodowym pomorskim. 

Archidyakon ks. Franciszek zostawił 
nam dość znaczny majątek. Po Macieju było 
dwóch synów: Jan i Jakób, wówczas bezżen-
nych. Gdym ojczysty kraj porzucił, i jedna 
córka Maryanna, która była poszła za Prn-
szaka, brata Pruszaka, kasztelana gdańskie-
go. 

(…) w województwie pomorskiem prawie 
wszystkie domy były spokrewnione z sobą 

(…)

Po Janie był syn Jakób, dziedzic wsi 
Liniewka i Łukocina, który ożenił się  
z Czapską i osiadł w województwie cheł-
mińskiem, w ziemi michałowskiej, czyli też 
w dobrzyńskiej. Ja miałem jednego brata, 
Joachima, kanonika kujawskiego, pełnego 
pobożności kapłana, i cztery siostry: naj-
starsza Konstancya poszła za Owidzkie-
go. którego syn dziś osiadł w lubelskiem, i 

Z pamiętników Józefa Wybickiego (1)  

W szkołach i w palestrze 
W 2022 roku przypadają trzy rocznice związane z życiem i twórczością Józefa Wybickiego – minie 200 lat od jego 
śmierci, 275 lat od urodzin i 225 lat od powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. 

Dworek Wybickich w Będominie. Fot. A. Januszajtis
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na dobrego i światłego obywatela zasłużył 
imię. Druga poszła za Lewińskiego, trzecia 
Lyśniewskiego, oficera pruskiego; wcale go 
nie znam. Czwarta Brygitta była zakonnicą  
w klasztorze Norbertanek w Krako-
wie. Był jeszcze jeden Wybicki, w woje-
wództwie malborskiem, pisarz grodzki 
tego województwa, brat stryjeczny mego 
ojca, ale nie wiem, czy jakie zostawił 
potomstwo. Żona jego była Orzeiska.  
Z matki miałem czterech wujów, Lnińskich 
: Ignacy, kanonik kujawski; Jakób. dziedzic 
Brodnicy; Antoni. sędzia ziemski mirachow-
ski, i Michał obywatel pełen cnoty i światła, 
w konfederacyi barskiej był marszałkiem po-
morskim; dawniej kilkakrotnie na sejmy po-
seł, uważany był jako światło przewodnicze  
w obradach. Z synów jego, ile wiem, jeden, 
Józef. co był w służbie bawarskiej, miał 
osiąść w zakroczymskiem; Onufry Paweł w 
Galicyi. Odleglejsze krwi związki łączą nas 
z Grabczewskimi, Jezierskimi, Gotartowski-
mi, Lipińskimi, Powalskimi i t. d, zgoła w 
województwie pomorskiem prawie wszystkie 
domy były spokrewnione z sobą. Przyczyną 
tego była mała liczba familij szlacheckich; 
największa bowiem część województwa zło-

żona była z starostw niezmiernie intratnych, 
opactw i klasztorów. [koniec przypisu]

Lata mego urodzenia były latami 
ciemności publicznej

W roku szóstym życia mego wzięty 
już byłem z domu rodziców przez księ-
dza archidyakona Franciszka Wybic-
kiego; stryja mego, na edukacyę, który 
mnie oddał w ręce wikaryuszów, przy 
probostwie skarzewskiem [dziś skar-
szewskim] będących. Jeżeli pierwiast-
kowa moja edukacya chybioną została, 
nie było to winą ani ojca, ani stryja, ale 
winą czasów, w których się urodziłem. 
Lata mego urodzenia były latami ciem-
ności publicznej, którą ostatnie panowa-
nie Augusta III. Polskę okryło. Prawda. 
że rok mego urodzenia stanowi epokę 
w literaturze ojczystej, gdyż w nim nie-
śmiertelni Załuscy, biskup krakowski 
i referendarz koronny, bibliotekę pu-
bliczną w Warszawie założyli, ale to 
nie były owe wieki Zygmunta, aby tak 
ważne ustanowienie ocenić i korzystać 
z niego umiał Polak. Polacy w tym wie-

ku zupełnie zdziecinnieli byli. Nie mieli 
swego języka, nie umieli mówić, jak ich 
przodkowie: Kochanowscy, Skargowie, 
Orzechowscy; utworzyli sobie jakiś beł-
kot barbarzyński, z łaciny i polszczyzny 
złożony, do którego my jeszcze Pomo-
rzanie dodali słowa Kaszubów i Wen-
dów. Literatura, sztuki i kunszta wolne  
z różnemi umiejętnościami, z któremi 
już prawie cała Europa oswojona była, 
dla nas zupełnie obcemi były: nasi Au-
gustowie zatracili dla nas wszystko!
                                                                             

Komentarze: Andrzej Januszajtis

P.S.

Tym, którzy wolą współczesny język, 
polecamy „Pamiętniki Józefa Wybic-
kiego w nowym opracowaniu” Zenona 
Gołaszewskiego, wydawnictwo Wimana 
2018 rok. Dawny język zachowuje książ-
ka „Pamiętniki Józefa Wybickiego w 100 
– lecie Niepodległości”, Gdańsk 2018, 
Wydawnictwo: Bernardinum Pelplin. 

Koło Inżynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”  
oraz Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce wnioskują  

Chcą zaprosić wszystkich gdańszczan 
do obchodów 

Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce, jak poinformował nas 4 lutego 2022 roku Bartosz Łabuda, 
Przewodniczący Rady Dzielnicy, przygotowała oświadczenie, w którym wnioskuje do Rady Miasta Gdańska  
o przygotowanie i organizację obchodów 200. Rocznicy śmierci Józefa Wybickiego”.

Józef Wybicki. Źródło: CBN Polona

Rada planowała Oświadczenia pla-
nowano przedstawić na sesji Rady Mia-
sta Gdańska 28 lutego 2022 roku, a więc 
już po zamknięciu marcowego wydania 
miesięcznika „Nasz Gdańsk”.  

Kształcił się w kolegium jezuickim  
w Starych Szkotach

W uzasadnieniu czytamy: „W bieżą-
cym roku mija dwusetna rocznica śmier-
ci Józefa Wybickiego, polskiego pisa-
rza i polityka, szambelana Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, autora słów 
Pieśni Legionów Polskich we Włoszech 
– późniejszego polskiego hymnu naro-
dowego, który kształcił się w kolegium 
jezuickim w Starych Szkotach. Mając 

na uwadze, że historia życia Józefa Wy-
bickiego nierozerwalnie związana jest z 
Orunią (której częścią są obecnie Stare 
Szkoty) i Gdańskiem, naturalnym wy-
daje się konieczność opracowania zor-
ganizowania obchodów uczczenia jego 
pamięci.” 

O postanowieniach w tej sprawie po-
informujemy w kwietniowym wydaniu 
„Naszego Gdańska”

13 marca 2022 roku w kościele św. 
Ignacego Loyoli

W niedzielę, 13 marca 2022 roku   
o godzinie 12.15 (suma) w kościele  
św. Ignacego Loyoli na Starych Szko-
tach (Orunia) będzie odprawiona uro-
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W obiektywie Grzegorza Mehringa/WWW.gdansk.pl 

*„Przejrzyj na oczy” - 30. finał WOŚP 
w Gdańsku  * W 2022 roku jesteśmy 

Europejską Stolicą Wolontariatu!

czysta  MSZA  ŚW. W INTENCJI  200. 
rocznicy śmierci  Józefa Wybickiego. 
Mszę zamówiło Towarzystwo Przyja-
ciół  Gdańska  oraz Koło Inżynierów  
i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia” wraz 
ze Stowarzyszeniem „Nasz Gdańsk”.  
Jeżeli epidemia pozwoli przewidziany 
jest udział delegacji szkół oruńskich  
z pocztami sztandarowymi. – Zapra-

szamy do odwiedzenia przepięknej bu-
dowli o bogatych tradycjach i zasiądź-
my w historycznych ławach, w których 
niewątpliwie przez siedem lat często 
zasiadał  Józef Wybicki – zachęcają or-
ganizatorzy.

K.K.

P.S. 
W nr 2 (247) luty 2022 na stronie 10, 

z winy Redakcji, w oświadczeniu Józefa 
Kubickiego, zamieszczonym pod tek-
stem Jana Kulasa „Józef Wybicki (1747 
– 1822),  powinno być „Rada Dzielnicy 
Orunia – Św. Wojciech – Lipce. Przepra-
szamy.

Red.

Entuzjazm, radość, serdeczność, 
zaangażowanie królowały 30 stycznia 
2022 roku podczas 30. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na 
ulicach gdańska pieniądze do puszek 
zbierało ponad tysiąc wolontariuszy  
z dziesięciu sztabów. W całym kraju 

akcja przebiegała pod hasłem „Przej-
rzyj na oczy” i miała na celu zakup 
sprzętu dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia wzro-
ku u dzieci. Tego dnia przedstawiciele 
gdańskich wolontariuszy symboliczne 
odebrali klucze do miasta, oficjalnie 

przejmując na 2022 rok zaszczytną rolę 
Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

Atmosferę panującą na ulicach 
Gdańska oddaje fotoreportaż Grzegorza 
Mehringa/www.gdansk.pl

Red.
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Gdańsk pamięta o Pawle Adamowiczu 

(…) Dobrze będzie, gdy rocznice (…) 
czynić nas będą lepszymi ludźmi  

– Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas 
dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam!

Tak brzmiały ostatnie słowa Pawła 
Adamowicza podczas finału WOŚP 13 
stycznia 2019 roku. 

– Zachęcam, abyśmy wszyscy na 
wspomnienie tragicznego dnia zamachu  
i kolejnych dni żałoby, na chwilę zatrzy-
mali się i pomyśleli o rzeczach ważnych 
dla naszej wspólnoty. (…) Dobrze będzie, 

gdy rocznice śmierci prezydenta nie staną 
się jedynie czasem wzruszeń, ale co roku 
czynić nas będą lepszymi ludźmi – zwróci-
ła się do mieszkanek i mieszkańców Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

Gdańszczanie upamiętnili 3. Rocz-
nicę tragicznej śmierci prezydenta. 
Miedzy innymi w Europejskim Centrum 

Solidarności odbywały się rozmowy pod 
wspólnym mianownikiem jest DOBRE 
SŁOWO / SŁOWO ZŁE. W Galerii Pa-
lowa w Ratuszu Głównego Miast otwarto 
wystawę „Cisza. Gdańscy fotoreporterzy 
Prezydentowi”.

Red.

Na wernisażu wystawy „Cisza. Gdańscy fotoreporterzy Prezydentowi”. Fot. Dominik Paszliński WWW.gdansk.pl
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Przestrzeń działań społecznych, siedziba biblioteki, Rady Dzielnicy,  
Fundacji Innowacji Społecznej 

Ratusz Oruński – otwarty! 
Budynek Ratusza Oruńskiego przy ulicy Gościnnej 1 jest znany każdemu mieszkańcowi dzielnicy. Zawsze zwracał 
na siebie uwagę, dziś jednak jego widok zapiera dech w piersiach!

W sobotę, 5 lutego Aleksandra Dul-
kiewicz, prezydent Gdańska zainauguro-
wała działalność ratusza.

Wasza ciężka praca i współpraca

– W grudniu, kiedy nieopodal zapa-
laliśmy światła na oruńskiej choinkę, 
wspominałam, że już niedługo spotka-
my się na otwarciu Ratusza Oruńskiego. 
Kiedy myślę o tym jakie w ratuszu będą 
funkcję to wiem jedno – to Wasza cięż-
ka praca i współpraca – Pakt dla Oruni, 
Partnerstwo dla Oruni, to że wspólnie 
organizujecie wiele różnych aktywno-
ści, to także Wasza presja spowodowała,  
że ten budynek wrócił do dawnej świet-
ności i będzie pełnił funkcje społeczne, 
ważne dla tej dzielnicy – mówiła pod-
czas otwarcia prezydent Dulkiewicz. 
– Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
pieniądze z Unii Europejskiej, które sta-
nowią ponad połowę kosztów związa-
nych z przywróceniem świetności tego 
budynku – dodała prezydent.

Ratusz Oruński, choć objęty ochro-
ną konserwatorską, od 2010 roku stał 
pusty. Dzięki Programowi Rewitalizacji 
dzielnic Gdańska, miasto przywróci-
ło mu należny blask. Zgodnie z życze-
niem mieszkańców, będzie to przestrzeń 
działań społecznych, siedziba biblioteki, 
Rady Dzielnicy, a także Fundacji Inno-
wacji Społecznej.

Wybudowany w 1867 roku. Pieniądze  
z Unii Europejskiej

Ratusz stoi na Oruni od 1867 roku, 
do końca II wojny światowej działał tu 
lokalny magistrat, ośrodek pomocy bez-
robotnym, urząd ds. młodzieży, urząd 
stanu cywilnego, policja kryminalna,  
a nawet Luftschutz Reviergruppe 6 – 
oddział organizacji odpowiedzialnej  
za obronę przeciwlotniczą. Po wojnie 
funkcjonował tu posterunek milicji, 
a potem policji. Dzisiejsi mieszkań-
cy dzielnicy wypowiedzieli się jednak  
za zupełną zmianą jego funkcji.

 – Samorząd Województwa Pomor-
skiego rozdysponowuje środki unijne. 

Od wielu lat współpracujemy z miastem, 
tak aby dzielnice, takie jak Dolne Mia-
sto, Nowy Port, Biskupia Górka, czy 
właśnie Orunia, zrewitalizować, odno-
wić infrastrukturę. To właśnie mieszkań-
cy wskazywali, jakie obiekty powinny 
zostać odnowione. Na Oruni działa także 
Fundacja Innowacji Społecznych, która 
jest motorem tych zmian – mówił Jan 
Szymański, dyrektor Departamentu Pro-
gramów Regionalnych Urzędu Marszał-
kowskiego. – Czekamy na nowe środki 
z Unii. W dyspozycji województwa 
pomorskiego jest 1 mld 200 mln euro  
na infrastrukturę, w tym na rewitaliza-
cję, także można już myśleć o nowych 
projektach.

Greckie boginie Demeter i Temida…

Ratusz pod swoją opieką przez lata 
miały greckie boginie Demeter i Temidę. 
To one spoglądają z elewacji na każde-
go, kto przekracza próg. Demeter, bogi-
ni urodzaju, zbóż i rolnictwa, w jednej 
ręce trzyma sierp i bukiet kłosów zboża,  
a w drugiej księgę. To znak, że Orunia 
przed laty żyła z roli. Postać Temidy, bo-
gini sprawiedliwości, z nieodłączną wagą 
i mieczem podkreśla, jak ważne rzeczy 
działy się niegdyś w budynku ratusza. 

Choć na elewacji, obok wspomnianych 
płaskorzeźb, znaleźć można i elementy 
secesyjne – ozdoby z liści kasztanowca, 
winnej latorośli i kiści winogron – bry-
ła jest neogotycka. Do średniowiecza 
nawiązuje czerwona cegła, wieńczą-
ce szczyt fasady wieżyczki-sterczyny  
i pionowe elementy dekoracyjne, pięknie 
podkreślające strzelistość budowli.

Na potrzeby mieszkańców. 
Upamiętniony Paweł Adamowicz.  
Nowi gospodarze odebrali klucze

Podczas remontu ten eklektyzm zo-
stał zachowany. Zmiany nastąpiły we 
wnętrzu! Aż dwa piętra odnowionego 
Ratusza Oruńskiego zajmuje teraz filia 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gdańsku. Każdy może samo-
dzielnie wybrać to, co lubi: książkę, film, 
płytę z muzyką. Biblioteka czynna jest  
w tygodniu aż do godziny 19.00, w sobo-
ty do 15.00. Znalazło się tu miejsce także 
dla Gdańskiej Fundacji Innowacji Spo-
łecznej, wspierającej gdańszczan, szcze-
gólnie tych najmłodszych. W odnowio-
nym ratuszu organizować będą warsztaty 
i spotkania terapeutyczne. Budynek jest 
także nową siedzibą Rady Dzielnicy 
Orunia – Święty Wojciech – Lipce.

Ratusz Oruński po rewitalizacji. Fot. Materiały promocyjne Urzędu Miasta Gdańska
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Na elewacji budynku umieszczona 
została tablica upamiętniająca prezyden-
ta Pawła Adamowicza, podczas uroczy-
stości została odsłonięta przez posła Pio-
tra Adamowicza, brata śp. Prezydenta 
Gdańska.

– Cieszmy się, że to nie będzie za-
mknięty obiekt, ale miejsce otwarte dla 
Was drodzy Orunianie, Gdańszczanie, 
dla wszystkich. W tym miejscu możecie 
się spotkać, porozmawiać, czegoś do-
wiedzieć. Tak tworzy się wspólnota, tak 
się tworzy wspólnota dzielnicy – powie-
dział poseł Piotr Adamowicz.

Prezydent Gdańska przekazała klu-
cze do budynku nowym gospodarzom 
Ratusza Oruńskiego, w imieniu Rady 
Dzielnicy Orunia – św. Wojciech – Lip-
ce odebrała je radna Agnieszka Bartków, 
w imieniu Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej dyrektor Jarosław 
Zalesiński, Gdańską Fundację Innowacji 
Społecznej reprezentowali Piotr i Ma-
rianna Wróblewscy.

Remont i przebudowa. Czuwali 
konserwatorzy i archeolodzy

Trwająca przez lata dewastacja oraz 
zmiana funkcji budynku, o którą zabie-
gali mieszkańcy, wymusiły gruntowną 
przebudowę układu pomieszczeń, klat-
ki schodowej, dostosowanie do osób  
ze szczególnymi potrzebami (m.in. mon-
taż windy). Wymieniono instalacje, okna 
i drzwi, założono nowoczesną wentyla-
cję. Nad przebiegiem remontu czuwali 
konserwatorzy i archeolodzy. Udało się 
zachować to, co wartościowe, ale i zmie-
nić to, co wymagało zmiany. Do wnętrza 

zaprasza teraz eleganckie otwarte foyer. 
Pojawiła się duża sala konferencyjna, 
dwie profesjonalne sale warsztatowe,  
a w nich rzutniki, ekrany, nagłośnienie; 
pomieszczenie do indywidualnych spo-
tkań – z terapeutą, doradcą zawodowym, 
radnym dzielnicy; otwarta przestrzeń 
biblioteki jest jasna i nowoczesna. Bu-
dynek został wspaniale przygotowany 
do pełnienia zupełnie nowych funkcji. 
Warto wspomnieć, że zagospodarowany 
został także teren wokół ratusza – poja-
wiły się nowe ławki i stojaki na rowery.

To element Programu Rewitalizacji 
dzielnic Gdańska

Przebudowa Ratusza Oruńskie-
go to element Programu Rewitalizacji 
dzielnic Gdańska, współfinansowanego  
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 
2014 – 2020. Jej koszt to ponad 6,5 mln 
zł. Blisko 60% tej kwoty pokryła Unia 
Europejska, pozostała część - 2,7 mln zł 
– pochodzi ze środków Gminy Miasta 
Gdańsk. Koordynatorem programu re-
witalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. 
Jest nim objęty, obok Oruni, także Nowy 
Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Mia-
sto oraz Biskupia Górka ze Starym Cheł-
mem. Rewitalizacja to nie tylko remont 
budynku, ale i kompleksowe działania 
na rzecz lokalnej społeczności, które po-
zytywnie wpływają na codzienne życie, 
pracę i spędzanie wolnego czasu przez 
mieszkańców.

Joanna Bieganowska  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Opr. Red.

Biblioteka w Ratuszu Oruńskim, dział literatury dla dzieci i młodzieży.  
Fot. Materiały promocyjne Urzędu Miasta Gdańska
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Było to jedyne haiku z Polski nagro-
dzone w tej edycji konkursu.

W jury – czterech profesorów

W 2018 roku Jolanta Kajzer otrzy-
mała III nagrodę w tym konkursie (zob. 
„Nasz Gdańsk”, nr 1/2019). Zwycięz-
ców 26. edycji ogłoszono 27 listopada 
2021 roku podczas ceremonii w mieście 
Kumamoto, która z powodu pandemii 
odbyła się bez udziału publiczności. We 
wszystkich kategoriach konkursu 3372 
osób zgłosiło razem 7122 utworów.  
W kategorii haiku w języku obcym,  
do której można było zgłaszać wier-
sze w języku angielskim, chińskim lub 
hiszpańskim, 661 osób z 70 krajów na-
desłało łącznie 1274 haiku. Jurorami  
w konkursie byli: Isamu Nishimaki (pro-
fesor Uniwersytetu Kumamoto), Judy 
Yoneoka (profesor Uniwersytetu Kuma-
moto Gakuen), Kayoko Ijiri (profesor na 
Uniwersytecie Kyoto Sangyo) i Morio 
Nishikawa (emerytowany profesor Uni-
wersytetu Kumamoto).

(…) wznosi się zatrzymuje spada (…)

Przyznano 30 nagród (Grand Prize, 
Kumamoto ‘City of Artesian Waters’ 
Haiku Award, 8 drugich i 20 trzecich). 
Grand Prize otrzymało haiku w języku 
hiszpańskim. Kumamoto ‘City of Arte-
sian Waters’ Haiku Award, drugą co do 
wielkości nagrodę w konkursie, otrzy-
mało haiku Jolanty Kajzer w języku an-
gielskim:

tsunami
lifts stops falls
thunder of water

W tłumaczeniu na język polski:

tsunami
wznosi się zatrzymuje spada
grzmot wody

Inspiracją do napisania tego haiku 
stała się dziesiąta rocznica wielkiego 
trzęsienia ziemi, tsunami i katastrofy  
w elektrowni atomowej Fukushima  
nr 1, które nawiedziły Japonię 11 mar-
ca 2011 roku oraz drzeworyt japoń-
skiego artysty Katsushika Hokusai 
(1760-1849) pt. „Wielka fala” z około 
1831 roku, który jest jednym z naj-
słynniejszych dzieł sztuki z Azji. Stara, 
tradycyjna sztuka Japonii z epoki Edo 
stwarza wrażenie ogromu unoszącej 
się spienionej wody nad lekkimi nie-
pozornie małymi łodziami rybacki-
mi, które za chwilę pochłonie żywioł. 
Prawie 200 lat temu artysta stworzył 
ten obraz wielkiej fali w Kanagawie 
w tle z górą Fuji. Haiku do drzewo-
rytu Hokusai nasuwa wyobrażenie  
o tsunami oraz upamiętnia tragedię  
z 2011 roku, która spowodowała spusto-
szenie, utratę życia około 20 tys. osób  
i skażenie ziemi.

„(… ) nieszczęście całej 
wody morskiej. (…)”

Prof. Morio Nishi-
kawa w komentarzu do 
tego haiku napisał: 

„To haiku przypomi-
na nam o trzech wymia-
rach poetyckiego napię-
cia związanego z klęską 
żywiołową tsunami. Po 
pierwsze, jako wstęp, 
pojęcie tsunami pro-
wadzi nas do wizualnej  

i inspirującej scenerii tego haiku. Po dru-
gie, chronologiczne i seryjne powiązanie 
trzech poziomów wody, podnoszenia, 
pozostawania i spadania, tworzy drama-
tyczne i ciągłe zachowanie żywej istoty 
wodnej. I w końcu, jego wynik jest wy-
raźnie przedstawiony jako nieszczęście 
całej wody morskiej. W ten sposób to 
haiku jest nadzwyczaj udane przypomi-
nając straszliwą rzeczywistość klęski ży-
wiołowej tsunami na tej ziemi”.

Słowo tsunami w języku japońskim 
oznacza „falę portową”. Na Pomorzu 
wielką falę nazywano „Niedźwiedziem 
Morskim”.

Dr Andrzej Piotrowski z Pomorskie-
go Oddziału Państwowego Instytutu 
Geologicznego w artykule pt. „Bałtyckie 
trzęsienia ziemi” (na stronie www.pgi.
gov.pl) zacytował słowa kronikarza Lu-
dwiga Wilhelma Brüggemanna z 1779 
roku (tłum. C.Z. Gałczyńska): 

Na Bałtyku „Niedźwiedź Morski”

„Bałtyk posiada także często swoją 
własną pogodę, która z pogodą lądową 
nie ma związku; czasami jednakże tyl-

               26. International “Kusamakura” Haiku Competition w Japonii  

Jolanta Kajzer z nagrodą
          Kumamoto ‘City of Artesian  

Waters’ Haiku Award za haiku o tsunami 
Jolanta Kajzer otrzymała Kumamoto ‘City of Artesian Waters’ Haiku Award, drugą co do wielkości nagrodę  
w prestiżowym międzynarodowym konkursie poezji haiku International „Kusamakura” Haiku Competition  
w Japonii. Po raz pierwszy przyznano ją poecie z Polski.

„Wielka fala”, drzeworyt japońskiego artysty Katsushika Ho-
kusai z ok. 1831 roku, ze zbiorów Metropolitan Museum  

of Art w Nowym Jorku. Fot. domena publiczna
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ko rzadko, występuje podwodna burza  
w tymże (Bałtyku), o czym można wnio-
skować z tego, że przy czystym i spo-
kojnym niebie, daje się słyszeć wzdłuż 

brzegów morskich toczący się grzmot, 
a na ląd wyrzucane są nieżywe lub  
na wpół żywe ryby morskie i przy-
brzeżne. Tak było np. 3 kwietnia 1757 
r. Około południa przy spokojnej  
i jasnej pogodzie, brzeg Bałtyku koło 
Trzebiatowa nad Regą stał się nagle 
tak wzburzony, że wysokie fale zerwa-
ły duży prom zacumowany w porcie 
i przeniosły daleko na ląd. Po czym, 
kiedy to (falowanie) się trzykrotnie po-
wtórzyło, morze stało się znowu spo-
kojne. Żeglujący mieszkańcy wybrzeża 
nazywają to znane im zjawisko „Niedź-
wiedź Morski” (Seebaer)”.

Dr Piotrowski w swojej prezenta-
cji z 2016 roku pt. „Tsunami na Morzu 
Bałtyckim w świetle faktów i hipotez” 
(dostępnej na www.pgi.gov.pl) zwrócił 
uwagę na historyczne przypadki „Niedź-
wiedzia Morskiego” na Pomorzu: 1497 
rok (Darłowo, Kołobrzeg i Rogowo), 
1757 rok (Rogowo), 1779 rok (Łeba  
i Kołobrzeg). Pamięć o kataklizmie z 16 
września 1497 roku jest do dziś żywa  
w Darłowie. 

„(…) Chcę pomóc ludziom żyjącym  
w Aceh (…)”

W 2004 roku tsunami w basenie Oce-
anu Indyjskiego było jedną z najwięk-
szych naturalnych katastrof we współ-
czesnej historii. Szacuje się, że zginęło 
prawie 300 tysięcy osób. Studentka Poli-
techniki Gdańskiej i jedna z najlepszych 
studentek zagranicznych w Polsce, inż. 
Lisa Aditya z Indonezji w tym tsunami 
straciła rodziców. Podczas inauguracji 
roku akademickiego 2018/2019 otrzy-
mała Nagrodę dla najlepszego studenta 
Politechniki Gdańskiej. W wywiadzie 
dla magazynu „Pismo PG” (nr 6/2018) 
powiedziała: „Woda, którą piją miesz-
kańcy mojego miasta, do dzisiaj nie jest 
w żaden sposób oczyszczana. Czerpiemy 
ją z jeziora, do którego spływają ścieki i 
w którym ciągle spoczywają ciała osób 
zabitych przez wielką falę. Chcę pomóc 
ludziom żyjącym w Aceh, dlatego posta-
nowiłam zapisać się na studia, żeby do-
wiedzieć się, jak to zrobić”.

Jolanta Kajzer
Adam Kajzer 

Pogrzeb odbył się na cmentarzu Ło-
stowickim w Gdańsku. 

Kochał ludzi, kochał życie

Przed laty, w lutowe popołudnie,  
z Jego i Anny Stawskiej inicjatywy, po-
wstał Kącik Literacki przy Stowarzysze-
niu „Nasz Gdańsk”. Ś.p. Wacław przy-
gotowywał oprawę muzyczną, troszczył 
się o zaplecze techniczne. Był niezrów-
nanym fotoreporterem i dokumentalistą 
wieczorów z poezją. To On zaprosił Ry-
szarda Jaśniewicza do współtworzenia 
wyjątkowych, cieszących się popularno-
ścią, spotkań.

Nasz Przyjaciel, ś. p. Wacław, z du-
szą społecznika, był zawsze uśmiechnię-
ty, pełen życzliwości i zrozumienia dla 
innych. Kochał ludzi, kochał życie i tę 
miłość można było odnaleźć w Jego liry-
kach. Aktywnie angażował się w redago-

wanie tomików poetyckich, wydanych 
przez Stowarzyszenie.

W Jego wierszu z 2009 roku „Świą-
teczne refleksje”, moją szczególną uwa-
gę zwróciły strofy:

    „(…) Tego życzę osobiście,
    wszystkim, którym nie jest dane
    by wróciło do nich wszystko
    - to co miłe i kochane. (…)” 

Wacławie!
Teraz, wspólnie z Mistrzem Ryszar-

dem oraz Irminą, będziesz Tam organi-
zował Kącik Poezji.

Żegnamy Cię, dziękując za niezapo-
mniane chwile, które pozostaną na za-
wsze w naszych sercach.

Spoczywaj w pokoju.

                                          Grażyna Brylska

(…) Cierpliwy i bardzo pokorny (…)

Podziękowanie 
Wacławowi  Janockiemu  

Mistrzu  sztuki porozumienia
między ludzkimi duszami
Przyjazny dla każdego
bez względu na jego poglądy
Zawsze tak bardzo byłeś pomocny
dla wielu ważnych pomysłów
Nie tylko dotyczących poetyckiej
                            twórczości   

Pamiętający zawsze o swojej owczarni
która potrzebowała Twojego wsparcia
Ogarniający całokształt
tak potrzebnej działalności

Cierpliwy i bardzo pokorny
Brak nam Ciebie
Niezastąpiony Przyjacielu

(…) by wróciło do nich wszystko - to co miłe i kochane. (…)

Wspominamy Wacława Janockiego
Zmarł Wacław Janocki, założyciel Kącika Poetyckiego przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk”. Mszę św. żałobną 
w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny  w Gdańsku przy ul. Łąkowej odprawił ksiądz 
proboszcz Piotr Dobek. Koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” pożegnali go ze sztandarem.

Certyfikat z nagrodzonym haiku Jolanty 
Kajzer w konkursie International „Kusama-
kura” Haiku Competition w Japonii w 2021 

roku. Fot. Adam Kajzer
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Wiedza, pomoc i wsparcie oraz po-
święcony czas i siły - to opis pana Wa-
cława. 

Opowiadał  o swoich pasjach

Człowiek o dobrym sercu, spokoj-
ny, wyważony, a przy tym skromny. 
Po pewnym czasie, podczas spożywa-

nych wspólnie posiłków, czy przy ka-
wie, pan Wacław opowiadał o swoich 
pasjach. Wśród nich poczesne miejsce 
zajmowała poezja i fotografia. Wyko-
nywał piękne zdjęcia oraz opisywał 
swoje przeżycia, emocje i uczucia w 
obrazach, zamkniętych w słowach 
wierszy. Tęsknota za rodziną i krajem, 
kiedy przebywał na rocznym kontrakcie  

w Iraku spowodowała, że powstał 
pierwszy wiersz... Później rodziły się 
następne i kolejne... początkowo do 
szuflady... 

Pokochał, po swoim rodzinnym 
Krakowie, także nasze miasto, należał 
do Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, 
gdzie był współzałożycielem Kącika 
Poetyckiego, które kilkakrotnie miałem 

Gdy odszedłeś
O pasterzu serc ludzkich tak bardzo kochany!
Gdy odszedłeś od nas do niebiańskiej bramy,
Zachodzące słońce rzewnie zapłakało –
Tyle ludzi na świecie Cię bardzo kochało.
 
Wezwany do Ojca na wieczne zbawienie,
Wielki smutek nastał na ludzi i ziemię.
Lecz Ty nie odszedłeś z naszych serc daleko –
Twoja miłość nadal zaszczepiona czeka.
 

Uczyłeś nas miłości do Boga, do ludzi;
Wszystkiego co dobre, co świadomość budzi.
Nie zważając na trudy i wielkie cierpienie
Usuwałeś leżące na drodze kamienie.

 Nienawiści, przemocy, tego zła wszelkiego,
Które ogarnęło rozum człowieka słabego.
Byłeś bratem i ojcem każdej ludzkiej duszy,
Byłeś jednym z niewielu co granice kruszy.

Dziękujemy Ci bardzo za Twoje staranie –
Wytyczyłeś nam drogę, która pozostanie;
W naszych sercach, umysłach, przyszłym pokoleniu
Dla wszystkich co bliskie człowieka zbawieniu.
 
Dziękujemy Panu za Twoje posłanie!
Na stolicy Piotrowej we spiżowej bramie.
Patrzysz teraz na świat z niebiańskiej oddali,
Jak się pasą owieczki w Twej rodzinnej hali.
 

Wacław Janocki
Gdańsk,17 kwiecień 2005 rok

Pamietaj że zawsze jesteśmy
                             przy Tobie

Barbara  Dębska  

(…) Otucha i pocieszenie (…)

O naszym Koledze i Przyjacielu 
Wacławie Janockim będę pisał Wacław, 
bo skupiał na sobie serdeczność i życz-
liwość wszystkich, z kim przyszło mu 
współpracować.

Wacław odszedł cicho, w pokorze, 
do lepszego świata. Nie da się jego ży-
cia, bogatego w działania i znaczenia, 
pomieścić w kilku zdaniach. Był sku-
teczny. Zainicjował utworzenie grupy 

poetyckiej przy Stowarzyszeniu „Nasz 
Gdańsk“ mimo głosów sceptycyzmu 
i powątpiewania w potrzebę promo-
wania tej formy literackiej ekspresji. 
Wacław nadał kształt działaniom tej 
grupie poetów, skupił grono miłośni-
ków poetyckiego słowa, pisał relacje  
z pełnych emocji i twórczego zapa-
łu spotkań poetyckich w miesięczniku 
„Nasz Gdańsk”. Wkład Wacława w tym 
zakresie jest znany i oczywisty.

Wartością dodaną było jego oso-
biste zaangażowanie w tworzenie do-
brego klimatu w działalności tej grupy. 
Był zapalonym fotografem. Cierpliwie 
rejestrował przebieg spotkań aparatem 
fotograficznym i kamerą, powstałe ma-

teriały umieszczał w Internecie w posta-
ci krótkich, barwnych relacji. Na stronie 
Stowarzyszenia umieszczał wiersze, 
tworzone przez uczestników zajęć. Po 
spotkaniu odwoził swoim samochodem 
uczestniczki do domów, odległych nie-
kiedy dziesiątki kilometrów od siedziby 
Stowarzyszenia.

Jego skromność, wrażliwość, uprzej-
mość, kultura osobista ujmowały każde-
go. O swojej chorobie nie mówił niko-
mu. Odszedł, pozostawiwszy nam swoje 
wiersze, które brzmią, jak pożegnanie, 
otucha i pocieszenie na sen wieczny, 
który i nas nie ominie.

Dariusz  Wróblewski

 Potrafił dostrzec na pustynnej skale samotny krzew i jemu poświęcić wiersz

W tejże parafii mieszkał… 
1 września 2013 roku zostałem proboszczem parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny  w Gdańsku przy w Gdańsku. W tejże parafii mieszkał pan Wacław, którego przy pierwszych kłopotach  
z elektrycznością w kościele i na plebanii, polecił mi jego sąsiad, kościelny pan Tomasz.
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zaszczyt gościć, czy to w kościele, czy to w salce pod pleba-
nią. Na stronie naszej parafii, na Jego prośbę, umieszczono 
zakładkę „Kącik poetycki”. Po dziś dzień można tam znaleźć 
wiersze napisane przez członków Stowarzyszenia. Wśród 
tych wierszy są i napisane przez pana Wacława. Sięgnąłem 
po nie, kiedy przyszło mi powiedzieć słowo o Nim podczas 
Mszy św. pogrzebowej.

„Ja dlatego piszę wierszem…”

Tłumaczył: „Ja dlatego piszę wierszem, by być tutaj ra-
zem z Wami” („Świąteczne refleksje”), modlił się wiersza-
mi – w utworze „Święty jesteś, Panie” znajdziemy słowa: 
„Wybacz grzesznym ludziom, że są małej wiary. Święty je-
steś Panie, święte imię Twoje, Dałeś nam Jezusa, obdarz nas 
pokojem. Daj nam wieczne życie - o to Cię prosimy. Tę do 
Ciebie, Boże, modlitwę wznosimy.” W ostatnich latach ży-
cia choroba zamknęła Go w mieszkaniu i przykuła do łóżka.  
W tym miejscu można wspomnieć słowa wiersza „Na po-
krzepienie serca”: „To pomyśl o Jezusie, o Jego cierpieniu  
W naszym krótkim życiu Jego zrozumieniu. Uwierz On nas 
kocha, wspiera, daje siłę woli  I nigdy nas nie opuści chociaż 
bardzo boli.”

Inną Jego pasją był świat, który chciał poznawać, któ-
ry podziwiał. Potrafił dostrzec na pustynnej skale samotny 
krzew i jemu poświęcić wiersz. W nim zadał pytanie: „ile 
łez trzeba na kroplę życia”. Doświadczenie to niesamowita 
przygoda. To ludzie, krajobrazy, piękno i brzydota, szczę-
ście i ból, sukcesy i porażki. To rodzina, kolejne pokolenia,  
to poświęcenie, praca, służba, to także religia. Wierzę mocno, 
że pan Wacław, którego miłość do Boga, Maryi i Kościoła 
poznałem, po doświadczeniu przejścia przez śmierć, znalazł 
się w Domu Ojca. Do tego przejścia przygotował się drogą 
sakramentów, modlitwy i krzyża, który na ostatniej prostej 
swego życia dźwigał, a który złączył z krzyżem Chrystusa.

Powstaniesz z martwych do domu wrócisz!

Zakończę wspomnienie słowami Jego wiersza „Przezna-
czenie”:

Kiedy jesteśmy tacy samotni,
Nachodzą w myślach te niepokoje.
Dlaczego dłużej tak być nie mogło,
Gdy byliśmy razem tu we dwoje.

Lecz los przewrotnym tak często bywa
I niezależnie od przeznaczenia.
Najpierw szczęśliwe chwile wplata,
By zabrać z sobą nawet marzenia. 

(…)
Dlaczego dłużej tak być nie mogło,
Że trzeba oddać to co kochane.

Wiązanka kwiatów, znicz zapalony
I serce w piersi co się kołacze,
Modlitwa z prośbą o pokój duszy.
Czy po nas także ktoś zapłacze?

Jak wszystkich uczy Ojciec Niebieski;
Powstałeś z prochu w proch się obrócisz.
Lecz masz nadzieję popartą Słowem -
Powstaniesz z martwych do domu wrócisz!

Ks. Piotr Dobek

Spotkanie członków Kącika Poetyckiego w siedzibie Stowarzysze-
nia „Nasz Gdańsk”, Wacław Janocki przy ścianie w środku, z lewej 
Ryszard Jaśniewicz, z prawej Józef Kubicki. Październik 2016 rok. 

Fot. Janusz Wikowski

Wacław Janocki, 5 marca 2015 rok. Fot. Janusz Wikowski
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Z tej okazji troje gdańskich artystów 
muzyków zrealizowało widowisko mu-
zyczno – literackie.

Polska muzyką malowana

Inicjatorką przedsięwzięcia jest  
dr habilitowana Magdalena Witczak 
prof. Akademii Sztuki w Szczecinie, 
artystka śpiewaczka i pedagog, która  
w 2021 roku stworzyła i zrealizowała  
w macierzystej uczelni projekt badaw-
czo-naukowy pod nazwą „Polska muzy-
ką malowana”. 

 – Moją intencją było przybliżenie 
współczesnemu odbiorcy estetyki i emo-
cjonalności polskiego XIX-wiecznego 
wieszcza, pięknej i uniwersalnej – po-
wiedziała Magdalena Witczak. 

Do współpracy zaprosiła znanych 
gdańskich artystów – kompozytora  
i multiinstrumentalistę Beniamina Ba-
czewskiego oraz pianistę Tomasza Jo-
cza.

Autorka projektu sięgnęła do ośmiu 
utworów Adama Mickiewicza: „Pier-
wiosnek”. „Romantyczność”, „Kurha-
nek, „To lubię”, „Rękawiczka”, „Ryb-
ka”, „Powrót taty”, „Lilije”. Artystka 
dokonała wyboru i edycji tekstów, pole-
gających na ich uwspółcześnieniu i po-
dziale na zwrotki i refreny. 

„Stworzyliśmy całkiem nową prze-
strzeń dla relacji muzyka – literatura. 

Chcemy zainteresować na nowo współ-
czesnego odbiorcę poezją romantyczną, 
pisaną językiem dziś dla nas mało przy-
stępnym” – tłumaczy dr hab. Magdalena 
Witczak – „Przesłanką było zauważenie 
podobieństw w emocjonalności XIX – 
wiecznego poety ze współczesnym czło-
wiekiem, próba odpowiedzi na pytanie, 
czy więcej nas łączy czy dzieli?” 

Inspiracje tangiem, muzyką ludową…

Do sugestii Magdaleny Witczak do-
stosował się kompozytor, stworzył mu-
zykę nowoczesną, z wykorzystaniem 
możliwości elektroniki i wirtualnych 
instrumentów, łącząc gatunki muzycz-
ne. Dostrzec można inspiracje tangiem, 
muzyką ludową, etniczną, arią operową, 
muzyką filmową a także ilustracyjną. 
Całość jest nacechowana programowo-
ścią. Każda ballada jest inna w formie 
oraz różni się stylistyką. Wybór słów  
i uwspółcześnienie interpretacji tekstów 
Mickiewicza, którego dokonała Magda-
lena Witczak, ukierunkował wizję kom-
pozytora. Nowatorski charakter dzieła 
to ożywienie XIX-wiecznej poezji po-
przez połączenie Mickiewiczowskich 
tekstów z ekspresyjnymi środkami wy-
razu nowoczesnego języka muzycz-
nego. Ukazuje to „Ballady i romanse”  
w nowym świetle, jako zbiór uniwer-
salny, wciąż żywy, a nie będący jedynie 

muzealnym artefaktem.
Muzyka utrzymana jest w nowym 

gatunku muzycznym – crossover, a ko-
rzystanie z możliwości cyfrowych XXI 
wieku i wirtualnych instrumentów, po-
zwala słuchaczowi obcować z muzyką 
wielkiego formatu. 

„Niewątpliwym przeżyciem twór-
czym jest dla mnie wyrażanie emocjo-
nalności Mickiewicza przy pomocy 
muzyki Baczewskiego. Mam nadzieję, 
że efekty naszej pracy poruszą serca 
słuchaczy w każdym wieku” – puentuje 
sopranistka. 

Efektem projektu było światowe pra-
wykonanie koncertu pod tym samym 
tytułem 9 grudnia 2021 roku w Sali Ka-
meralnej Filharmonii im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie. W Gdańsku 
program zaprezentowali 14 stycznia 
2022 roku w Oblackim Centrum Edu-
kacji i Kultury przy ulicy Elżbietańskiej 
9/10.

Występują, nagrywają płytę

Trójka artystów będzie prezentować 
program na koncertach w filharmoniach, 
centrach kultury Pomorza i nie tylko, za-
leży im zwłaszcza na dotarciu do młodej 
publiczności, działalność swoją traktują 
jako misję.

W planach jest także nagranie płyty, 
czekamy na jej ukazanie się w obecnym, 

Magdalena Witczak, Beniamin Baczewski – z prawej i Tomasz  Jocz. 
Światowe prawykonanie koncertu w Sali Kameralnej Filharmonii 

im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 9 grudnia 2021  
Fot. Z archiwum Magdaleny Witczak

Po światowym prawykonaniu koncertu w Sali Kameralnej Filharmonii 
im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 9 grudnia 2021    

Fot. Z archiwum Magdaleny Witczak

Magdalena Witczak & Beniamin Baczewski & Tomasz Jocz  

Wyśpiewać „Ballady i romanse” 
W 2022 roku przypada 200. rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. 
Dzieło zapoczątkowało epokę romantyzmu w polskiej literaturze. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

bieżący rok ogłosił Rokiem Polskiego Romantyzmu.
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jubileuszowym roku.
 – Nie chciałabym zbyt wcześnie zdra-

dzać tajników mojej pracy, powiem tyl-
ko tyle, że utworom tym dałam całkiem 
nowe życie – mówi Magdalena Witczak.

 Reaktywowanie romantycznych idei 
we współczesnym świecie jest odzwier-
ciedleniem fascynacji artystki podróżą 
do nowoczesności. Sam Mickiewicz był 
entuzjastą rozwoju nauki, a jego futury-

styczna wizja naszej cywilizacji świad-
czy o niekończącym się dialogu między-
pokoleniowym. 

Katarzyna Korczak

– W ramach konkursu wpłynęło ponad 60 zdjęć siedziby 
Rady Miasta Gdańska, jej architektury, detali i otoczenia. Kon-
kurs z każdą kolejną edycją budzi coraz większe zainteresowa-
nie. Oglądając zgłoszone zdjęcia, jako jury, zawsze szukamy 
zaskoczeń, nowego spojrzenia i ciekawych ujęć Nowego Ratu-
sza – podkreśla Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady 
Miasta Gdańska. – Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy do-
brze się bawili realizując zadany temat. (…)

Decyzją Komisji Konkursowej zwyciężyło zdjęcie 
przesłane przez Piotra Mazura. Otrzymał Nagrodę Główną – 
hulajnogę elektryczną.

3 nagrody dodatkowe – zestawy upominków – srebrny 
pendrive z bursztynem, kalendarze gdańskie, komplet porce-
lany z Atelier Magdy Benedy:

I wyróżnienie otrzymała Aleksandra Czajkowska,
II wyróżnienie przyznano Jackowi Jaskólskiemu,
III wyróżnienie przypadło Katarzynie Kołodyńskiej.
Bardzo dziękujemy i gratulujemy wszystkim osobom, któ-

re wzięły udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w kolej-
nych edycjach!

Waldemar Nowak  
Biuro Rady Miasta Gdańska 

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty  

„Nowy Ratusz w obiektywie” 
Rozstrzygnięto kolejny konkurs fotograficzny Rady Miasta Gdańska „Nowy Ratusz w obiektywie”. Nagrodę główną 
otrzymał Pan Piotr Mazur (patrz okładka NG III 2022), przyznano także trzy nagrody dodatkowe.

Fot. Aleksandra Czajkowska - I wyróżnienie.  
Materiały Biura Rady Miasta Gdańska

Fot. Aleksandra Czajkowska - I wyróżnienie.  
Materiały Biura Rady Miasta Gdańska

Fot. Jacek Jaskólski - II wyróżnienie.  
Materiały Biura Rady Miasta Gdańska






