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Dzielę narodu żale, ale…

Ułańska 11

Architekci



Niech się dalej dobrze piecze!

Sto lat firmy Pellowski
Na Stulecie Piekarni-Cukierni „Pellowski” życzymy z całego serca 

kolejnych stu lat wytwarzania i zaopatrywania mieszkańców nie tylko 
Gdańska we wspaniałe wyroby, arcydzieła kunsztu piekarskiego, pożywne 
i zdrowe, a do tego smaczne. 

Niech drugie stulecie będzie równie owocne jak pierwsze. 
Niech się dalej dobrze piecze!

Prezes i Zarząd Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”
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Sławni ludzie w dziejach Gdańskiego Pomorza (9)

Architekci
Twórcy najstarszych budowli romańskich (pierwszy kościół św. Mikołaja i oratorium cystersów  
w Oliwie) byli anonimowi. Do światowych osiągnięć gotyku należy niewątpliwie kościół Mariacki.
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Największy wpływ na jego postać 
wywarł Henryk Ungeradin, który  
w 1379 roku zaczął budować część 
prezbiterialną na nowych zasadach – 
jako pełną światła halę z wciągniętymi  
do środka przyporami. W misternych 
formach szczytów kościołów św. Ka-
tarzyny (ok. 1500) i św. Trójcy (1514)  
i dawnym zwieńczeniu Wieży Więzien-
nej wyraził się talent Michała Enkin-
gera, czynnego poza tym w Warszawie, 
Wilnie (kościół św. Anny) i Kownie 
(kantor hanzeatycki, zwany Domem 
Perkunasa). Najstarszym dziełem rene-
sansu jest portal z 1517 roku w sieni Ra-
tusza Staromiejskiego. Nowe idee sze-
rzyli w Gdańsku Gabriel z Akwizgranu 
(Sierociniec Elżbietański 1549), twórcy 
domów: Ferberów, Connertów – Schu-
mannów (oba z 1560 roku) i in., a także 
Jan (Hans) Kramer z Drezna (+1577), 
budowniczy Bramy Zielonej (1568), 
Lwiego Zamku (1569) i Domu Angiel-
skiego (1570). 

*

Północny nurt Odrodzenia przynie-
śli do Gdańska architekci niderlandzcy, Kościół Mariacki – najwybitniejsze dzieło gdańskiego gotyku
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uciekający przed hiszpańską inkwizycją. 
Najwybitniejszym z nich był Antoni van 
Obberghen z Mechelen (1543-1611), 
twórca zamku Kronborg w Elsynorze, 
zwanego Zamkiem Hamleta. Od r. 1586 
działał w Gdańsku. Z jego osiągnięć nale-
ży wymienić Ratusz Staromiejski (1587-
95), nowe zwieńczenie Wieży Więzien-
nej (1586), szczyty Katowni (1594), Dom 
Przyrodników (1599) i przede wszystkim 
Wielką Zbrojownię (1601-1609), a w To-
runiu przebudowę Ratusza. Doskonałe 
proporcje, swobodne traktowanie reguł 
symetrii i bogata kolorystyka świadczą  
o geniuszu Obberghena.

*

Z van Obberghenem współpraco-
wali wspomniani uprzednio Wilhelm  
i Abraham van den Blockowie, czynni 
w Gdańsku w latacg 1584-1628. Wilhel-
mowi zawdzięcza swój wygląd Brama 
Wyżynna (1588), Abrahamowi - Złota 
Kamieniczka (1609-19), Dom Opatów 
Pelplińskich (1612), Złota Brama (1612), 
Dwór Artusa (1617), kamieniczki Długa 
30 (1617) i 29(1620), Garbary 1 (1620) 
i inne. Wpływ Niderlandów wyrażał się 
też w powszechnym wykorzystywaniu 
w zdobnictwie wzorników Korneliusza 
Florisa i Jana Fredemana de Vries, 
który zresztą, jak wspomniano, w latach 
1592-95 pracował w Gdańsku. Nie spo-

sób nie wymienić tutaj reprezentujących 
dobre rzemiosło Jana Strakowskie-
go (1567-1642), twórcy bram Nizinnej 
(1626) i Żuławskiej (1628) - zapewne 
także bramy Św. Jakuba (1635) - i jego 
syna Jerzego (1614-1675), autora Małej 
Zbrojowni (1645).

*

Z późniejszych architektów  
i budowniczych należy wspomnieć 
projektanta Królewskiej Kaplicy Tyl-
mana van Gameren i Bartłomieja Ra-
nischa, który ją w latach 1678-81 zbu-
dował, wspomnianego już Krzysztofa 
Stryjeckiego (1728 Dom Pod Murzyn-
kiem) i Beniamina Dreyera, twórcę 
Domu Uphagena (1776).

 Po rozbiorach powstał między inymi 
klasycystyczny Teatr na Targu Węglo-
wym Samuela Helda (1801) i szereg 
budowli wojskowych. Kościół na Oruni 
(1823) i Gimnazjum na Targu Maślanym 
(1837) projektował sławny Karol Fry-
deryk Schinkel. 

*

Na przełomie stuleci wiele budyn-
ków w stylu gdańskiego neorenesansu 
stworzyli znani architekci berlińscy, 
drezdeńscy i gdańscy: Hermann Ende 
i Wilhelm Böckmann (1883 i 1886 bu-

dynki rządowe przy Nowych Ogrodach, 
1887 Wielka Synagoga – niezachowa-
ne), Carl Gause (1898 hotel Danziger 
Hof), Alexander Rüdell, Paul Thoemer 
i Georg Cuny (1900 Dworzec Główny), 
Curt Hempel (1905 Krajowy Zakład 
Ubezpieczeń – obecnie UOP – projekt 
wybrany w konkursie spośród 80 prac), 
Max Hasak (1906 Bank Rzeszy – obec-
nie NBP), Alfred Muttray i Otto Klo-
eppel (1905 Prezydium Policji) i in. Naj-
wybitniejszy w tym okresie był Johann 
Friedrich Henkenhaf, twórca między 
innymi słynnego Domu Zdrojowego  
w Scheveningen (1885) i Domu Zdro-
jowego na Helu (1899 – zniszczony  
w czasie wojny). W Gdańsku zbudo-
wał dla siebie bajkową rezydencję przy  
ul. Stanisława Pawłowskiego.

*

Wybitnym dziełem prof. Alber-
ta Carstena (1859, zmarłego w 1943  
w obozie w Terezinie) pozostaje Gmach 
Główny Politechniki Gdańskiej z 1904 
roku. Godny uwagi jest też zaprojekto-

Wielka Zbrojownia – arcydzieło niderlandzkiego renesansu
Kamieniczka Długi Targ 20 - barok w ujęciu 

Andrzeja Schlütera Mł.
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wany przez zmarłego w 1915 roku prof. 
Kurta Webera obecny kościół cyster-
sów w Oliwie (1920).

W okresie międzywojennym moż-

na wyróżnić hotel Casino (dziś Grand) 
w Sopocie Ottona Kloeppla (1927)  
i Klub Studentów Politechniki Gdań-
skiej Hermanna Phlepsa (1929). Pozo-

stałe realizacje rzadko wykraczają poza 
przeciętność.

 Andrzej Januszajtis

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej (A. Carsten 1904)Gimnazjum na Targu Maślanym (K. F. Schinkel 1837)

Z pamiętników Józefa Wybickiego (7)

Dzielę narodu żale, ale…
Pragnąc przybliżyć Czytelnikom piękną postać - wielkiego patrioty, twórcy polskiego hymnu narodowego, związanego 
z Pomorzem, zamieszczamy fragmenty jego pamiętników. Opieramy się na pozycji „Józef Wybicki (1747 – 1822). 
Pamiętniki Józefa Wybickiego senatora wojewody Królestwa Polskiego”, Lwów: nakładem Księgarni Gubrynowicza 
i Schmidta 1881.

Nieustanny szczęk broni żołnierstwa obcego 

Tymczasem  cała  Warszawa  miała  po-
stać  pogrzebu,  na  którym  każdy  gru-
bą  żałobą  okryty,  w  ponurem  zostając  mil-
czeniu, jękiem i płaczem się odzywał. Spoty-
kają  się  przyjaciele,  w  zamięszaniu,  ani  się 
niepoznają.  Każdy  kto  przez  miłość  sła-
wy narodowej myślał ściągnąć na siebie ze-
mstę posła, gotuje się na Sybir. Ten robi  te-
stament,  ów  się  żegna  z  żoną  i  rodzi-
ną.  Mój  wuj  Lniński  uważany  jako  naczel-
nik  posłów  pruskich,  również  się  lękał  ze-
msty Repnina. 

Zjechaliśmy  się  wszyscy  posło-
wie  do  Czapskiego  wojewody  malborskie-
go, który sentymentami i znaczeniem w prowin-
cyi pruskiej celował; ale ta narada niema, po-
dobna była do owej narady senatorów rzym-
skich, którzy nie mogąc dać oporu napastni-
czej  sile,  czekali  spokojnie na  śmierć  i urą-
ganie.  Całe  miasto  noc  tę  bezsennie  stra-
wiło;  prócz  smutku,  odbierał  sen  nieustan-
ny  szczęk  broni  żołnierstwa  obcego,  któ-
re się po wszystkich ulicach przebiegało; każ-
dy przyjścia dnia oczekiwał, w którym mieli 
się  zgromadzić  na  zamku  najznakomitsi 
z senatorów, ministrów i posłów, dla przeło-
żenia królowi walnej sprawy narodu. 

(…) czy powierzchowność jego smutna  
zgadzała się z jego sercem.

Przywiązałem się  i  ja do niektórych po-
słów  pruskich;  bo  najwięcej  zalęknio-
nych lub przywiązanych do konfederacyi gru-
dziądzkiej  zostało  się  w  domu.  Nie  był-
bym  się  przecie  na  zamek  wtłoczył  bez  po-
mocy  dziada mego Łebińskiego,  brygadiera 
w  służbie  francuzkiej,  ozdobionego  krzy-
żem  św.  Ludwika.  Tłok  był  do  nieopisa-
nia,  straże  prawie  co  krok  dziedziniec  i 
wschody zalegały. Gdym się na pokoje wci-
snął,  król  już  wchodził.  Do  Boga  nale-
ży  sądzić,  czy  powierzchowność  jego  smut-
na zgadzała się z jego sercem. Książę Radzi-
wiłł,  marszałek,  najpierwej  do  niego  prze-
mówił, ale ich nie słyszałem. 

Ten magnat nie miał ani nauki,  ani wy-
mowy, kochał przecież swoją ojczyznę szcze-
rze,  króla  nienawidził,  a  bardziej  jesz-
cze  familii  Czartoryskich,  która  go  była 
z majątku i sławy wolnego obywatela wyzu-
ła. Po nim, ile dostrzedz mógłem, mówił da-
lej książę Lubomirski M. L. marszałek litew-
ski – [w rzeczywistości od 1766 r. marszałek 
wielki koronny (AJ)]. 

Na  te  przedstawienia  sejmują-
cych,  treść  odpowiedzi  króla,  jakem  się  za-

raz dowiedział, była następująca: „Dzielę na-
rodu żale, ale zataić nie mogę, iż w tej doli nie 
pozostaje  nam,  jak  udać  się  tylko  do wspa-
niałomyślności  imperatorowej,  tymcza-
sem  kończyć  sejm  wypada,  abyśmy  więk-
szej surowości na siebie nie ściągnę li.”

(…) jeden tylko, nieśmiertelny  
Andrzej Zamojski (…)

Po  tej  mowie  króla  ponure  nastąpi-
ło milczenie;  jeden  tylko,  nieśmiertelny An-
drzej  Zamojski,  kanclerz  trzymając  dyplo-
ma  kanclerstwa  w  ręku,  zbliżył  się  do  kró-
la i rzekł: .,Już nie ma narodu i sejmujących 
stanów  po  dopełnionym  gwałcie  przez  po-
sła obcego, i gdy temu zaradzić, królu nie mo-
żesz, ja twoim ministrem być nie mogę i dy-
ploma mi oddane, zwracam.”

Podług  umowy  mieli  inni  ministro-
wie  naśladować  Zamojskiego;  mieli  i  se-
natorowie  i  posłowie  przytomni  oświad-
czyć,  iż  swe  miejsca  opuszczają,  jeże-
li  powaga  narodu  zwróconą  nie  bę-
dzie.  AIe  Repnin  dobrze  wywróżył,  że 
Zamojski  tylko  jeden  jest  zdolny  do  tak  he-
roicznego czynu;  jakoż król, odebrawszy od 
Zamojskiego  dyploma, wrócił  się  do  siebie, 
a  wszyscy  zgromadzeni  opuszczali  poko-
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je, ażeby pełnić w służebniczej postawie dal-
sze  rozkazy  posła.  Z  pogardą  lud  spoglą-
dał  na  wszystkich:  jeden  tylko  Andrzej  Za-
mojski  odbiera  od  niego  hołd  uszanowa-
nia,  prowadzony  był,  jak  w  tryumfie,  od 
rozczulonych  do  progów  swego  mieszka-
nia, jak do progów świątyni cnoty. Niech pió-
ro  dziejopisarza  dokładniej  kiedyś  maluje 
obraz  tej  okropnej  sceny  narodowej;  ja  tyl-
ko wspomnę, iż, jak chciał poseł, sejm konty-
nuowany został. 

(….)im więcej gwałtów dopuści się 
Rossya, tem prędzej się na nią obruszy 

Francya (…)

 
Mówić nikomu nie było wolno; przygoto-

wany projekt, postanowienie delegacyi samo-
władnej, w imieniu  zawartego traktatu z dwo-
rem  petersburskim,  do  ukończenia  spo-
rów między dyssydentam i t. d., został sejmu-
jącym stanom przeczytanym i sejm do 5. mar-
ca  1768  zalimitowany  [ograniczony]  został. 
Kto  do  tej  delegacyi  nie  wchodził,  był  zu-
pełnie  bezczynnym  w  Warszawie;  wszy-
scy  też  z  największym  pośpiechem  wy-
jeżdżali.  Ja  oświadczyłem  mej  familii,  że 
się dla nauk chcę jeszcze pozostać. Gdym się 
z  niektórymi  mymi  kolegami  odjeżdżający-
mi znajdował u Czapskiego, wojewody mal-
borskiego,  rozpoczęły  się  żale  nad  uwięzio-
nymi senatorami; na to Czapski, zapewniony 
o  charakterze  przytomnych,  odpowiedział: 
„Największa szkoda księcia biskupa krakow-
skiego,  ale  się  wiele  do  swojego  nieszczę-
ścia  i  straty  kraju  przyłożył  sam,  był  bo-
wiem  przestrzegany  przez Krasińskiego,  bi-
skupa kamienieckiego, aby się żadnym gwał-
tom  posła  nie  oponował,  gdyż  te  oppozy-
cye  są  próżne,  a  im  więcej  gwałtów  dopu-
ści się Rossya, tem prędzej się na nią obruszy 
Francya  i  Turka  do  wydania  wojny  pobu-
dzi.  Dodawał  wyraźnie  biskup  kamieniec-
ki,  iż  już te rzeczy ułożył we Francyi i Kon-
stantynopolu.  To  opowiadając  nam  Czap-
ski  dodał,  iż  wyraźnie  żądał  biskup  kamie-
niecki,  aby  jaki  śmiały  i  rozsądny  poseł 
koniecznie,  mimo  zakazu  Repnina,  do-
magał  się  głosu;  i  gdyby  tego  nie  otrzy-
mał, aby przeciw tym gwałtom w obliczu sej-
mu,  zaniósł  protestacyą  i  tę w  aktach  zapi-
sał.  Na  takowej  protestacyi,  kończył  Czap-
ski,  chce  biskup  kamieniecki  konfedera-
cyą generalną zawiązać. 

„Ja tym posłem będę !...”

Te  ostatnie  wyrazy  niby  pioru-
nem  z  nagła  wypadły,  i  wskróś  przeszy-
ły  mą  duszę...  zamilkłem,  rzekłem  tylko 
sam  w  sobie:  „Ja  tym  posłem  będę  !...” 
Ta  myśl  już  mnie  odtąd  nie  odstąpi-

ła;  dzień  i  noc  żyła  ze  mną  i  na  wszyst-
kie  późniejsze  przysposobiła  nieszczę-
ścia.   Układ  mój  cały,  poświęcić  się  na-
ukom,  ile  czas  pozwoli.  Wtym  celu,  porzu-
ciwszy  mieszkanie,  gdzie  się  z  moją  fami-
lią  łączyłem, przeniosłem się do celi skrom-
nej  karmelitów  bosych  na  Krakow-
skiem Przedmieściu. I w tem ustroniu z  jed-
nym  tylko  służącym  Łukowiczem,  literackie  
[naukowe] rozpocząłem życie. 

Sześć  godzin  na  dzień  czytałem  w  bi-
bliotece  Załuskich,  dwie  godziny  mia-
łem  lekcye  partykularne  geografii  i  hi-
storii  u  księży  Pijarów,  resztę  czasu  po-
święcałem  nauce  języka  francuzkiego, 
a  przez  większą  część  nocy  przypomina-
łem  sobie  lekcye  dzienne  i  rozmaite  książki 
czytałem. Los mi  posłużył  znaleźć w biblio-
tece  Załuskich  dyrektora  tejże,  ks.  Wolfer-
sa,  człowieka  wielce  oświeconego,  po-
wolnego  i  słodkiego  charakteru,  który 
był  prawdziwym  moim  mentorem.  Zbudo-
wany  moim  nadzwyczajnym  zapałem  do 
nauk,  przy  temperamencie  żywym,  w  mło-
dości  kwiecie  i  wśród  rozwiązłej  Warsza-
wy, wyznaczył mi oddzielny pokoik do czyta-
nia; wiedział on, że byłem posłem, wymiarko-
wał mój sposób myślenia; często więc nad lo-
sem  biskupa  krakowskiego,  swego  mecena-
sa, utyskiwał. Poznał, jak tkliwie czułem ten 
gwałt,  i  jakby się domyślał,  iż mi  tylko bra-
kowało żywiołu do zasilenia moich patryotycz-
nych usposobień; przyszedł raz do mnie i za-
pytał, czy czytałem życia wielkich ludzi; od-
powiedziałem mu, że jeszcze w szkołach bę-
dąc,  czytałem  życia,  czyli  żywoty  Świętych. 
Uśmiechnął  się  na  to,  mówiąc,  to  czyta-
nie było dobre w swym czasie; lecz teraz trze-
ba  oswoić  się,  jako  gorliwemu  Polakowi, 
w różnych wiekach i w różnych narodach.

(…) przy największej 
rozpuście grób dla swej matki kopali. 
 
To  powiedziawszy,  dał  mi  dzieło  Plu-

tarcha,  i  przyrzekł,  że  je  wraz  ze  mną  czy-
tać i rozbierać będzie. Po kilkudniowych lek-
cyach łez wstrzymać nie mogłem, iż mi cno-
ty  tak  wielu  ludzi  aż  dotąd  tajne  były.  Wy-
prosiłem  sobie  na  nocne  czytania,  co 
się  przez  dzień  nie  odczytało,  i  już  od-
tąd  nie  żyłem,  tylko  z  Arystydem,  Sokra-
tesem,  Fabrycyuszem  i  t.  d.  Niech  wspo-
mnienie  to  złoży  hołd wdzięczności  na  gro-
bie ks. Wolfersa. Dzieło z jego rąk otrzyma-
ne, rzuciło pierwsze nasienie prawdziwej mo-
ralności i cnoty obywatelskiej w duszę moją. 

Z  tych  wielkich  wzorów  pewne  sobie 
w  życiu  prywatnem  i  publicznem  założyw-
szy prawidła, nigdy, aż dotąd od nich nie od-
biegałem. Naukom się w ten sposób oddaw-
szy,  w  życiu  samotnem  namyślalem  się  tyl-

ko,  jak  na  rozpoczętym  z  limity  sejmie  do-
brego  posła,  jak  mówił  biskup  kamieniec-
ki,  obowiązki  dopełnić.  Mało  mając  znajo-
mości  z  delegowanymi,  a  raczej  mając  ich 
w  obrzydzeniu  dowiadywałem  się  z  dale-
ka tylko o ich czynach, i te z naocznego prze-
konania  i rozchodzących się po mieście wie-
ści,  przekonywały mnie,  iż  przy  największej 
rozpuście grób dla swej matki kopali. Do ta-
kiego  zepsucia  obyczai,  począwszy  od  kró-
la, przyszła Warszawa! 

Przez  całe  dni  trwały  tylko  igrzy-
ska,  biesiady,  niby  owe  u  starożytnych  ba-
chanalia.  Król  był  młody,  piękny  i  rozwią-
zły,  a  z  nim  dzielił  rozwiązłość  Repnin.  Za 
tym przykładem szła reszta, a gdy na rozpu-
sty,  gry  i  marnotrawstwo  nie  starczyły  ma-
jątki, otworzył się regestr opłaty miesięcznej 
u  posła. W  tym  regestrze  były  rubryki  plus 
minus zdatnych do zdrady kraju.

 (…) zgraja szulerów, kugla-
rzy i t. d., jak brudny potok się leje.

Wydała w większej części na świat tę czarną  
księgę  rewolucya z roku 1794, ale o tem później. 
Pomimo skłonności do życia samotnego mu-
siałem  niekiedy  bywać  u  księcia  Radzi-
wiłła,  marszałka,  bo  książę,  wyrobiwszy 
w  r.  1767  na  sejmie  pełnomocną  komi-
syą do rozpoznania pretensyj, które miał do 
książąt  Czartoryskich  i  innych,  z  przyczy-
ny  zabranych  mu  dóbr  mobiliów  kosztow-
nych,  do  tej  liczby  i mnie wybrał,  jak  zapi-
sane moje  imię  w  konstytucyi  znaleść  moż-
na.  Podług  ówczasowego  mniemania  mia-
ła  to  być  najświetniejsza  dla  mnie  per-
spektywa,  alem  ja  nią  pogardził  i  wresz-
cie  zmiany  rzeczy  od  niej  mnie  oddaliły. 
Dom  księcia  Radziwiłła  przyrównać  moż-
na  było  do  owego  wolnego  jarmar-
ku,  gdzie  każdego  rodzaju  ludziom  znajdo-
wać się wolno, gdzie zgraja szulerów, kugla-
rzy i t. d., jak brudny potok się leje. 

Józef Wybicki. Źródło: CBN Polona
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W  tym  wielkim  domu  brudne  sto-
ły,  jak  w  zakupionej  garkuchni,  za-
wsze otwarte, żywiły orszak szpiegów, szule-
rów i pasibrzuchów. Na takim teatrze przyj-
mował  książę  marszałek  różne  delega-
cye od województw i powiatów w interesach pu-
blicznych  i  prywatnych.  Obdarzył  los  nie-
zmiernym  majątkiem  tego  księcia,  ale  za 
to natura odmówiła mu nieomal zupełnie naj-
droższych dla człowieka darów duszy. Pomi-
mo  tej  szczupłości  żywiołu  do  działań  umy-
słowych,  mógłby  przecież  był  uczuć,  jak 
z niego szydzono, dając mu taką rolę do ode-
grania, a razem, jak się dały uwodzić te dele-
gacye do niego wysyłane, ale to do jego bio-
grafii  należy. Dla mnie  każdy moment,  któ-
ry  sejm  z  limity  zbliżał,  był  momentem  co-
raz nowej rozwagi. 

Mego zamysłu nie powierzyłem  
nikomu (…)

Na  koniec  stanowcza  chwila  nade-
szła. Delegacya już 1 lutego 1768 dzieło swo-
je ukończyła; posłowie na rozpocząć się ma-
jący sejm, że powiem, niemy, zjeżdżać się za-
częli.  Nadjechali  i  moi  koledzy  i  pierw-
szą  propozycyą,  abym  się  do  mojej  fami-
lii  przeniósł,  odrzuciłem,  dając  różne  przy-
czyny.  Nie  chciałem  jej  na  niebezpieczeń-
stwo narazić, bo zachowałem w tajniku ser-
ca mego stałe przedsięwzięcie, prosić o głos i 
wszystkie  gwałty  wystawić,  które  sejm  ten 
z  wszelkiej  powagi  ogołociły.  W  takim  za-
pale  ułożoną  sobie  mowę,  którą  mieć  mia-
łem przy rozpoczęciu sejmu, umiałem na pa-
mięć. 

Mego  zamysłu  nie  powierzyłem  niko-
mu,  już  to,  żeby  nikogo  nie  skompromito-
wać, po wtóre, żeby się nie starano mnie od 
tego  przedsięwzięcia  odciągnąć.  Jedne-
mu tylko, memu służącemu Łukowiczowi, ka-
załem  odnieść:  w  wigilią  sejmu  pożyczo-
ne  książki,  sam  niektóre  papiery  popali-
łem;  ważniejsze  moje  rękopisma  nauko-
we tak urządziłem, iż się do mego wuja, po-
sła Lnińskiego dostały. 

Nie były to twarze ludzi  
wolnych; cała ich postać okazywała  

skrępowanych jeńców (…) 

Nadszedł  sejm,  w  dzień  rozpoczę-
cia się jego byłem od rana nabożny, spowia-
dając się, oddając się całkiem Stwórcy. Nie-
ma pociechy dla człowieka niewinnie prze-
śladowanego, jak tylko w religii, tylkow zu-
pełnej rezygnacji w poddaniu się woli nie-
ba. W  tym  duchu  zawsze  będąc,  zachowa-
łem aż do ostatnich dni życia mego, spokoj-
ność duszy. Wcześnie bardzo poszedłem na 
zagaić się mającą sessyą wraz z moim słu-

żącym  Łukowiczem,  zalecając mu  jak  naj-
mocniej, aby stał za mną, co być łatwo mo-
gło, gdyż ławica posłów pruskich była ostat-
nia.  Nim  król  na  tronie  zasiadł,  już  ksią-
żę Repnin pokazał się w swej loży, najbliż-
szej  tronu,  i  okno odsunął.  Już  senat  i  po-
słowie  zgromadzeni  byli.  Nie  były  to  twa-
rze  ludzi  wolnych;  cała  ich  postać  oka-
zywała skrępowanych jeńców, którzy ostat-
niego  wyroku  na  siebie  oczekiwać  mieli. 
Ja,  lubo  wyższe  miałem  miejsce,  staną-
łem  na  samym  końcu  ławicy,  tak,  iż  by-
łem naprzeciw marszałków, jak zwykle, na-
przeciw  króla  na  końcu  izby  senator-
skiej siedzących. 

(…) nie widzę wolnego sejmu,  
ale tylko gwałt i przemoc obcą (…) 

W  krótkich wyrazach  zagaił  sejm mar-
szałek Radziwiłł, obszerniej nieco po nim mó-
wił  Brzostowski,  marszałek  konfedera-
cyi  litewskiej,  wyrażając,  iż,  ponieważ 
delegacya  pełnomocna  z  woli  limitu  sej-
mu  działająca,  już  dzieło  swoje  ukończy-
ła, a  zatem od  jego czytania sessya się  za-
czyna.  Powszechne  nastąpiło  na  moment 
milczenie,  które  ja  śmiało  przerywam, mó-
wiąc:  „Mości  książę  marszałku,  proszę 
o głos!” Samo moje żądanie tak śmiałe rzu-
ciło  w  podziwienie  izbę  całą;  powstał  na-
gle ruch, szmer do nieopisania powszechny, 
każdy ku mnie zwraca głowę, tem więcej, że 
w  życiu  mojem  samotnem  mało  komu  by-
łem  znany.  Król  wstaje  z  tronu,  pyta-
jąc się, kto to jest? Książę Repnin rzuca się 
z  gniewem  w  swej  loży,  koledzy  moi  ode 
mnie  się  odsuwają;  każdy,  począw-
szy  od  króla  i  Rossyani  od  osób  sejmują-
cych, bierze mój głos za hasło jakiejś skry-
cie  zawiązanej  rewolucyi.  Jeden  na  dru-
giego  z  trwogą  spogląda.  Straże  się  ku-
pią...  Czapski,  podkomorzy  chełmiń-
ski,  od  Rossyanina  i  Poniatowskiego  do 
mnie przysłany, jako mój współziomek i ko-
lega, wzywa mnie  do  tronu  i  gwałtem  bie-
rze  za  rękę. Oddalam  go  z  pogardą,  a  ko-
rzystając z milczenia, w które nagle z podzi-
wienia  i  bojaźni wszyscy wpadli,  odzywam 
się:  „Ponieważ,  książę  marszałku,  nie  da-
jesz  mi  głosu,  pomimo  prawa,  które-
go nic zmazać nie potrafi, a które posłowi wol-
nemu  na  każdym  sejmie  mówić  pozwala, 
oświadczam  przynajmniej,  iż,  gdy  zwró-
conych  na  łono  senatu  uwięzionych  sena-
torów  nie  widzę,  nie  widzę  wolnego  sej-
mu,  ale  tylko  gwałt  i  przemoc  obcą;  prze-
ciwko  tej  więc  protestuję.”  Te  w  najwięk-
szym zapale powiedziane słowa, jak piorun 
z nic nieznaczącego wypadły obłoku, rozno-
sząc trwogę i pomieszanie. 

Rada nagła, aby sessyą salwować  
i w cichości zatlenie pożaru wyśledzić

Książę  Repnin,  król  i  wszyscy  służal-
cy  lękają  się  w  tej  nieprzewidzianej  mło-
dego  eksplozyi  ukrytego  wulkanu;  w  do-
brze myślących, ale bojaźliwych sercach ro-
dzi  się nieznajomej nadziei pociecha; wszy-
scy  arbitrowie  w  zgiełku  do  mnie  się  tło-
czą,  każdy  pyta  o me  imię,  słyszę wznoszą-
cy się głos: D y b i c k  i, Z a b i c k  i, W y 
b i c k i... Rada nagła, aby sessyą salwować 
[rozwiązać],  i  w  cichości  zatlenie  poża-
ru  wyśledzić.  Młodziejowski  od  tronu  do 
mnie  się  odzywa,  iż  N.  Pan  solwuje  ses-
syą. Mnie  w  tym  stanie  rzeczy  przestrzega-
ją cnotliwi arbitrowie, abym się gdzie schro-
nił czem prędzej. Schodzę na dół, każdy ode 
mnie ucieka; jeden tylko, wierny mój przyja-
ciel Łukowicz, nie odstępuje mnie i z izby wy-
prowadza; zdziwiłem się, iż mnie, wychodzą-
cego  nie  łapali  Rossyanie,  lubo  odgłos  pu-
bliczny wytykał mnie  idącego;  wszyscy  wo-
łali:  to   t  e  n  ,  t  o   t  e  n! Ale  łatwo wyra-
chować w tem politykę rossyjską,  iż bez od-
krycia  rzeczy  nie  śmiano  hazardować  ja-
kiego  zaburzenia  w  aresztowaniu  mojej 
osoby, której  i  tak  zdawali  się pewnymi być 
w Warszawie. 

Jakoż  zaraz  z  izby  inkwizycye  nastąpi-
ły na posłach pruskich; wuj mój i drudzy woko-
wani [wzywani] zaraz, to do króla to do Rep-
nina;  zagrożeni  wszyscy,  ofiarują  się  przy-
siądz,  że  do  postępku  mego  nie  należe-
li.  Stancya  moja,  ciche  ustronie  na  kory-
tarzach  ledwo  odkryte,  zaraz  po  sessyi 
wartą otoczone, papiery zabrane i t. d. zgo-
ła na godzin kilkanaście zamieszanie i nieuf-
ność,  szpiegi  się  na  wszystkie  strony  roz-
biegły.  Największa  jednakowoż  troskli-
wość Rossyanów, mnie wyśledzić, była nada-
remną. 

Miotany (…) między miłością życia  
i miłością swych obowiązków

Wyprowadzony,  jak  powiedziałem,  ręką 
mego  przyjaciela  Lukowicza,  powziąłem  na-
gle myśl  skryć  się  u  bernardynów,  przy  zam-
ku.  Tu  muszę  powiedzieć,  iż  projek-
tu  tego nie miałem przed sessyą, przygotowa-
ny będąc na  to,  że mnie Rossyanie  z  izby nie 
wypuszczą  i  porwą.  Wszedłszy  do  oo.  Ber-
nardynów pytałem  się  o  lektora,  zdaje mi  się 
S t e m b o r a; Ten z mego pomieszania bio-
rąc mnie za jakiego nieszczęśliwego lub krymi-
nalistę, z bojaźnią za sobą do celi wpuszcza ra-
zem z Łukowiczem, a dowiedziawszy się, kto je-
stem,  zasłania  okna,  zaklina  na  spokojność  i 
przekłada potrzebę przestrzeżenia gwardyana. 
Wnet się wraca w rozpaczy, iż gwardyan prze-
widuje zrabowanie klasztoru i  t. p.  i prosi za-
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tem, abym się wyniósł. Przekładam z mej stro-
ny niepodobieństwo  i  kapitulują; aż do  zmro-
ku  zamykają  więc  nieproszonego  gościa 
w  celi,  a  kiedy  niekiedy  cnotliwy  lektor  przy-
chodził mnie  cieszyć,  donosząc  razem,  że  ko-
zacy  przebiegają  całą  Warszawę,  Wybickie-
go szukając. Nie będę wam opisywał, co się na-
ówczas  z  duszą  mą  działo.  Któż  odmalu-
je  obraz  człowieka,  w  dwudziestym  pierw-
szym  roku  życia,  z  temperamentem  jak 
najżywszym, w którym wszystkie passye wzbu-
dzone!  Miotany  na  przemian  między  miło-
ścią  życia  i miłością  swych  obowiązków,  roz-
paczą,  zemstą  uniesiony,  widząc  razem  swo-
ją  słabość,  niemożność  i  przepaść  oczywistą 
postanawiam  wrócić  się  nazajutrz  na  ses-
syą i szukać śmierci. 

Wierzę, że jako poseł, musiał  
to uczynić, mógł przecież  

przyzwoitsze do tego wziąć środki.

Roztropność  przecie  nagania  mi 
tę  myśl,  daje  uczuć,  żem  już  dopeł-
nił mego obowiązku, będąc tym d o b r y m  
p  o  s  ł  e m,  jakiego  pragnął  biskup  kamie-
niecki,  dla  dobra  rzeczy  publicznej.  W  ta-
kich konwulsyach okropnych doczekałem się 
zmroku. Bernardyni domagają się mojej ka-
pitulacyi,zapewniają  z  płaczem,  że  już  Ros-
syanie  ich  klasztor  obskoczyli,  że  już  gro-
żą,  aż  w  trumnach  szukać  zbiega.  Wynoszę 
się  zatem,  jak  byłem,  z  moim  Łukowiczem, 
skrytą  furtą  i  idę  do  pałacu  Bieliń-
skich, do mieszkania nuncyusza, do kanonika ki-
jowskiego, którego imię drogie sercu mojemu 
z żalem zapomniałem. Najcnotliwszy obywa-
tel i kapłan, poznał mnie jako posła w biblio-
tece  Załuskich  i  skoro  mnie  w  swojej  izbie 
zobaczył,  rzucił  się  na  mnie  i  łzami  ob-
lał;  pozwolił  przytułku,  z  przełożeniem  jed-
nak, iż się lęka, aby dom publiczny, dom nun-
cyusza, od przemocy obcej nie doznał gwałtu. 

Ledwom  się  przespał  i  dnia  doczekał, 
nuncyusz,  dowiedziawszy  się  o  mnie  ja-
kimś  przypadkiem,  pełen  gniewu,  wyga-
niać mnie każe i wyrzuca mego przyjaciela ka-
nonika. Wierzę, że jako poseł, musiał to uczy-
nić,  mógł  przecież  przyzwoitsze  do  tego 
wziąć  środki.  Ale  zaciągam  na  to  zasło-
nę,  powiem  tylko,  iż  głosem  mego  nie-
szczęśliwego  przyjaciela  poruszony,  zno-
wu  się  na  pielgrzymkę  z  Łukowiczem  wy-
brałem  i  zaszedłem  do  missyona-

rzy. Tam nowe sceny, nowe  trudności w po-
zwoleniu  mi  przytułku;  wymogłem  jednak-
że  tyle,  iż  mnie  nie  wypchnęli  i  gdzieś  na 
podwórzu  za  browarem  schronienia  ustąpi-
li.  Tam  już  uczułem  osłabione  siły  i  w  naj-
głębszym  pogrążony  smutku,  wysłałem wie-
czorem Łukowicza do mego wuja LniIiskiego, 
aby mi  doniósł, w  jakim  stanie  były  rzeczy, 
i jeżeli zobaczenie się ze mną uważa za nie-
bezpieczeństwo. 

Wielu chwaliło patryotyzm,  
ale patryoty los był im obcy!

Niebawnie  przyszedł  wysłany  od  niego 
Fabian  Gordon,  naówczas  kadet  w  gwar-
dyi  konnej,  a  który  w  ostatniej  rewolu-
cyi  był  brygadyerem.  Przez  niego  odebra-
łem  zaklęcia,  abym  siebie  i wszystkich  spo-
krewnionych  na  ostateczne  nie  narażał  nie-
bezpieczeństwo; abym się jeszcze ukrywał w 
Warszawie  dotąd,  aż  nie  upatrzy  się  chwi-
la  do  bezpiecznego  jej  opuszczenia;  zapew-
niał  mnie  razem,  iż  wszyscy  dobrze  myślą-
cy  pracują  tajemnie  nad  manifestem,  który 
bym  mógł  podać  w  trybunale  piotrkow-
skim, lub, gdziebym znalazł sposobność i t. d. 
Tak  mnie  pocieszając,  ujrzał  sam  niepo-
dobieństwo  zostania  się  mego  u  missyona-
rzy;  pobiegł  więc  do  karmelitów  bosych, 
gdziem  dawniej  mieszkał,  i  tam,  bez  wie-
dzy  przeora,  umówił  się  z  jednym  z  lekto-
rów,  mnie  znajomych,  ażebym  się  wie-
czorem  do  niego  na  noc  przeniósł, 
a w  dzień  pod  dachem  kościoła  na  sklepie-
niu, aż do dalszego czasu, ukrywał. 

Po  takiej  kilkudniowej gospodzie, wysta-
rał  mi  się  szanowny  mój  wuj  o  wygodniej-
sze  schronienie,  gdziem  też  aż  do  wyjazdu 
z  Warszawy  ciągle  przebywał.  Mojem  bez-
pieczeństwem,  czyli  ocaleniem,  zatrudnia-
ła się tylko familia moja; wielu chwaliło patry-
otyzm, ale patryoty los był im obcy! Jeden z przy-
puszczonych  do  sekretu  namawiał  mnie, 
bym się prosto do króla udał, iż ten mi przy-
rzekł  bezpieczeństwo  i  zapewnienie  dal-
szego  mego  losu.  Nieprzyjąłem  tej  pro-
pozycyi  i  wciąż  nagliłem  pana  Gordo-
na, aby mi ułatwił wyjazd z Warszawy, ile, że 
sejm  5.  marca  1768  już  się  był  zakończył; 
jakoż dnia 7. marca 1768 wyjechałem brycz-
ką  z  Warszawy,  mając  Łukowicza  za  woź-
nicę.  Kochany  mój  przyjaciel  Fabian  Gor-
don, którego imienia, bez czułej wdzięczności 

wspomnieć nie mogę, wyprowadził mnie aż za 
miasto. 

(…) manifest mój uninam voto  
deputatów eliminować z akt nakazał,  
a regent za cnotę osądzonym został! 

Pomijam  niektóre  małe  wypadki  w  po-
dróży;  dość  powiedzieć,  że  szczęśliwie  sta-
nąłem  w  Piotrkowie.  Tam,  ukryty,  wezwa-
łem do siebie niektórych dawnych moich ko-
legów,  już  wiadomością  publiczną  o  mnie 
uprzedzonych,  i  wspólnie  z  nimi  dokaza-
łem tego, iż, po niejakich trudnościach, skło-
nił się regent trybunalski przyjąć ode mnie ma-
nifest. Było to wiele cnoty z jego strony; praw-
da, iż w sekrecie czuwał nad swojem bezpie-
czeństwem,  i mnie natychmiast do Krakowa 
wysłać  postanowił.  Ledwom  wyjechał,  se-
kret się wydał; marszałek naówczas trybuna-
łu  Bniński,  potem  kasztelan  chełmiński,  za 
wniesioną  przez  instygatora  illacyą  [wnio-
skiem]  manifest  mój  uninam  voto  [zjed-
noczonym głosem]  deputatów  elimino-
wać z akt nakazał, a regent za cnotę osądzo-
nym został!  

Dowiedziałem  się  o  tem  wszystkiem 
w  Krakowie,  i  razem  przestrzeżony  zosta-
łem,  iż  za mną w pogoń poszli  kozacy. Ten-
towałem  [próbowałem]  powtórzyć  mani-
fest,  w  Krakowie  używałem  do  tego  wszel-
kich  sposobów;  ale  w  tej  starodawnej  na-
szej stolicy nie było już wcale ducha narodo-
wego.  Bojaźń  i  trwoga  obejmowała wszyst-
kich  na moje  imię. Ktoś  przecie mnie  prze-
strzegł,  abym  się  do  Sandecza  [Nowe-
go Sącza]  przebierał,  a  stamtąd  na  Spiż 
[dziś Spisz],  jako  jedyny  sposób  ocalenia 
życia, bo już Rossyanie się dowiedzieli, że by-
łem  w  Krakowie.  W  Sandeczu  z  rąk  koza-
ków  wyratowany  zostałem  przez  poczciwe-
go  furmana,  który  mnie  z  wielkiem  niebez-
pieczeństwem  gdzieś  tam  prosto  przez  Du-
najec  furmańskim wozem przewiózł. Pamię-
tam,  iż  mi  się  zdawało,  że  mnie  potok  po-
chłonie,  ale  też  może  strach  powięk-
szał oczywiste niebezpieczeństwo, bo kozacy 
się wszędzie uwijali. 

Przyjechawszy na Spiż, ujrzałem się bez-
pieczniejszym, i dopiero pierwszy raz po mo-
jem  wyjściu  z  izby,  zacząłem  spokojnie  od-
dychać.

c.d.n.
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Była to przejmująca chwili refleksji  
o tamtym czasie.

Prof. Jerzy Grzywacz: „gorzki smak 
skutecznego lekarstwa”

78. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego przypomina wydarze-
nie, wydaje się, odległe. Jednak wyjące 
tego dnia o godzinie 17. 00 syreny chyba 
budzą w każdym grozę, niepokój. Tamto 
doświadczenie trwa. Musi trwać ku pa-
mięci i przestrodze. I jeszcze na placu sta-
je On profesor Jerzy Grzywacz, uczest-
nik i świadek Powstania Warszawskiego, 
który w przejmującej relacji mówi o naj-
większej tragedii Polaków tamtej wojny. 
Tragedii i klęsce w jej dosłownym sensie 
wojskowym i materialnym. Ale tamto 
bolesne doświadczenie dla narodu –  
co podkreślał z przejmująca mocą –  
ma cały czas, od samego początku do te-
raz, gorzki smak skutecznego lekarstwa. 

Tamtych decyzji nie możemy 
kwestionować

Powstanie bowiem stało się dla Na-

Od lewej: kpt. Henryk Bajduszewski – żołnierz II Korpusu Wojska Polskiego, Aleksandra 
Dulkiewicz – prezydent Miasta Gdańska, kmdr. Roman Rakowski – kawaler Orderu Virtuti 

Militari, żołnierz Armii Krajowej, prof. Jerzy Grzywacz – Prezes Pomorskiego Oddziału  
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz ksiądz prałat Bazyliki Mariackiej  
Ireneusz Bradtke odznaczony podczas uroczystości Złotym Krzyżem 80 – lecia Armii  

Krajowej Gdańsku. 1 sierpnia 2022 roku pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego 
na Targu Rakowym. Fot. Ireneusz Lipecki

1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17.00 pod pomnikiem  
Polskiego Państwa Podziemnego

78 lat temu wybuchło 
Powstanie Warszawskie

1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17 mieszkańcy Gdańska stanęli w zadumie pod pomnikiem Polskiego Państwa 
Podziemnego.

2 października 2022 roku w kolegiacie w Starych Szkotach

Msza w intencji  
Józefa Wybickiego

Józef Wybicki, twórca hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła”, związany był ze Starymi Szkotami  
i Pomorzem.

Wielki polski patriota, twórca polskiego hymnu narodowe-
go „Jeszcze Polska nie zginęła” urodził się 29 września 1747 
roku, zmarł 10 marca 1822 roku. 

W 2022 roku, ogłoszonym Rokiem Wybickiego, obchodzi-
my  275. rocznicę jego urodzin i 200. rocznicę jego śmierci. 

Zapraszamy w niedzielę, 2 października 2022 roku, o go-
dzinie 14.00, do kolegiaty św. Ignacego Loyoli w Gdańsku 
Starych Szkotach (Orunia) przy ulicy Brzegi 49 na uroczystą 

mszę świętą z pocztami sztandarowymi poświęconą jego pa-
mięci. 

Z wdzięcznością uczcijmy Józefa Wybickiego wielką po-
stać, na stałe wpisaną w historię Polski, w dwóchsetną rocznicę 
jego odejścia.

Koło Inżynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”, 
działające przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk”.
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Gdańskie Nieruchomości zarządzają 
największą liczbą mieszkań w mieście. 

Klimat, atmosfera, dusza miasta

Są to często lokale najstarsze  
w Gdańsku, w dużej części przedwo-
jenne, które wymagają remontów i peł-
nej rewitalizacji. Miejsca te mają wy-
jątkowe znaczenie nie tylko poprzez 
losy i sentymenty pokoleń gdańszczan 
zamieszkujących stare kamienice z ich 
podwórkami, ale są to obiekty tworzące 
wartość kulturową. Są zabytkami (choć 
nie zawsze jeszcze formalnie wpisany-
mi do rejestru), ale przede wszystkim są 
to miejsca tworzące klimat, atmosferę  
i oddające duszę miasta, i jego zacnych 
mieszkańców. Dobrze się dzieje, że od 
kilku lat Gdańskie Nieruchomości i wła-
dze miasta rozumieją i doceniają znacze-
nie jednego najcenniejszych gdańskich 
skarbów – zapomnianych dzielnic.

I te zakamarki odzyskają blask

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”  
tę długofalową inicjatywę będzie 

wspierać między innymi poprzez cy-
kliczne artykuły na temat miejsc i lu-
dzi wplątanych w losy naszego mia-
sta. Będziemy pisać o zapomnianych 
zakamarkach Gdańska, które w końcu 
– tak zakładamy – odzyskają blask.  

Są to miejsca  jeszcze dzisiaj mało zna-
ne, a mieszkający tam gdańszczanie, 
jeszcze często czują się wykluczeni, ale 
już niedługo będą mieszkać w najpięk-
niejszych zakątkach dumnego Gdańska. 

rodu Polskiego drogowskazem, że te-
raz i w przyszłości musimy dbać, aby 
nie było takich tragedii. To jest właśnie 
siłą i sensem tamtej ofiary. To dało nam 
moc do roztropności podczas wydarzeń 
1956 i 1970 roku i zwycięstwa wolności  
w 1980 roku. 

Czy Powstanie Warszawskie musiało 
wybuchnąć? Odpowiedź, można powie-
dzieć, niestety, jest tylko jedna - musia-
ło. Nie sposób było wówczas zatrzymać 
determinacji Polaków i chęci wyrwania 
się z okupacji, usilnego pragnienia czło-
wieczeństwa. 

Każda inna odpowiedz przekreśla 
sens naszego życia i odziera nas wszyst-
kich z godności. Możemy wyciągnąć 
wioski, ale tamtych decyzji nie możemy 
kwestionować. 

Ireneusz Lipecki
Wiązankę kwiatów pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego złożyła Delegacja  

Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” – Józef Kubicki i Ireneusz Lipecki. Fot. Kazimierz Koralewski

Spotkanie przedstawicieli Gdańskich Nieruchomości i Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”.  
Od lewej Ireneusz Lipecki – Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”, Joanna Rolska i Barbara Weiss – 
Gdańskie Nieruchomości, Bogdan Sedler i Anna Kuziemska – Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”. 

Siedziba Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” przy ulicy Świętego Ducha 119/121.  
Fot. Maciej Multaniak

Porozumienie Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” oraz Gdańskich Nieruchomości

Historia, smak i duma
Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” oraz Gdańskie Nieruchomości (dawniej Gdański Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych) zawarły umowę barterową, przedmiotem której z jednej strony jest zachowanie dotychczasowych 
warunków najmu siedziby Stowarzyszenia, z drugiej - zaangażowanie się Stowarzyszenia w odkrywanie historii 
i losów mieszkańców nieruchomości oraz miejsc pozostających pod zarządem magistratu.
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Te najstarsze nam się jednak nie 
przydadzą, bo nie ma w nich adresu. 

Księgi – gruntowe i zapisów, mapy  
i plany, Akta Policji Budowlanej

Pierwsze numery, ta zwane serwi-
sowe, nadano domom w 1793 roku. 
Zachowaną jeszcze w wielu miejscach 
Śródmieścia numerację okrężną, osob-
no dla każdej ulicy, nadano w 1854 
roku. Księga z tego roku pokazuje stare 
i nowe numery. Jeżeli chcemy poznać 
nazwiska najdawniejszych właścicieli 
(w Śródmieściu nawet od XIV wieku) 
musimy sięgnąć do zachowanych w Ar-

chiwum Państwowym w Gdańsku ksiąg 
gruntowych (Erbbücher) oraz Ksiąg Za-
pisów (Libri Memorandorum), w któ-
rych zapisywano transakcje hipoteczne. 

Dodatkowych informacji dostarczają 
przechowywane w Archiwum Państwo-
wym w Gdańsku i Bibliotece Gdań-
skiej PAN bogate zbiory map i planów 
z różnych czasów. Wiele kamieniczek  
ma swoje teczki w Aktach Policji Bu-
dowlanej, z danymi o przebudowach  
i zmianach – także wewnątrz obiektów. 
Są tam liczne rysunki i plany, nawet roz-
kładu pomieszczeń. W obu instytucjach 
można również znaleźć mnóstwo zdjęć 
i pocztówek z widokami ulic i domów. 

Jest w czym przebierać! Chwilowo mogę 
na razie korzystać tylko z tego, co mam 
w domu i z materiałów, dostępnych w In-
ternecie, w tym ksiąg adresowych.

Ułańska, ściślej Rajtarska 

Na początek krótka historia ulicy: 
powstała wraz z założoną w 1650 r sie-Kamieniczki Kurza 3 i 4 na planie Buhsego (1869)

Kamieniczka Ułańska 11. Stan w 1913 roku. 
Fot. arch.

ŚLADAMI HISTORII – GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI (1)

Ułańska 11
Chcąc zgłębić historię gdańskich kamienic, trzeba sięgnąć do źródeł. Jest ich wiele. Najpierw należy sprawdzić, 
jaki był dawniejszy adres: jak nazywała się ulica i czy nie zmieniła się numeracja domów. Kolejnych właścicieli 
i lokatorów można znaleźć w księgach adresowych, które wychodziły tutaj od 1741 roku.

Zgodnie z porozumieniem o współpracy z Gdańskimi Nieruchomościami rozpoczynamy cykl artykułów, prezentujących cie-
kawe gdańskie budowle, przede wszystkim domy mieszkalne i dzieje, zarówno obiektów jak i ich mieszkańców. Dogłębne pozna-
nie historii miejsca, w którym się żyje, przybliża je, pogłębia tożsamość i poczucie bycia „u siebie”, tworzy i umacnia przywią-
zanie i miłość (nie wstydźmy się tego słowa) do swojego miasta. Proces ten jest istotą tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Mamy udział w wyjątkowym dziele

Jak bowiem ocenić wyremontowane 
kamienice przy ulicach Zielonej, Waj-
deloty, czy Starowiejskiej na Letnicy  – 
mające historię, smak i dumę, której nie 
sposób szukać we współczesnych osie-
dlach?

Na bilbordach, które można spotkać 
na ulicach  jedna z fundacji na dziecię-
cym rysunku przedstawiającym rodzinę 
umieściła napis „każdy człowiek to cud”. 

Tak, tutaj, w Gdańsku, my gdańszczanie 
–  wszyscy i ci z ulicy Jelitkowskiej,  
i ci z ulicy Salwator, i ci z Oliwy, i ci  
z Przeróbki mamy udział w wyjątkowym 
dziele - bowiem tworzymy i pielęgnuje-
my perłę w polskiej koronie – Gdańsk – 
miasto świata.

Dotrzemy do was

Od bieżącego numeru miesięczni-
ka „Nasz Gdańsk” zaczynamy publi-

kować cykl artykułów pt. „Śladami 
historii – Gdańskie Nieruchomości”. 
Autorem pierwszego odcinka jest Pan 
Profesor Andrzej Januszajtis - niezwy-
kły znawca Gdańska. Za każdym razem 
nasz miesięcznik dostarczymy do osób  
i miejsc, o których będzie mowa.

  
Ireneusz Lipecki 

wiceprezes Stowarzyszenia  
„Nasz Gdańsk”
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cią ulic Dolnego Miasta. W tym samym 
roku zanotowano po raz pierwszy jej 
nazwę w postaci Reutergasse, która póź-
niej ustąpiła wersji Reitergasse. Nazwa 
pochodzi od rajtarów, stacjonujących na 
tutejszych łąkach w okresie zagrożenia 
szwedzkiego w 1629 roku. Ulica dzieliła 
się na trzy odcinki: od Kamiennej Gro-
bli do Szuwarów - Rajtarska 1), dalej 
do Łąkowej - Rajtarska 2 i od Łąkowej 
do wałów - Rajtarska 3. W roku 1717 

nazwę tę nosi tylko pierwszy odcinek, 
pozostałe należą do ulicy Tylnej (Hinter 
Gaß). W roku 1763 oba pierwsze noszą 
nazwę Rajtarskiej, ostatni jest opisany 
jako Brzeżna albo Kurza (Strandt- oder 
Hühner Gasse). Brzeżna wkrótce znika, 
zostaje tylko Kurza. Zakres nazw obu 
ulic pozostaje odtąd stały. 

W 1816 roku po południowej stronie 
ulicy powstały Królewskie Warsztaty 
Artyleryjskie. Ich rozbudowa przed ro-

kiem 1890 spowodowała skrócenie uli-
cy Kurzej do ślepego zaułka. W 1916 
roku ulicę Kurzą ostatecznie włączono  
do Rajtarskiej.

W 1945 nadano Reitergasse nazwę 
Ułańska, choć lepszym polskim odpo-
wiednikiem byłaby Rajtarska. W wyni-
ku przedłużenia trasy WZ przez Wyspę 
Spichrzów na Dolne Miasto (w 1959 
roku tramwaj, w 1995 arteria drogowa)  
z ulicy pozostał tylko wąski fragment mię-
dzy trasą i południową fasadą dawnych 
koszar (należących dziś do Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki), 
oraz ślad przedłużenia po drugiej stronie 
trasy, z kamieniczką nr 11.

W okresie międzywojennym na miej-
scu Warsztatów Artyleryjskich powstały 
należące do zdemilitaryzowanego Wol-
nego Miasta zakłady przemysłowe (1924 
Industrie-Werke), przekształcone w 1929 
roku w fabrykę wyrobów blaszanych 
(Industrie-  und  Blechwaren-Werke).  
Po 1945 roku fabryka kontynuowała pro-
dukcję jako Gdańskie Zakłady Opako-
wań Blaszanych (tzw. „Blaszanka”) - do 
1990 roku, potem zostały sprywatyzowa-
ne. Na miejscu rozebranych (za zgodą 
konserwatora!) historycznych budynków 
ma powstać osiedle mieszkaniowe.

Zabudowa 

Sądząc po planie z 1797 roku ulice 
Rajtarska i Kurza były już na całej dłu-
gości obustronnie zabudowane. Oblęże-
nia w 1807 i 1813 roku w tej okolicy nie 
przyniosły większych zniszczeń. Wpro-
wadzona w 1854 roku numeracja obiego-
wa ulicy Kurzej zaczynała się od zbiegu 
z ulicą Łąkową i biegła po południowej 
stronie do Warsztatów Artyleryjskich 
(numery 1, 2 itd. do 6), by przeskoczyć 
na drugą (północną) stronę ulicy i konty-
nuować bieg z powrotem w do Łąkowej 
(numery 7 do 9). W 1869 roku na wąskich 
i długich (głębokich) parcelach numer 3 
i 4 stały dwie niewielkie kamieniczki, 
złożone z części frontowej i wąskich 
skrzydeł usytuowanych po przeciwnych 
stronach wspólnego podwórka, tak żeby 
zapewnić maksimum światła. Skrzydło 
pod nr 3 miało charakterystyczne ukośne 
wcięcie ściany od strony domu fronto-
wego (podobnie jak w Domu Uphagena 
przy Długiej 12), zapewniające dostęp 
światła do jego okien. Skrzydło pod 4 
było dłuższe i kończyło się niewielką 
dobudówką. Na końcu parceli zamiast 
oficyny był niewielki ogród. Zbudowana 
w 1903 roku na miejscu obu kamieni-
czek dzisiejsza kamienica otrzymała tyl-Kamieniczka Ułańska 11 - izolatory na ścianie skrzydła bocznego. Fot. Ireneusz Lipecki

Kamieniczka Ułańska 11 - symbole budowlane na stropie przejścia na podwórze domu.  
Fot. Ireneusz Lipecki
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ko jedno skrzydło po wschodniej stronie 
parceli. Całość przewyższyła rozmiarami 
poprzednią zabudowę. Sąsiednie kamie-
niczki, zachowane jeszcze, jak świadczy 
rosyjski plan z 1978, w 1978 roku, rów-
nież były niższe od niej.

Ułańska 11 

Niezwykła to kamienica! Na pierw-
szy rzut oka zachowuje typowy układ 
gdańskich kamieniczek – dom frontowy, 
skrzydło boczne, oficyna, ale wykazuje 
zaskakujące różnice. Przede wszyst-
kim nie ma oficyny w głębi parceli. 
Dom frontowy, mierzący w rzucie 8,46 
na 18,8 metra, czterokondygnacyjny  
z mansardowym dachem, w zasadzie 
czteroosiowy ( cztery rzędy okien), ma 
po prawej stronie parteru ni to przejazd 
(2,5 metrów szerokości, z barierą w 
postaci trzech stopni schodów na po-
dwórze), ni to przejście (niepotrzebnie 
szerokie), przerwany szybem, oświetla-
jącym wejście na klatkę schodową w po-
łowie długości świetlikiem, w połowie 
długości, stanowiące jedyne połączenie 
z resztą budynku. Strop nad obydwoma 
odcinkami zdobią przedziwne freski,  
z symbolami murarskimi (kilof, młotek, 
węgielnica, kielnia, poziomnica, a obok 
tego topór i lunetki geodezyjne), wśród 
których brakuje jednak jednoznacznych 
symboli masońskich: trójkąta z Okiem 
Opatrzności, pięcioramiennej gwiazdy, 
litery G itp. Trójkondygnacyjne skrzy-
dło boczne (długie na 22,02 metra, roz-
szerzające się uskokami na 3,44 do 6,81 
metra w miarę oddalania się od domu 

frontowego, ma w środku ryzalit z klat-
ką schodową. 

W domu frontowym po lewej jest 
wejście do niewielkiego lokalu, w któ-
rym ostatnio funkcjonował sklep węd-
karsko - zoologiczny „Nimfa”. W fasa-
dzie frontowej zwracają uwagę naczółki 
nad oknami, na każdym piętrze inne,  
i fryz arkadkowy pod gzymsem u góry. 
Poddasze oświetlają dwie lukarny  
w mansardowym dachu. W kilku oknach 
zachowała się dawna stolarka. Cen-
nym reliktem przeszłości, wartym za-
chowania, są izolatory na wygiętych 
prętach (dwa po prawej stronie bramy, 
cztery dalsze są w skrzydle bocznym 
od podwórza), pamiętające czasy, gdy 
łączność telefoniczną dostarczano na-
powietrznymi przewodami  (przewody 
sieci elektrycznej od początku prowa-
dzono pod ziemią). Z obu udogodnień 
kamieniczka korzystała od początku. 

Właściciele 

Dzięki księgom adresowym można 
było sporządzić listę właścicieli od 1817 
roku. Oto ich zestawienie: 

1817, 1831, 1836 Kurza 3 (328): 
Elisabeth Neumann akuszerka

1858 (Kurza 3, 4) wdowa Neumann
1864 Gottlieb Schulz właściciel go-

spody 
1874 restaurator Carl Friedrich Wil-

helm Schulz
1888 wd. Renate Schulz z d. Kling
1897-1902 ślusarz Albert Schulz
1903 pani Aurelia(?) Koschnitz-

ki (Ołowianka 8), zanotowano „nowa 

budowa” (Neubau), mamy więc datę 
budowy kamieniczki. Przypuszczalny 
budowniczy: mistrz murarski Friedrich 
Koschnitzki, który odtąd tutaj mieszka 

1910 Carl Koschnitzki sklep budow-
lany (tel. 1568), wśród mieszkańców na-
dal Friedrich i Aurelie Koschnitzcy

1920 (do 1942) Reinhold Siebel 
mistrz tokarski (w 1931 roku ma telefon 
nr 28811), wśród lokatorów są Kosch-
nitzcy: Friedrich sklep budowlany, Carl 
architekt i William nauczyciel zawodu 

W księgach są także nazwiska loka-
torów mieszkań, w tej kamieniczce było 
ich zawsze od 9 do 18. Od 1907 roku było 
wśród nich coraz więcej wojskowych  
(w 1910 4 wice sierżantów). Tutaj poda-
jemy tylko dalsze losy przedstawicieli 
rodziny Koschnitzkich: w 1924 Frie-
drich Koschnitzki jest rencistą. W 1926 
i 1928 roku jest zapisany tylko Carl,  
w 1929 tylko Koschnitzki Aurelie wdo-
wa. W latach 1931 do 1940/41 architekt 
Carl Koschnitzki mieszka już na Trojan-
gasse (Seredyńskiego) 7a. W 1942 po-
został tam tylko Karl Koschnitzki, być 
może syn, techniczny sekretarz Banku 
Rzeszy.

Kamienica Ułańska 11 jest niezwy-
kle cenna, jako w całości zachowany, 
autentyczny dom mieszkalny klasy śred-
niej swojej epoki. Każdy jej element za-
sługuje na zachowanie. Po koniecznym 
remoncie warto jej zapewnić zagospo-
darowanie, gwarantujące zachowanie 
wszystkich jej walorów.

Andrzej Januszajtis

Europejskie Centrum Solidarności 
zorganizowały spacery subiektywne 
STRAJK! POCZĄTEK! W stoczniowej 
hali S-6, odbyła się prapremiera spek-
taklu „Anna”, którego scenariusz jest 
osnuty wokół wątków z biografii Anny 
Walentynowicz. 

Wybuch, żądania, Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy, 21 postulatów

14 sierpnia 1980, dokładnie o godz.  
6 rano robotnicy ze Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina – pod wodzą Bogdana Boru-
sewicza, Jerzego Borowczaka, Bogdana 

Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego – 
ogłosili strajk. Pierwsze żądania doty-
czyły przywrócenia do pracy Anny Wa-
lentynowicz, podwyżki płac i upamięt-
nienia ofiar Grudnia ’70. Przełomem  
w strajku było dwa dni później powoła-
nie do życia Międzyzakładowego Komi-

42. rocznica wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina  
w Europejskim Centrum Solidarności

* Spacery subiektywne   
* Spektakl o Annie Walentynowicz

42 lata temu, 14 sierpnia 1980 roku, rozpoczął się w Stoczni Gdańskiej im. Lenina strajk, który zakończył się 
podpisaniem Porozumienia Gdańskiego i w konsekwencji doprowadził do powstania Solidarności. 
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tetu Strajkowego (MKS). Na jego czele 
stanął Lech Wałęsa. 17 sierpnia sfor-
mułowano 21 postulatów i zostały one 
wywieszone nad Bramą nr 2. Po dwóch 
tygodniach, 31 sierpnia, władza pod-
pisała z MKS Porozumienia Gdańskie,  
w których zgadzała się na stworzenie 
wolnych i niezależnych od partii związ-
ków zawodowych. Był to ewenement  
w ówczesnym obozie krajów socjali-
stycznych i ostatecznie, pomimo brutal-
nej rozprawy z Solidarnością, jaką był 
stan wojenny (1981-1983), Solidarność 
zwyciężyła w 1989 roku.

Opowiadali uczestnicy  
i świadkowie wydarzeń

Cztery spacery subiektywne: spacer 
poranny po terenach stoczniowych i trzy 
spacery po wystawie stałej ECS odbyły 
się w cyklu STAJK! POCZĄTEK!

– Tradycja spacerów subiektywnych 

wpisała się na stałe w obchody sierp-
niowych rocznic w Europejskim Cen-
trum Solidarności. Organizowane są one  
od 2014 roku, kiedy otworzyliśmy wy-
stawę stałą. To często jedyna okazja, 
by wysłuchać opowieści uczestników 
i świadków tych wydarzeń, które dzie-
lą się swoimi wspomnieniami – mówi 
Patrycja Medowska, zastępczyni dy-
rektora ECS ds. kultury obywatelskiej. 
Dodatkowo, zawsze o godz. 6.00, czyli  
w godzinie, gdy robotnicy odeszli  
od stanowisk pracy, odbywały się space-
ry po terenach stoczniowych. (…) 

Jej życiorys skrywa wiele tajemnic 

„Anna” to spektakl o Annie Walenty-
nowicz – robotnicy Stoczni Gdańskiej, 
współzałożycielce Wolnych Związków 
Zawodowych, której zwolnienie z pra-
cy było bezpośrednią przyczyną wy-
buchu 14 sierpnia wielkiego strajku. 

To opowieść o kobiecie, której życio-
rys skrywa wiele tajemnic, częściowo 
odsłoniętych w reportażowej biogra-
fii „Anna szuka raju” Doroty Karaś  
i Marka Sterlingowa. Właśnie ta książ-
ka posłużyła Piotrowi Rowickiemu  
do napisania wystawianej w tym dniu 
sztuki. Przedstawienie prezentowano 
w hali S-6 (Dok Kultury, Stocznia Ce-
sarska, ul. Odlewników, Gdańsk). Re-
żyserką jest Anna Gryszkówna, w rolę 
Walentynowicz wcieliła się Agnieszka 
Przepiórska z Teatru im. Juliusza Sło-
wackiego w Krakowie.

Trudna i nieustępliwa, pełna wiary  
w idee i człowieka

– Wraz z Agnieszką Przepiórską, 
inicjatorką i inspiratorką moich te-
atralnych podróży, ruszyłyśmy śladami 
Anny Walentynowicz z domu Lubczyk 
– powiedziała Anna Gryszkówna, reży-
serka, na co dzień związana z Teatrem 
Narodowym w Warszawie. – W sukurs 
przyszła nam jej właśnie świeżo napisa-
na biografia. Jak kompas i mapa popro-
wadziła nas nieznanymi ścieżkami ży-
cia Anny. Spotkałyśmy kobietę dzielną, 
odważną i bezkompromisową, bo bycie 
samodzielną matką w tamtych, potwor-
nie trudnych czasach było nie lada wy-
zwaniem, wręcz bohaterstwem. Spo-
tkałyśmy kobietę trudną i nieustępliwą, 
pełną wiary w idee i człowieka. Nasza 
praca była nie lada wyzwaniem. – mówi 
Anna Gryszkówna, reżyserka. (…)

*
Produkcja spektaklu została sfinan-

sowana ze środków województwa po-
morskiego oraz miasta Gdańska. Głów-
nym partnerem prapremiery jest Euro-
pejskie Centrum Solidarności.

Grażyna Pilarczyk  
Europejskie Centrum Solidarności 

W roli przewodnika jeden z inicjatorów strajków Jerzy Borowczak. Fot. Przemek Szalecki. 
Materiały promocyjne ECS
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Salon – Piękności – Słowa zaprasza

Tworzymy utwory, prezentujemy,  
wymieniamy myśli,  

inspirujemy się w duchu wzajemnej życzliwości
Tymczasowa Samozwańcza Rada Ocalenia Kącika Poetyckiego przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk” na tajnym, 
wyjazdowym posiedzeniu postanowiła, iż zamyka na stałe działalność Kącika w dotychczasowej formule,  
co nie oznacza, że przestrzeń poetycka na łonie Stowarzyszenia zostanie zaprzepaszczona. 

Wręcz przeciwnie. 

Wypoczynek, samorealizacja, przyjaźń

Nie możemy pozwolić, aby jakie-
kolwiek zdarzenia odebrały ludziom 
możliwość tworzenia i prezentowania 
swoich utworów, wymiany myśli oraz 
inspirowania się w duchu wzajemnej 
życzliwości. 

Dołożymy wszelkich starań aby za-
pewnić możliwość miłego spędzenia 
czasu jako ważnej formy zarówno wy-
poczynku w warunkach sprzyjających 
samorealizowaniu się w przyjaznym 
gronie koleżeńskim. W tym celu podjęto 
szereg decyzji a między innymi: 

Po pierwsze: ustalono nową nazwę. 
Od lipca bieżącego roku spotkania będą 
odbywać się pod szyldem: Salon – Pięk-
ności – Słowa Amatorski Klub Literacki 
przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk”. 

Wulgaryzmom, agresywnej krytyce, 
paszkwilom – NIE!

Po drugie: zostanie opracowany re-
gulamin uczestnictwa w spotkaniach 
salonowych czyli Salonowa Karta Praw 
w celu wyeliminowania możliwości za-
istnienia takich zdarzeń jak używanie 
wulgaryzmów i chełpienie się tym, agre-
sywna krytyka, rozsyłanie paszkwili – co 
miało, niestety, miejsce i było przykrym 
zaskoczeniem dla uczestników spotkań. 

Po trzecie: Będą kontynuowane na-
grania wideo dokumentujące spotkania 
oraz popularyzujące twórczość człon-
ków klubu i sympatyków.

Po przedostatnie: Zostanie nawiąza-
na współpraca z innymi podobnymi śro-
dowiskami.

Na podstawie wstępnie przyjętych 
założeń już w dniu 13 lipca odbyło się 
pierwsze spotkanie w Salonie – Piękno-
ści – Słowa. 

Odwiedzili nas laureaci Benefisu 
Dojrzałości

W siedzibie Stowarzyszenia, która 
została pięknie przystrojona przez Annę 
Stawską – kontynuatorkę najlepszych 
tradycji Kącika mieliśmy przyjemność 
gościć laureatów Benefisu Dojrzałości: 
Stefanię Stankiewicz, Elżbietę Jędrasz-
ko, Zbigniewa Wojciechowskiego, a tak-
że prozaika Jana Przęczka. Laureaci Be-
nefisu zostali obdarowani upominkami 
w postaci kodów QR zawierającymi lin-
ki do nagrań ich wyróżnionych utworów.

Realizowany w przeszłości przez 
śp. Ryszarda Jaśniewicza aspekt wyróż-
nienia prezentowanych utworów nabrał 
nowego wyrazu. Wobec braku mentora  
i autorytetu, który mógłby takiego wy-
różnienia udzielić, po prezentacji utwo-
rów zostało przeprowadzone głosowa-
nie, w którym wzięli udział wszyscy 
uczestnicy spotkania. 

„Morska fala”, „Poezja” Stefanii 
Stankiewicz

W ten sposób podwójnie wyróżniona 
została Stefania Stankiewicz: za osobi-
ście prezentowany wiersz „Morska fala” 
oraz za wiersz „Poezja” przeczytany 
przez Beatę Macjon. Z uwagi na fakt,  
że jury było całkowicie nieprofesjonal-
ne, przyznawane wyróżnienie w przy-
szłości będzie miało status: „Wiersz, 
który spodobał się największej liczbie 
uczestników salonowego spotkania dzi-
siaj” – albo coś w tym rodzaju. Wszyscy 
dobrze zdajemy sobie sprawę, iż kon-
kurs jest tylko formą wspólnej zabawy  
i sposobem miłego spędzenia czasu.

Po części konkursowej odbyła się 
dyskusja na wiersze oraz na inne tema-
ty dotyczące różnych aspektów życia 
człowieka w wymiarze społecznym, 
historycznym a także jednostkowym, 
co dobitnie może świadczyć, iż takie 

spotkania są nam potrzebne. Odniosłem 
wrażenie, że wieczór upłynął w miłej at-
mosferze. Spotkał mnie zaszczytny obo-
wiązek samodzielnego poprowadzenia 
w całości pierwszego spotkania poetyc-
kiego w nowej formule i w pełni zdaję 
sobie sprawę z wielu moich drobnych 
niedociągnięć.

Mądre, pożyteczne, budujące, 
przyjemne, wartościowe

Tak na wszelki wypadek zaznaczam 
(dla tych, którzy mogli się nie zoriento-
wać), że informację o utworzeniu Tym-
czasowej Samozwańczej Rady Ocalenia 
Kącika Poetyckiego... należy traktować 
jako żart i patrzeć na to z przymruże-
niem oka. 

A jeśli chodzi o nową nazwę: Sa-
lon – Piękności – Słowa, to cóż nam 
pozostało? Jaki mamy wybór? Czy nie 
lepiej zajmować się słowami pięknymi? 
Wszystko co jest piękne, jest mądre, 
pożyteczne, budujące, przyjemne, war-
tościowe. Mogą też być słowa smutne, 
bolesne … w nich też możemy dostrze-
gać piękno, jakie niesie w sobie prawda.  
W tym miejscu przytoczę wiersz z dru-
giej połowy lat 70. nieznanego wówczas 
poety pt. „Któż wie”:

któż wie  
jaką wielką ma potęgę  
słowo „nie”  
jaką może zadać mękę 

któż wiedzieć może  
że tym słowem  
można zabić jak nożem  
ugodzić, zarżnąć, zasztyletować  
a potem pochować  
albo na stosie spalić  
kości zebrać do urny  
i o wszystkim zapomnieć  
albo w pieśni utrwalić  
i nawet być z tego dumnym 
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a ileż radości  
może dać słowo „tak”  

przynieść marzeń spełnienie  
zaspokoić szczęścia pragnienie  
otworzyć bramy do nieba 

 
„tak” - to jak dla głodnego  
kawałek chleba  
dla spragnionego  
szklanka wody  
dająca w żarze pustyni  
boską kroplę ochłody

ale i takie słowa być mogą  
co żadnej wartości nie mają  
co tylko złudzenia nam dają  

one na pewno nas bardzo zawiodą  
one są  
jak na pustyni fatamorgana  
- człowiek je goni, goni  
a gdy je dopada   
- znikają  
piaskiem się stając

gdy biegniesz za nimi - uważaj  
bo kiedy się potkniesz 
  zachwiejesz 
      przewrócisz  

głową o kamień uderzysz  
i żywot swój skrócisz  
z prochu powstałeś...

Wspominając wcześniej o kodach 
QR, pragnę wyjaśnić, że jest to świetny 
sposób na proste przekazywanie infor-
macji. Zarówno tworzenie kodów, jak 
również ich odczytywanie jest dostępne 
dla każdego, co opiszę dokładniej na-
stępnym razem. Teraz wystarczy infor-
macja, że przy pomocy smartfona oraz 
aplikacji do skanowania kodów można 
nieomal natychmiastowo sięgnąć do źró-
dła. Jako przykład zamieszczam kody do 
Benefisu Anny Stawskiej, „Reduty Or-
dona” w wykonaniu Reginy Chodyko 
oraz wiersza „Któż wie” w wykonaniu 
autora.

Biorąc na siebie 
całkowitą odpowie-
dzialność za ewen-
tualne uchybienia, 
zapraszam do lektu-
ry wybranych wier-
szy, prezentowanych 
na pierwszym spo-
tkaniu w „Salonie – 
Piękności – Słowa”.

Jerzy Szafirowicz

Czas

Popatrz...obok nas...
czas jak cichy podmuch wiatru przemyka.

Nie widzisz brzasku dnia latem, 
gdzieś umyka nam... jesień rudo - złota, 
osnuta mgły welonem.

Zachód zimowego słońca ... a czy bywa coś takiego ??
Czy pamiętasz wiosnę ... jak zielenią znaczy
skrawek po skrawku to co dookoła ??

A jakby tak się zatrzymać...
Uspokoić myśli rozbiegane,
Wzrok, który goni ...
Język co tak często stroni od...
- od słów pociechy, zachwytu, wdzięczności ...

Co dzisiaj powiesz na temat:
zadowolenia... radości ...miłości...

Dorota Błanek

Śmiało rozkładam ramiona

śmiało rozkładam ramiona w podzięce dnia mijanego
śmiało śpiewam psalmy na chwałę ducha Twojego
śmiało idę w jutro bez zgody bez pozwolenia

dostrzegam w gwieździe wschodzącej zapowiedź wszelkiego 
spełnienia
nie zamykam drzwi z bojaźnią dnia straconego
ostre ciernie mnie nie kłują do krwi ostatniej i pierwszej 

czuję osąd, kpiące spojrzenie i żal że wszystko szybko nie mija
czuję wezwanie,

Od lewej: Jan Przęczek, Krystyna Bucholc, Stefania Stankiewicz, Beata Macjon.  
Fot. Jerzy Szafirowicz

„Benefis”  
Anna Stawska

„Któż wie”  
Autor

„Reduta Ordona”  
Regina Chodyko
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czuję niepokój
ostatkiem sił składam zdanie ze słów kłębiących się w głowie
spełniam obietnice złożone Tobie

Elżbieta Jędraszko

O przyszłości
Myślenie ma przyszłość
Jemu się marzy, niestety…
Z myślą mu nie do twarzy

O wodzie 
Życie płynie jak ta woda

Głupota nie boli… a szkoda

O prawdzie 
U niego ta rzecz (słowo) skutkuje
Powie prawdę… tydzień choruje.

O cynizmie 
Prawdę w oczy z uśmiechem litości
Żeby rozmówca nie miał wątpliwości

Młodości 
Młodości moja wspaniała

Gdzie żeś się cholero podziała

Jan Przęczek, fraszki

Morska fala

Stoję...
Morską falą się zachwycam
Czerwień słońca w morzu się odbija
Tyle w niej uporu i życia
Z wielką siłą przypływa do brzegu
Słońca czerwień na wodzie umiera
Jeszcze trochę migocze na falach
Fala pędzi...
Z rozpędu w koło pianą prycha
A odbija od brzegu
Spokojna i cicha
Jej szum...
Jak ciche westchnienie
Mewy śpią w gniazdach pochylone
Odchodzę...
Fale szumią już z daleka
Szumią tylko dla mnie

Stefania Stankiewicz

Poezja

O! wielka poezjo
jakich słów mam użyć
Aby Cię podziwiać

Bo słowo...
Kraj bez granic
Zieleń łąk
Szum lasów
I przyrody dzikiej
Oznacza coś więcej
Coś z serca płynące
Tajemnicę wielką
Jaką jest-poezja

Wojny zawieruchy
Które świat nękały
Ty pokonałaś- poezjo
Królów zwyciężyłaś
Szpady w serce wbite
Zdeptałaś siłą wielką

To ludzkie oręże
Przetrwałaś przez wieki
I dalej zwyciężasz

Stefania Stankiewicz

Dama π

Madam Czik, 
dozgonnie wdzięczny
jestem Tobie 
bo tak jak Ty, 
to nie potrafi nikt
moja damo
pokazać dokąd 
nam zmierzać nie kazano.

Madam π
nie mam śmiałości
tak Ciebie tytułowac.

Pozwól anachorecie 
poza Twym matrixem żyć,
niech pozostanie w swoim świecie
i pozwól mu w pokorze 
zjadliwą się krytyką Twą
codziennie delektować.

I nawet gdybyś chciała 
Damą być, ach damą być...
to trudna rada,
bezsilne paszkwilizmy...

możesz dalej,
możesz tyko
dyrdymały śnić.

Jerzy Szafirowicz 

Proszek

A kiedy już wszystkich
dokonań dokonam i … skonam
to bardzo mnie proszę
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Studenci z PGRacing Team 
zaprezentowali szóstą genera-
cję bolidu – PGR-06. W sierpniu 
2022 uczestniczyli  w prestiżo-
wych zawodach Formula Student 
w Niemczech. Formula Student 
to międzynarodowe zawody inży-
nierskie. Studenci z najlepszych 
uczelni z całego świata przez rok 
projektują, konstruują i budują 
bolid wyścigowy, aby po odbytej 
fazie testów ścigać się na najwięk-
szych i najsłynniejszych torach 
wyścigowych na świecie.

Politechnika Gdańska

zamienić w proszek
i wsypać do małej puszeczki

albo rozproszyć
pod agrest, aronię 
a także porzeczki

z porzeczek zaś wina 
mocnego zrobić
przy najmniej 
ze dwie beczki

Jerzy Szafirowicz

Wady konstruktora

Jeżeli chcesz...
doświadczać wyzwolenia
przez wygłaszane wulgaryzmy
- tu robić tego
- nie masz przyzwolenia

bo naszą drogą do rozkwitu
są wiersze, fraszki
a także aforyzmy
zaś konstruktywna krytyka 
wady konstruktora
zazwyczaj wytyka

Jerzy Szafirowicz 

Człowiek to brzmi dumnie

Człowiek powinno dumnie brzmieć
a jednak często nie
czasami w bestie zmienia się
a to jest chyba bardzo złe.

Bo tylko kasa dla niego się liczy
nieważny innych przecież los
oni zupełnie nic nie są warci
gdy własny trzeba nabijać trzos.

Bo człowiek słaby bardzo jest
i często, często gubi się
w końcu człowiekiem tylko jest
zły za nim ciągle kryje się cień.

Człowiek powinno dumnie brzmieć
podobno rozum mieszka w nim
dlaczego tyle w nim nienawiści
naprawdę nie wiem czym lub kim.

Zbigniew Wojciechowski

Studenci Politechniki Gdańskiej pojechali na prestiżowe zawody

Przełomowy bolid
Zaawansowany układ telemetrii, mniejsze, 10-calowe koła, lżejsza konstrukcja, nowa szata graficzna i wiele 
innych rozwiązań.

Na zdjęciu zespół PGRacing Team z opiekunem dr. inż. Bogdanem Ścibiorskim oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG  
i prof. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Prezentacja bolidu PGRacing Team.  

Fot. Jacek Klejment / Politechnika Gdańska






