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Gdańsk w barwach biało-czerwonych

Oby tak dalej!

Ratuszowe kominki





3

Nasz GDAŃSK           Nr  12/2022

Ratuszowe kominki. Zaginione, zniszczone, zapomniane ............................. str. 3, 4, 5

Gdańsk w barwach biało-czerwonych. 104. rocznica  
odzyskania przez Polskę niepodległości ....................................................... str. 6, 7, 8

Z misją w Gdańsku. Z pamiętników Józefa Wybickiego (9)  ....................... str. 8, 9, 10

Magdalena Witczak & Beniamin Baczewski & Tomasz Jocz.  
„Ballady i romanse” - wyjątkowy album ................................................. str. 10, 11, 12

Andrzej Januszajtis odebrał medal. 100-lecie powstania GTN i GTPS ................ str. 13

Bałtycka syrena. Po koncercie w Bazylice Mariackiej ......................................... str. 14

9.11.br. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” ............. str. 14, 15

Justyna Kaleta na targach Amber Expo .............................................................. str. 16

Wincenty Pol i Pomorze. Zasługuje na konkretną  
i nowoczesną promocję w naszym regionie  ................................................ str. 16, 17

Oby tak dalej! Klub Seniora „Motława” działa .............................................. str. 17, 18

Mile ogrzewa ciało ogień odczuty z daleka, A parzy, gdy lekkomyślnie rękę weń wsadzisz. 
Podobnie jest z pulpitami, oglądanymi z daleka, trzeszczą,  

gdy ciekawość zbyt blisko Cię przywiedzie

Zaginione, zniszczone, zapomniane…

Ratuszowe kominki 
Gdyby się zachowały wszystkie kominki gdańskiego Ratusza, o których mamy wiadomości, byłoby ich co najmniej 
siedem: cztery na najbardziej reprezentacyjnym pierwszym piętrze (w obu „izbach” Rady i obu Wety) i trzy  
na drugim (w Kamlarii, Kancelarii i przyległej do Kamlarii izbie o różnym przeznaczeniu).
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Dziś mamy trzy, w tym dwa niezwy-
kle okazałe i piękne, wzorowo odbudo-
wane lub odrestaurowane po ostatniej 
wojnie. 

Osiem przywar, dwie cnoty i pies - 
zniknęły

Nie będziemy jednak powtarzali ich 
opisów, tylko zajmiemy się tym, czego 
dziś nie ma. W pierwszym przypadku,  
w Wielkiej Izbie Rady (dzisiejszej tzw. 
Sali Czerwonej) brakuje tzw. ekranu – 
rodzaju parawanu, ustawianego przed 
paleniskiem, chroniącego stojących  
w pobliżu przed poparzeniem. Tutaj nie 
było takiej potrzeby, w kominku nie roz-
palano ognia; była to przecież Letnia 
Izba Rady, która zbierała się tu w ciepłej 
porze roku. Ekran jednak był i to piękny, 
malowany przez Jana de Vriesa, ucho-
dził za najbogatszy wśród jego ośmiu 
obrazów w Ratuszu. Przedstawiał arkadę 
ze schodami, a na nich skute łańcuchami 
przywary: Simultas (Zawiść), Discordia 
(Niezgoda), Conspiratio (Spisek), Ho-

miculum (Małość, Nikczemność), 
Proditio (Zdrada), Peticulantia (Pe-
tulantia – Rozwiązłość), Obtrecta-
tio (Zazdrość), Tyranis (Tyrannis – 
Tyrania) etc., pilnowane przez psa. 
Uwięzionym przyglądały się cnoty: 
Prudentia (Roztropność) i Ratio 
(Rozsądek). W czasach autora mo-
nografii Ratusza z 1858 roku, Ka-
rola Hoburga, ekranu już nie było. 
Przez palenisko kominka przebito 
przejście do sąsiedniej kamieniczki, 
którą przyłączono do Ratusza.

Gdzie są  malowane drzwi  
z napisem Dum placeam peream 
(jeśli się tylko podobam, niech 

zginę)?

Także w Małej Izbie Rady (Sali 
Zimowej) był w kominku element, 
którego dziś brakuje – zamykające 
palenisko malowane drzwi z napi-
sem Dum placeam peream (jeśli się 
tylko podobam, niech zginę). Treści 
malowidła nie znamy. Na pocztówce Kominek w Sali Zimowej na starej widokówce
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ze zdjęciem Sali Zimowej widać je zbyt 
niewyraźnie, by dało się opisać. Inne 
zdjęcie z tego samego czasu przedstawia 
Małą Izbę (dziś „Salę”) Wety.  Na bocz-
nej ścianie widać na nim kominek, któ-
ry przetrwał zagładę roku 1945. Chyba 
jednak nie całkiem, bo wydaje się, jak-
by kapitele kolumn, gzymsy i naczółek 
były bardziej wyładowane niż dziś, choć 
może to być deformacja obrazu. Poza 
tym wszystkie kolumny, dolne i górne, na 
starym zdjęciu są grubo pozłocone. Nie 
musiało tak jednak być zawsze. Obec-
ną kolorystykę kominka odtworzono  
na podstawie zachowanych śladów.

Były postaci Wiary, Nadziei i Mądrości 
oraz herb Gdańska, napisy

Znacznie bogatszy, okazały komi-
nek miała Wielka Izba Wety, nazwana 
po przebudowie z lat 1841-1842 Salą 
Białą. Najstarsze opisy z lat 1694 i 1699 
dostarczają mnóstwa szczegółów, wza-
jemnie się przy tym uzupełniając. Na ich 
podstawie możemy stwierdzić, że komi-
nek tej sali był imponujący, wykonany  
z pięknego białego kamienia i czerwo-
nego marmuru, z postaciami Wiary, Na-
dziei i Mądrości, oraz herbem Gdańska.  
Na gzymsach i między nimi były łaciń-
skie i niemieckie napisy, następującej 
treści (dodaję tłumaczenia): Na najwyż-
szym gzymsie: Deo Gloria (Bogu chwa-
ła). Na środkowym: Nisi fide stat Respu-
blica opibus non stat  (Jeśli państwo nie 
stoi wiarą, bogactwami nie stoi). Pod 
nim była tablica, ozdobiona girlandami 
kwiatów i owoców, z inskrypcją:

Behertzte that, nach reiffem raht
in unzertrenter einigkeit
O wohl der Stadt die solches hatt 
Sie ist von Gott gebenedeyt. 

Co znaczy:

„Przed śmiałym czynem mądra rada
Z niezłomną zgodą wnet to sprawi, 
Że miastu, które je posiada,
Sam Pan Bóg będzie błogosławił.”  

Na dolnym, największym gzymsie:                         

Verus Dei cultus suprema lex esto
Secunda Salus universi populi
Tertia Singulorum mutua charitas.
Quarta Posteritatis cura. 

Znaczenie:

„Prawdziwa wiara najwyższym prawem.
Po wtóre: Zbawienie powszechnego ludu.
Po trzecie: Samotnym wzajemna miłość.
Po czwarte: Troska o potomność.”

Mała Sala Wety

Kominek w Domu Basnera. Fot. R. Wyrobek
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I ekran z namalowaną kulą ziemską  
w kłębach dymu i płomieniach,  

oraz eschatologicznymi napisami

Przed paleniskiem stał ekran z na-
malowaną kulą ziemską w kłębach 
dymu i płomieniach, oraz eschatolo-
gicznymi napisami: Sex fumus periens 
honor Est,  et Gloria Mundi. Sex Fu-
mus Nil nisi Mundus erit. fatq. Malis 

flagrans Comburitur ipse Ma-
trics Flamae quae certa suae. 
(W sześciu dymach ginie cześć  
i chwała świata. Sześć dymów, 
tylko tyle zostanie ze świata. 
Płonąc spali się we własnym 
złym ogniu nawet jego macierz,  
to pewne). Kominek znikł w cza-
sie przebudowy Sali na neogotyc-
ką w 1842 r. Podobno jakieś jego 
fragmenty znalazły się na kominku  
z jednej z gdańskich kamieniczek, 
pozyskanym w 1910 r. do nowego 
domu w Sopocie przez gdańskie-
go konesera dzieł sztuki Frydery-
ka Basnera. Tam, przy dzisiejszej 
ulicy Chrobrego nr 48, znajdu-
je się do dziś. Na zdjęciu, jakie 
niegdyś otrzymałem od Romana 
Wyrobka, łatwo odróżnić orna-
mentalne płyciny, które mogą po-
chodzić z kominka Wielkiej Izby 
Wety, albo Izby Czterech Kwarta-
łów, jak ją też nazywano.

Tego z Sali Kamlarii żal chyba 
najbardziej za wszystkich

Inne były losy pięknego ko-
minka z Sali Kamlarii, dłuta Wil-
lema van der Meera (Bartha), za-
chowanego do marca 1945 roku, 
a nawet nieco dłużej. Ratusz spło-
nął, runął strop Sali Czerwonej,  
a on, prawie kompletny, wisiał 
w narożniku nad nią (w tej pozy-
cji narysował go w swoim szki-
cowniku Stanisław Żukowski). 
Niezabezpieczony, po pewnym 

czasie spadł. Jakieś  okruchy, pozbie-
rane z ruiny, mogły przetrwać w czy-
imś prywatnym posiadaniu. Kominek 
był piękny. Jeden z najlepszych opisów 
przedstawiła w swoim przewodniku 
Elise Püttner: „Ukośnie, przed północ-
no zachodnim kątem stoi wysoki, wie-
lokrotnie rozczłonkowany kominek, 
zwieńczony przez barwną figurę, która 
wysypuje pieniądze z worka. (…) Pod 

nią jako kolejna ozdoba nad kominkiem 
– popiersie człowieka – być może kam-
larza, poniżej, na gzymsie napis: DIL-
LIGITE JUSTITIAM QUI JUDICA-
TIS TERRAM [Sądźcie sprawiedliwie, 
wy, którzy, którzy rządzicie światem],  
w niszy Sprawiedliwość z wagą, która, 
jak głosiła legenda, miała być ze szcze-
rego złota, pod nią głowa anioła z datą 
ANNO 1594 po bokach. Między głowa-
mi mężczyzny i kobiety we wspartym 
na kolumnach dolnym gzymsie znajduje 
się herb Gdańska. Na ekranie kominka 
jest wymalowany Kain, zabijający Abla. 
Rzeźby kominka były wykonane przez 
Jana (!) Bartha.” Wybaczymy jej tego 
„Jana”, bo jako jedyna dodała opis ekra-
nu ze Zbrodnią Kaina. Żal tego kominka, 
chyba najbardziej za wszystkich! 

W Wielkiej Kancelarii stał „prosty,  
ale gustowny”, z czarnych i brunatnych 

polerowanych kamieni,  
z inskrypcją

Hoburg wymienia jeszcze kominek 
w Wielkiej Kancelarii, „prosty, ale gu-
stowny, z czarnych i brunatnych polero-
wanych kamieni, z inskrypcją:

Eminus admotos fovet ignis suaviter artus,
Crematque si temerarius manum injicis:
Visa procul sic nostra favent tibi pulpta mensae,
Crepantque, si qua curiosum arripis. 

Przekład:

„Mile ogrzewa ciało ogień odczuty z daleka, 
A parzy, gdy lekkomyślnie rękę 

weń wsadzisz. 
Podobnie jest z pulpitami, oglądanymi 

z daleka, 
trzeszczą, gdy ciekawość zbyt blisko 

Cię przywiedzie.”

O kominku w Sali o różnorodnym 
przeznaczeniu (nad Wielką Sienią) wie-
my tylko, że był.

Andrzej Januszajtis

Kominek w Kamlarii. J.K. Schultz, 1858

Wydruki artystyczne na papierze czerpanym i postarzanym
Gdańsk, ul. Tkacka 19/20, tel. 510-170-173 00 00  Zapraszamy w godz. 11 Ð18 od poniedziałku do piątku

Galeria 
„Mała Żabka”
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Miasto przybrało biało-czerwone 
barwy. Mieszkańcy manifestowali en-
tuzjazm, radość trzymając w dłoniach 
narodowe flagi, przywdziewając bia-
ło-czerwone szale i kotyliony. (…)  

Na trasie Brzeźno – Siedlce kurso-
wał uroczyście przystrojony tramwaj 
105N historycznej floty GAiT.

Wprowadzili w ruch serce dzwonu 
„Pokój i Pojednanie”

W przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości, w czwartek, 10 listopa-

104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Gdańsk w barwach biało-czerwonych
Barwna parada, pokazy grup rekonstrukcyjnych i zabytkowych pojazdów oraz wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego 
i pieśni patriotycznych. To tylko część wydarzeń, w Gdańsku, którymi uczciliśmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.
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da, na godzinę 11.00 zaplanowano uro-
czyste złożenie kwiatów pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdań-
sku. W programie uroczystości znalazła 
się m.in. modlitwa i Apel Pamięci. Jako 
symbol pokoju zostały wypuszczone 
białe gołębie. (…)

W piątek, 11 listopada o godz. 9.30 
Święto Niepodległości podniesiono 
flagę państwową na maszcie na Górze 
Gradowej, najwyższy w mieście maszt. 
W uroczystościach wzięli udział m.in. 
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska, przedstawicie Rady Miasta  
i przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej 
Garnizonu Gdańsk. 

Tego dnia o godz. 10.30 dzwonni-

cy konfraterni Kościoła św. Katarzy-
ny wprowadzili ręcznie w ruch serce 
ważącego niemal 2,5 tony dzwonu „Po-
kój i Pojednanie”. Dźwięki carillonów 
towarzyszą gdańszczankom i gdańsz-
czanom w najważniejszych momentach 
życia miasta. (…)

Parada Niepodległości – wielkie 
wydarzenie społeczne

W piątek, 11 Parada Niepodległości 
w swej tradycyjnej formie, czyli prze-
marszu przez całe centrum Gdańska. 

 – Parada przeszła przez nasze miasto 
już po raz 20. To jest wielkie wydarze-
nie społeczne. Bierze w nim udział nie 

tylko bardzo dużo osób indywidual-
nych, ale także mnóstwo stowarzyszeń, 
klubów, grup sąsiedzkich czy szkół. 
Można powiedzieć, że jest to jedno  
z największych spotkań organizacji po-
zarządowych w ciągu roku w Gdańsku. 
Nasza parada, co warto podkreślić, była 
pierwszą paradą w Polsce organizowaną 
na 11 listopada. Zmieniła zupełnie styl 
obchodzenia świąt narodowych. Wpro-
wadziliśmy zupełnie nowy standard. 
Cieszymy się, że ten impuls przyszedł 
właśnie z Gdańska – mówił Lech Parell, 
prezes Stowarzyszenia SUM, organiza-
tor parady. 

Uczestnicy parady wyruszyli z Pod-
wala Staromiejskiego, przejszli okrężną 
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drogą przez całe Stare i Główne Mia-
sto i z biało-czerwonymi flagami doszli  
na Długi Targ. Odśpiewali hymn, sta-
nęli wszyscy do rodzinnego zdjęcia 
gdańszczan oraz przyjaciół z Ukrainy  
i Białorusi. Na całym Głównym Mieście 
było także mnóstwo innych, mniejszych 
wydarzeń – koncerty, spotkania z rekon-
struktorami. 

– Parada to jest wielka impreza 
składkowa – każdy przynosi to, co ma 
najlepszego dla Ojczyzny na 11 listopa-
da – powiedział Lech Parell. 

Śpiewaliśmy hymn państwowy  
z akompaniamentem na carillonie 

Punktem kulminacyjnym wydarze-
nia było wspólne śpiewanie hymnu pań-
stwowego, które przy Dworze Artusa. 
Mieszkańcom i turystom akompanio-
wała na ratuszowym carillonie Monika 
Kaźmierczak z Muzeum Gdańska. 

– Jestem dumna z gdańskiej Para-
dy, która łączy i pokazuje radość z od-
zyskanej niepodległości. Parada łączy 
różne grupy, nie ma tutaj animozji ani 
podziałów, idziemy wspólnie. A łączy 
także muzyka, dlatego też chciałabym 
wszystkich zaprosić na dwa koncer-
ty. Pierwszy odbędzie się 11 listopada  
o godzinie 13.00. To koncert carillionowy,  
w którym zostaną wykonane utwo-
ry m.in. Stanisława Moniuszki. A do 
Rady Miasta Gdańska zapraszamy  
w niedzielę, 13 listopada o godzinie 16.00  

na tradycyjny koncert z cyklu „Muzyka 
w Nowym Ratuszu”. Tym razem będzie 
to koncert „W drodze do wolności”,  
w którym wystąpi m.in. Cappella Ge-
danensis. Cieszmy się i korzystajmy  
z atrakcji przygotowanych na ten dzień 
przez miasto i wspólnie świętujmy rocz-
nice odzyskania niepodległości – mówiła 
Kamila Błaszczyk, wiceprzewodnicząca 
klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. 

Charytatywna zbiórka 

Podczas świętowania uczestnicy 
wspierali Fundację Hospicyjną, kwe-

stę prowadzili wolontariusze fundacji 
i współpracy z Regionalnym Centrum 
Wolontariatu. Zebrane pieniądze prze-
znaczone zostaną na budowę Centrum 
Opieki Wytchnieniowej. 

– To centrum będzie, już od przyszłe-
go roku opiekowało się chorymi, a ich bli-
scy będą mogli znaleźć chwilę wytchnie-
nia, zadbać też o siebie, o swoje zdrowie, 
odpocząć – mówiła Anna Janowicz, pre-
zes zarządu Fundacji Hospicyjnej. (…)

Marta Formella  
Urząd Miejski w Gdańsku 

fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Z pamiętników Józefa Wybickiego (9)

Z misją w Gdańsku
W roku Józefa Wybickiego prezentowaliśmy wybrane rozdziały z jego Pamiętników. Opieramy się na pozycji 
„Józef Wybicki (1747 – 1822). Pamiętniki Józefa Wybickiego senatora wojewody Królestwa Polskiego”, Lwów: 
nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta 1881.

Niniejszy odcinek jest ostatnim  
na naszych łamach. 

Jaką piękną opinią i estymą -  
na tle panującej w kraju anarchii  

i rozprężenia - cieszyli się ówcześni 
mieszkańcy Prus Królewskich czyli 

Polskich

Na pożegnanie z jego wspomnie-
niami, pełnymi szlachetnej mądrości, 
wybraliśmy fragment rozdziału IV,  
z opisem jego misji w Gdańsku, odby-

tej w 1769 roku, w przededniu I rozbio-
ru. Warto zauważyć, jaką piękną opinią  
i estymą - na tle panującej w kraju anar-
chii i rozprężenia - cieszyli się ówcześni 
mieszkańcy Prus Królewskich czyli Pol-
skich, tzn. Pomorza Gdańskiego, Ziemi 
Chełmińskiej, Warmii i Mazur, z wielki-
mi miastami Gdańskiem, Toruniem i El-
blągiem. Słowo „Prusak” (Wybicki sam 
siebie tak nazywa) miało wtedy zupełnie 
inny wydźwięk niż dziś. 

Przypominamy, że jest dostępne 
nowe wydanie Pamiętników „przełożo-

ne” na dzisiejszy język. Naprawdę warto 
je mieć w domu i do nich zaglądać! Wie-
le stwierdzeń twórcy naszego hymnu na-
rodowego jest do dziś aktualnych.

 
Cóż to mój Józefku, jeszcze się gniewasz 

na plagi

Zbliżanie się moje do brzegów bałtyckich 
rodziło we mnie najczulszą rozkosz. Widzieć 
miałem po kilkuletniem tułactwie, gniazdo 
moje, ukochaną matkę; Przestrzegałem ją 
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listem, bym ją na drodze mógł widzieć, i tam 
od niej odebrałem przyciśnienie do serca  
i błogosławieństwo.

O! jakże to moment był drogi dla mnie  
w życiu! Ukochane dzieci! Umiałem ja za-
wsze kochać i szanować starszych, a cóż do-
piero rodziców i dlatego, gdy wszystko stra-
ciłem, dostały mi się w nagrodę, ufam, serca 
wasze… Razem z drogą matką pojechałem 
do Gdańska, miejsca, które mi pierwsze lata 
młodości mej przypomniało, a nade wszystko 
stratę stryja, archidiakona pomorskiego.

Jadąc przez przedmieście zwane Szo-
tland, mijałem wspaniałą budowlę szkół, 
do których chodziłem i wołałem [do Boga]: 
aby mi wrócił tyle lat straconych; żałowałem 
uczniów, których tam postrzegłem, iż równie 
jak ja nic, a przynajmniej bardzo mało się w 
nich nauczą. Matka moja, postrzegłszy wi-
doczne moje zamyślenie, z uśmiechem ode-
zwała się: „Cóż to mój Józefku, jeszcze się 
gniewasz na plagi?” – „Ach tak, kochana 
matko, powiedziałem, bo bito, a nie uczono.” 
Nastały inne lube przedmioty, zobaczyłem 
dawne znajomości. Wszystkiemu jednak to-
warzystwo matki ukochanej dodawało powa-
bów; ale moje fatalne przeznaczenie chciało, 
abym zaraz od młodości żył w ustawicznym 
ruchu, w ustawicznej burzy; te spokojne  
i szczęśliwe chwile, które na łonie niewinnej 
przyjaźni, na łonie familii się mieszczą, były 
mi prawie od dzieciństwa odmówione. Prze-
strzeżony jeszcze w Berlinie, abym ile możno-
ści potajemnie się ukrywał w Gdańsku, aby 
mnie szpieg wszystkich Polaków, rezydent ro-
syjski nie odkrył, musiałem to mej matce po-
wiedzieć, a tak rzadziej się z nią widywałem.

Dom księżnej Sanguszkowej, z domu Dönhoff

Dom księżnej Sanguszkowej, z domu 
Dönhoff, która powtórnie była poszła za Jó-
zefa Rogalińskiego, był schronią wszystkich 
dobrze myślących Polaków. Mieszkała na 
przedmieściu Gdańska Nowe Ogrody zwanem 
i do niej przez Sarneckiego, obywatela wielce 
słusznego, wprowadzony zostałem. Lękała się, 
jak wszyscy, zemsty rossyjskiej, spustoszenia 
dóbr, prześladowania, ale i ta zacna Polka 
należała do liczby obywatelek, które energią, 
rezolucją ratowania ojczyzny zawstydzały płeć 
naszą, zawstydzały magnatów polskich. znie-
wieściałych, a raczej zbabiałych w gnuśnem 
życiu egoistów, co siebie tylko w całym tworze 
świata widząc i ceniąc ,o swoje tylko mizerne 
jestestwo byli troskliwymi. Nie tak podło my-
ślała Sanguszkowa, niech przez wdzięczność 
i szacunek najpóźniejszy Polak wielbi i świę-
ci jej imię.U niej były wszystkie obrady, ona 
jedna, powiem, dzieliła swe dochody na wy-
padające potrzeby, z jej skarbu i moje dalsze 
publiczne podróże zostały zaspokojone. 

Francuz o całem dziele konfederacyi dobrze 
myślał, i o duchu Pomorzan nie wątpił

Rezydent Francuzki już był przestrze-
żony o mnie, przyjął mnie z zwykłą sobie 
grzecznością; a co do mego zamiaru, było 
jak najkorzystniejszem to, iż Francuz o całem 
dziele konfederacyi dobrze myślał, i o duchu 
Pomorzan nie wątpił. Do takiego myślenia 
przyprowadzili go Zboińscy, ludzie wiele 
za przeszłego panowania znaczący. Była to 
familia z Prus Polskich. Najstarszy z braci, 
pełen wiadomości i tego tonu dworskiego, 
który świat cały daje, był używany od Brühla 
do najważniejszych interesów, jakie podów-
czas być mogły. Nowego panowania, przez 
patriotyzm i przez związki z domem saskim, 
był twardym nieprzyjacielem. Jego kładę po-
dług mego przekonania w równi z biskupem 
Krasickim co do obszerności światła i wia-
domości działań politycznych; ale osłabione, 
raczej rozpieszczone na dworze ciało Briihla, 
ujmowało duszy energii. Namyślał się, wa-
żył, gdy czynić wypadało. Był to jeden z tych 
naszych cnotliwych Polaków, co w czasie 
uśpionej burzy, w czasie pokoju, umiałby ste-
rem kierować, ale gdy spienione fale na skały  
i przepaści łódź pędzą, traci głowę i ręce  
i sam od kogoś innego wygląda ratunku i po-
ciechy. 

Za szczególny kładzie obowiązek wreszcie 
znajomość mi z wielkim patryotą, księdzem 

Rybińskim, opatem oliwskim

Zboińkiego (starostę zda mi się byd-
goskiego), o którym mówię, orzeźwiły listy 
moje, które do niego miałem od biskupa 
Krasińskiego. W sobie całą nadzieję poru-
szenia prowincji pruskiej pokładał, w sobie 
najdzielniejszego negocjatora przed opinią 
publiczną widział. Powtarzam mu ustnie za-
klęcia kasztelanowej Potockiej, generałowej 
Skorzewskiej, biskupa kamienieckiego, po-
wtarzam mu najtajemniejsze naszych wido-
ków nadzieje, że tylko Wielhorski, Zboiński, 
Roztworowski, starosta żytomirski, były owe 
kolosy kraju do negocyacyj zagranicznych 
do konfederacyi upatrzone; że hetman wielki 
litewski, Ogiński, da ruch całej sile zbrojnej 
wewnętrznej.

A że do wysłania jeszcze do Porty [Turcji, 
AJ], namówiony zostanie książę Radziwiłł, 
albo jaki inny figurant, z familii Turkom zna-
ny, albo jaki duży i tłusty senator. Muzułmany 
pewno się do naszej sprawy przywiążą, ile,  
że ten poseł z wszystkiem się do posła fran-
cuzkiego tam stosować będzie. Po kilku go-
dzinnych elektryzacyach politycznych, po 
przeczytaniu mej całej ekspedycyi, osądził 
Zboiński za rzecz potrzebną, widzieć jak 
najprędzej Czapskiego, wojewodę malbor-

skiego. Gotuje mi instrukcyą ,i radzi prze-
strzedz go przez umyślnego, aby mi miejsce 
konferencji wyznaczył. Tymczasem niepew-
nością miotany, i cały w bojaźni, aby przez 
Rossyan porwanym nie został, zaklina mnie 
na sekret, i żebym nic o nim, ani do Byczyny,  
ani do Berlina nie pisał. Za szczególny 
kładzie obowiązek wreszcie znajomość mi  
z wielkim patryotą, księdzem Rybińskim, 
opatem oliwskim ułatwia, i u niego już tylko  
ze mną się widywa.

Wojewoda malborski wyznaczył miejsce 
widzenia się w Sztumie, w województwie 

malborskim

Wspomniony opat przez swoję gorliwość, 
wiele wówczas znaczył w stanie politycznym 
prowincji pruskiej, a przez swoje obszerne 
wiadomości i związki dawne z dworem sa-
skim, powszechną miał konsyderacją [po-
ważanie, AJ]. Ta znajomość z interessów 
publicznych poczęta, zawzięła [zawiązała, 
AJ]dla mnie przyjaźń osobistą tego zacnego  
i światłego męża, którą mi do grobu zacho-
wał. Zamilczę tyle drobniejszych okoliczno-
ści, które się z natury rzeczy snuły, powiem 
tylko, iż wojewoda malborski wyznaczył 
miejsce widzenia się w Sztumie, w wojewódz-
twie malborskim. Tam z Sarneckim zaraz wy-
jechałem, odebrawszy od Zboińskiego listy  
i uwiadomiwszy o swojej podróży, rezydenta 
francuzkiego, jak mi było zleconem. Fami-
lia Czapskich mniemała się natenczas być 
pierwszą z patrycyuszów, i że tak powiem, 
kraju Pomorza, a wojewoda Pomorski sta-
wał na czele: swojej familii. Panowanie ich 

Grafika Rok Józefa Wybickiego. Materiały 
promocyjne Muzeum Narodowego  

w Gdańsku
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Józef Wybicki drzeworyt E. Nicza  
wg Bacciarellego, „Kłosy”, t. XXV, 1882. 

Materiały promocyjne Muzeum Narodowego 
w Gdańsku

„Ballady i romanse” - wyjątkowy album

Magdalena Witczak & Beniamin 
Baczewski & Tomasz Jocz

„Dusza może mówić oczami i całować spojrzeniem” 
Gustavo Adolfo Bécquer

nie było podobne do panowania Radziwił-
łów, Czartoryskich, Potockich i t.d. w innych 
prowincyach, gdzie ci magnaci płacili, pro-
tegowali, a za to rozkazywali. Czapscy u nas 
nie byli dość bogaci, aby przekupywali, a my 
Prusacy żyjąc jeszcze w starożytnej skromno-
ści, nie mieliśmy potrzeby się zaprzedawać. 
Byli to prawdziwie starsi bracia, na łonie 
zgodnej i skromnej familii, i to był powód, 
który im zwykle dawał pierwsze miejsce  
w sprawie publicznej. Wojewoda malborski 
do okazałej figury i prawdziwie poważnej po-
wierzchowności łączył przyjemność, i nie był 
bez wiadomości, do urzędu jego stosownych; 
kochał i siebie; należał, jak powiedziałem,  
do tej patryotów liczby, co w pokoju byli dość 
zdatni, aby sterem kierować, ale aby w bu-
rzy ratować, do tego brakło im na środkach 
i energii. 

Po tej decyzji osądzili za pierwszą potrzebę 
sprowadzić: Lnińskiego

Po niejakich konferencyach, z ode-
branych ekspedycji wynikłych, stawiał na 
przeszkodzie zwykłe trudności, odwoływał 
się zresztą do Zboińskiego, Rybińskiego,  
a w protestacji najgorliwszych swych chęci, 
które, pewien jestem, iż były szczere prze-
kładał, aby bez kompromitowania miast 
pruskich i senatu, stan najprzód rycerski 
gotowy był uczynić związek w wojewódz-

twie pomorskiem. Na marszałka szczegól-
nie zdatnego radził Michała Lnińskiego, 
podwojewodę pomorskiego, ukochanego 
mego wuja. Te i inne rady, wzięliśmy ad 
referendum [do zreferowania, AJ]; a od-
powiedzi, które Zboińskiemu i biskupowi 
czynił, miały charakter rezolucyi obywa-
tela, który o losie ojczyzny nie rozpacza, 
ani się od jej ratowaniania [nie] odsuwa. 
Byłem bardzo szczęśliwy, gdy Rybiński  
i Zboiński dość z wojewody byli kontenci. 
Pamiętając jednak, co mi od Wiednia naj-
bardziej inspirował biskup, aby miasta pru-
skie w związek wciągnąć, przekładałem to 
Zboińskiemu i opatowi. Odpowiedzieli mi,  
że to być jeszcze nie może, że rezydent fran-
cuzki, zna dobrze dyspozycje pierwszych 
miast Gdańska i Torunia, że wreszcie o tem 
biskupa zaspokoją. 

Po tej decyzji osądzili za pierwszą po-
trzebę sprowadzić: Lnińskiego, aby podług 
rady wojewody, wcześniej go na marszał-
kowstwo zdeterminować, i już potajemnie 
rzeczy, aż do upatrzonej pory urządzić. 
Lniński był moim wujem, a prócz tego krwi 
związku, szczególnym przyjacielem. Przybył 
wezwany do Gdańska, do domu księżnej San-
guszkowej. Widzenie i uściśnienie jego na-
leży do tych momentów szczęśliwych. jakich 
mało doświadczyłem...Natura go uposażyła 
pięknemi dary, ale to było ziarno zasiane  
w cieniu, którego promień światła nie oży-

wia, ani zatem nie rozkrzewi, ani owoc [nie] 
odpowiada nadziejom. 

Dość powiedzieć, że Lniński urodził się  
i młodość stracił za panowania Augusta III; 
to się prawie wiek liczył. Dla całego ucywili-
zowanego świata, dla Polaków był tylko zero.

Unosząc się na pomoście zawieszo-
nym pomiędzy XIX a XXI wiekiem, 
być może spełniamy marzenia Mickie-
wicza? Mało kto wie, że poeta marzył  
o komponowaniu, a muzyka w jego ży-
ciu zajmowała wyjątkowe miejsce. Już 

w dzieciństwie poznawał pieśni ludowe 
z okolic Nowogródka, a w późniejszym 
czasie interesowały go relacje pomiędzy 
słowem poetyckim a dźwiękiem i natu-
ralna śpiewność języka polskiego. Posia-
dał także teoretyczną wiedzę muzyczną, 

ponieważ podczas studiów na Uniwer-
sytecie Wileńskim słuchał wykładów na 
ten temat i świetnie orientował się w ga-
tunkach muzyczno-teatralnych. Znał też 
osobiście wielu kompozytorów, przede 
wszystkim Fryderyka Chopina, któremu 

Jesienią 2022 roku, wytwórnia płytowa DUX oddała w ręce słuchaczy wyjątkowy album „Ballady i romanse”, którego 
premiera przypadła na 200. rocznicę wydania pierwszego tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza, uważanego za najważniej-
szy poetycki manifest polskiego romantyzmu. Skomponowany przez Beniamina Baczewskiego cykl pieśni do słów Ballad  
i romansów Mickiewicza powstał jako projekt badawczo-naukowy Polska muzyką malowana. Pomysłodawczynią przedsię-
wzięcia, a zarazem jego głównym wykonawcą jest wspaniała sopranistka, dr hab. Magdalena Witczak – prof. Akademii Sztuki  
w Szczecinie. (DUX) 

Światowe prawykonanie dzieła odbyło się 9 grudnia 2021 roku w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 
W Gdańsku koncert zaprezentowany został 14 stycznia 2022 roku w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury przy ulicy Elżbie-
tańskiej.
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zaproponował wspólne napisanie opery 
słowiańskiej. 

W 1840 roku poeta skierował do 
swojego przyjaciela Józefa Bohdana Za-
leskiego następujące słowa: „Ty wiesz, 
gdybym miał pieniądze, porzuciłbym 
literaturę i książki, osiadłbym na wsi 
i komponował muzykę. To jest moje 
dawne pragnienie – komponować”. Mic-
kiewicz kilkakrotnie podejmował takie 
wyzwania, o czym pisze córka wieszcza 
Maria Helena Gorecka w swojej książce 
pt. Wspomnienie o Adamie Mickiewi-
czu, opowiedziane najmłodszemu bratu 
(1875). 

Należy podkreślić, że poezja Mickie-
wicza była inspiracją dla wielu polskich, 
jak i obcych kompozytorów. Byli wśród 
nich: Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Pa-
derewski, Stanisław Moniuszko, Maria 
Szymanowska, Władysław Żeleński, 
Stanisław Niewiadomski, Piotr Czaj-
kowski, Michał Glinka, a także Mikołaj 
Rimski-Korsakow i Carl Loewe. 

Różnorodne związki, jakie łączyły 
poetę z muzyką, uzasadniają w pełni za-
mysł współczesnego kompozytora, by 
Mickiewiczowskie teksty połączyć ze 
środkami wyrazu nowoczesnego języka 
muzycznego. W ten sposób Ballady i ro-
manse zaczynają funkcjonować w nowej 
przestrzeni czasowej i emocjonalnej. 
Nie są już muzealnym artefaktem, lecz 
zbiorem uniwersalnym, wciąż żywym, 
inspirującym współczesnych artystów.

Wyborem ballad do niniejszego 
zbioru oraz edycją ich tekstu zajęła się 
Magdalena Witczak. Praca polegała na 
uwspółcześnieniu i podziale na zwrotki, 
a także nadaniu nowych tytułów wybra-
nym balladom. Zbiór, który znalazł się 
na płycie łączy tematykę egzystencjalną 
i refleksję nad ekspresją emocji współ-
czesnego człowieka. Stworzenie nowej 
przestrzeni dla relacji pomiędzy muzyką 
a poezją stało się myślą przewodnią tej 
płyty. 

Powrót do romantycznych idei we 
współczesnym świecie jest odzwiercie-
dleniem fascynacji artystki-śpiewaczki 
i pedagoga, podróżą od romantyzmu do 
nowoczesności. Jest także przedłuże-
niem myśli Mickiewicza, którego Histo-
ria przyszłości (niedokończona książka, 
pisana podczas pobytu w Petersburgu, 
Dreźnie i Paryżu) była swoistą futury-
styczną wizją rozwoju naszej cywiliza-
cji. Mickiewicz był bowiem entuzjastą 
postępu nauki. Jednak dostrzegał już 
wówczas kryzys duchowości, któremu 
przeciwstawiają się współcześni twórcy 
płyty. 

Przesłanką do realizacji projektu 
Oczami duszy jest odkrycie podobieństw 
między emocjonalnością romantycznego 
poety i współczesnego człowieka. Jest to 
także odpowiedź na pytanie: czy więcej 
nas łączy, czy dzieli na tej płaszczyźnie? 

Wciąż aktualny i niekończący się 
dialog pokoleń pokazuje, jak wielu ludzi 
różnych epok hołdowało ideom roman-
tyzmu. Współczesny człowiek to istota, 
która potrafi kochać i w owej miłości 
zatracić się. 

Należy w tym miejscu przypomnieć, 
że pierwsza miłość Adama Mickiewicza, 
Maryla Wereszczakówna, miała ogrom-
ny wpływ na jego twórczość. Liczne 
wiersze poświęcił poeta tej wielkiej, nie-
spełnionej i w końcu tragiczniej miłości. 
Niewątpliwie uczucie, którym poeta da-
rzył ukochaną, współcześni mu określali 
jako istne szaleństwo, bowiem Maryla 
była wcześniej zaręczona z hrabią Putt-
kamerem. Należy dodać, że muza poety 
była – jak na owe czasy – kobietą nie-
zwykle nowoczesną: paliła fajkę, grała 
w szachy, chętnie czytała książki i odby-

wała samotne konne wycieczki. Najważ-
niejszym jednak pozostało jednak to,  
że oboje spojrzeli na siebie tymi samymi 
oczami duszy. 

Ballady i romanse Adama Mickiewi-
cza, opublikowane w pierwszym tomie 
Poezyj w 1822 roku, uważane są za naj-
ważniejszy poetycki manifest polskiego 
romantyzmu. 

Mickiewiczowskie przeciwstawie-
nie „czucia i wiary” obowiązującemu 
do tej pory mędrca szkiełku i oku to 
efekt odwołania się do ludowej wizji 
świata. Poeta wskazuje tu na dwa cał-
kowicie odmienne sposoby poznawania 
rzeczywistości. Jednym jest racjonalne 
postrzeganie świata, drugim odwołanie 
się do „czucia i wiary”. Owo „duchowe 
oko” otwierać będzie romantykom drogę 
do prawdziwego poznania świata. Świat 
ten zapełni się cudownością, przywoła 
wiarę prostego ludu, napełni fantazją, 
zabobonem, sięgając po duchy, upiory  
i świtezianki. 

Płyta Oczami duszy zaprasza do 
podróży w głąb siebie, by u jej kresu 

Magdalena Witczak, Beniamin Baczewski – z prawej i Tomasz Jocz.  
Fot. Materiały promocyjne DUX



12

Nr  12/2022         Nasz GDAŃSK

nauczyć się patrzenia sercem. Tylko  
w ten sposób przejdziemy swoiste ka-
tharsis, odnajdując duchową tożsamość 
z romantycznym światem poezji Mic-
kiewicza. 

W kompozycjach Baczewskiego 
każda ballada Mickiewicza jest inna, 
zarówno w formie, jak i stylistyce. 
Muzyka znakomicie oddaje jej nastój. 
Uwspółcześnienie interpretacji tekstów 
Mickiewicza, którego dokonała Mag-
dalena Witczak, ukierunkowało wizję 
kompozytora. Znajdziemy tu inspiracje 
tangiem, muzyką ludową, etniczną, mu-
sicalową, filmową, a także operową. Ca-
łość jest nacechowana programowością.

Prezentowany cykl utworów osadzo-
ny jest w języku tonalnym, miękkich 
współbrzmieniach i ekspresyjnej melo-
dyce. Beniamin Baczewski w sposób no-
woczesny uchwycił temat, korzystając  
z elektroniki i wirtualnych instrumentów, 
łącząc różne gatunki muzyczne (crosso-
ver). Podstawą instrumentacji ballad jest 
aparat orkiestrowy: instrumenty smycz-
kowe, dęte i perkusyjne. Znaczące role 
odgrywają: harfa, czelesta i instrumenty 
etniczne. Wszystko to wzbogacone jest 
warstwami elektronicznymi: padami, 
syntezatorami i teksturami. Solową rolę 
odgrywa trio: Magdalena Witczak – so-
pran, Beniamin Baczewski – klarnet 
wymiennie z saksofonem i Tomasz Jocz 
– instrumenty klawiszowe (fortepian, 

pianino, klawesyn, elektryczne pianino).
Zgodnie z Mickiewiczowskim spoj-

rzeniem w przyszłość pozostaje mieć 
nadzieję, że jego poezja będzie stano-
wiła niewyczerpane źródło natchnienia  
i inspiracji dla kolejnych pokoleń.

Jako twórcy tej płyty poruszamy się 
nieustannie w przestrzeni rozpiętej po-
między XIX a XXI wiekiem, łącząc ma-
rzenia i inspiracje romantycznego poety 
z własnymi. Nasze działania twórcze po-
zostawiamy do oceny słuchaczom. 

Spełnianie marzeń to najpiękniejsza 
strona życia. Ta płyta jest także spełnie-
niem wielu marzeń. 

Opis repertuaru
1. Ulotność (Pierwiosnek) – utwór 

rozpoczyna cykl pieśni. Pierwiosnek za-
powiada wiosnę i budzenie się do życia. 
Powtarzające się wersy refrenu obrazują 
cykliczność i ulotność naszej egzystencji 
– „dni nasze jak dni motylka”, a przemi-
janie wpisane jest w ziemski byt.

2. Czułość (Romantyczność) – utwór 
mówi o tym, że do pełnego poznania rze-
czywistości i człowieka nie wystarczy 
„szkiełko i oko”, ale potrzebne są „czu-
cie i wiara”. Przeżycia dziewczyny – Ka-
rusi, która nie potrafiła pogodzić się ze 
śmiercią ukochanego Jasieńka – budziły 
sprzeczne reakcje otaczającego ją ludu. 
Powtarzane słowa refrenu: „Miej serce 
i patrzaj w serce” są drogowskazem dla 
zagubionego współczesnego człowieka.

3. Żałość (Kurhanek Maryli) – utwór 
został napisany w formie dialogu. Wy-
stępują w nim Cudzy Człowiek, Dziew-
czyna, Jaś, Matka i Przyjaciółka. Wszy-
scy oni opowiadają o głębokim smutku 
z powodu śmierci ukochanej Maryli.  
W żalu po jej stracie „smutek smutkiem 
zostanie a weselem nie jest wesele…”

4. Wdzięczność (To lubię) – utwór 
opowiada o pięknej i bogatej Maryli, 
która wzgardziła miłością wielu mło-
dzieńców. Jednym z nich był samobój-
ca Józio. Jego duch przybył do Maryli,  
by zemścić się. Wówczas dusza dziew-
czyny rozpoczęła ziemską tułaczkę. Je-
dynym ratunkiem okazały się kluczowe 
słowa: „To lubię”, które padają z ust 
przypadkowego wybawiciela. Dziew-
czyna okazała wdzięczność i została 
uwolniona od kary.

5. Pewność-niepewność (Rękawicz-
ka) – utwór mówi o wykorzystywaniu 
miłości dla kaprysu, tekst jest parafrazą 
ballady niemieckiego poety Fryderyka 
Schillera. Księżniczka Marta była zbyt 
pewna siebie, próżna i lekkomyślna. 
Została odrzucona przez szlachetnego  
i mądrego rycerza Emroda. Utwór wy-
konywany jest w wersji instrumentalnej.

6. Odpowiedzialność (Rybka) – 
utwór opowiada o wiejskiej dziewczy-
nie, którą uwiódł i porzucił bogaty pa-
nicz. Zrozpaczona Krysia została sama 
z dzieckiem i w przypływie żalu rzu-
ciła się w otchłań jeziora. Wtedy stała 
się nimfą wodną, Świtezianką. Jednak 
będąc odpowiedzialną matką, rankiem  
i wieczorem wypływała na brzeg, by 
móc nakarmić i utulić swoje maleństwo. 

7. Ufność (Powrót taty) – w utworze 
tym matka, niepokojąc się długą nie-
obecnością męża-kupca, wysyła swo-
je dzieci na wzgórek, by pomodliły się 
przed cudownym obrazem o szczęśliwy 
powrót ojca. Żarliwa modlitwa i ufność 
dzieci sprawiły, że herszt bandy zbójów 
wzruszył się i pozwolił kupcowi zacho-
wać życie. 

8. Sprawiedliwość (Lilije) – utwór 
opowiada historię kobiety, która zamor-
dowała męża, chcąc ukryć swoją nie-
wierność. Nie okazując skruchy, udała 
się po radę do pustelnika. Sprawiedli-
wość jednak dosięgła zbrodniarkę, bo-
wiem straszący ją duch męża sprawia,  
że kobieta zostaje ukarana.

Magdalena Witczak 
tekst z albumu „Ballady i romanse”

Okładka płyty „Ballady i romanse”
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Pożegnanie 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13 października 2022 roku odeszła od nas pięć dni przed 
swoimi 85-tymi urodzinami nieodżałowana Wisia - Wilisława Witkowska. Zawodowo związana  
z oświatą, nauczycielka historii, metodyk i wizytator w szkołach średnich. Prywatnie – żona Wojcie-
cha Witkowskiego, autora cyklu powieści dla dzieci pt. „Przygody Pirata Rabarbara”, a także matka, 
babcia i prababcia. Mieszkanka kolejno Gdańska, Sopotu i Tczewa. Współtworzyła i inspirowała  
w działaniu Fundację Napoleona. Od wielu lat w Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk”. Powszechnie da-
rzona szacunkiem i uznaniem. Z pewnością z powodu jej nieobecności zabraknie wyraźnego głosu 
rozsądku i krytycznego spojrzenia na szereg zmian historycznych w kraju i na świecie. 

Żegnamy Cię nasza droga koleżanko…

Wojciech Mienik  
wiceprezes Fundacji Napoleona 

Zakończenie obchodów 100 - lecia 
Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki 
w II Wolnym Mieście Gdańsku odbyło 
się 18 listopada 2022 roku w Bibliote-
ce Uniwersytetu Gdańskiego przy uli-
cy Wita Stwosza w Oliwie. Powstałe  
w 1956 roku i dwa lata później Gdań-
skie Towarzystwo Naukowe i Gdańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki czują się 
spadkobiercami organizacji. W trakcie 
uroczystości zasłużonym dla Gdańska 
ludziom nauki wręczono medale. Wśród 
uhonorowanych jest doc. dr inż. An-
drzej Januszajtis, prezes Stowarzyszenia 
„Nasz Gdańsk”. Gratulujemy!

Na zdjęciu dr inż. Andrzej Januszaj-
tis po wręczeniu medalu, z lewej prof. 
dr. hab. inż. Jerzy Błażejowski, prezes 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Fot. Łukasz Bień. Materiały 
promocyjne Uniwersytetu Gdańskiego 

100-lecie powstania GTN i GTPS

Andrzej Januszajtis odebrał medal
Na spotkaniach klubowych coraz więcej się dzieje. Pojawiają się nowi członkowie, przychodzą różne osoby  
z ciekawymi propozycjami. Będzie coraz ciekawiej! Skorzystamy z porad prawnych, weźmiemy udział w zajęciach 
tanecznych, imprezach kulturalnych. 

Wilisława Witkowska,  
2021 rok. Fot. Arch
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Dnia 9.11.br o godz. 
17.00 w siedzibie Stowa-
rzyszenia „Nasz Gdańsk” 
odbyło się kolejne spo-
tkanie poetyckie „Kultu-
ra żywego słowa”. Przy 
pięknie udekorowanym 
stole nasi poeci i miło-
śnicy poezji przedsta-
wiali swoją twórczość  
i wiersze wybranych au-
torów. Spotkanie prowa-
dziła Anna Stawska.

Pierwsza część spo-
tkania była poświęcona 
życiu i twórczości Hali-

ny Poświatowskiej. Nasza nowa uczest-
niczka pani Wanda Rogalewska pięk-
nie przedstawiła nam biografię poetki  
i przeczytała kilka wierszy z jej tomiku 
„Rozcinam pomarańcze bólu” a także 
swój wiersz poświęcony pamięci po-
etki. Każdy z uczestników przeczytał 
jeden wiersz Haliny Poświatowskiej. 
Osoba warta wspomnienia która „będąc 
zawsze blisko śmierci była najbliżej ży-
cia”. Mimo chorób i lęku przed śmiercią 
z jej wierszy wyczytujemy optymizm, 
pochwałę życia i przyrody, bogactwo 
myśli filozoficznych popartych karierą 
naukową (studia w Krakowie i Francji). 
Warto wspomnieć że poetka była też  

Zaprezentował się zespół Czirenberg 
Consort z wybitnymi sopranistkami Anną 
Zawiszą oraz Dagmarą Barna-Kosowicz 
Koncert pod tytułem „O Bałtyckiej Sy-
renie” był poświęcony Konstancji Ker-
schenstein z domu Czirenberg, urodzonej  
w Gdańsku w 1605 roku.

Była utalentowaną śpiewaczką, malar-
ką, hafciarką. Grała na organach, klawi-
kordzie i cytrze. Znała biegle następujące 
języki: polski, niemiecki, łacinę, francuski, 
włoski i szwedzki.

Legendy dotyczące jej nieprzeciętnej 
urody, wspaniałego głosu dotarły aż do 
Szwecji, Francji i Italii. Po śmierci męża  
i dzieci przestała śpiewać. Zmarła na dżu-

mę 1653 roku w Gdańsku.
Pisał o niej sekretarz poselstwa francu-

skiego, Charles Ogier w swoim dzienniku 
(1636 roku). To on nadał jej poetycki przy-
domek „Bałtycka Syrena” a swój zachwyt 
nad jej urodą, klasą i wszechstronnymi 
uzdolnieniami wyraził w słowach: „Kto 
ujrzał Konstancję Czirenberg ten zaznał 
najszczęśliwszego dnia” oraz, że „Kon-
stancja ze skowronkami szła w zawody”.

Po wysłuchaniu koncertu ks. Prałat 

Ireneusz Bradtke Proboszcz Bazyliki Ma-
riackiej serdecznie podziękował zespoło-
wi za wspaniały występ. Do podziękowań 
przyłączyła się delegacja Stowarzyszenia 
„Nasz Gdańsk” w osobach: Bogdan Se-
dler, Józef Kubicki i Krystyna Ochędzan. 
Koncert pozwolił on wszystkim słucha-
czom przenieść się do siedemnastowiecz-
nego Gdańska.

Krystyna Ochędzan

Czirenberg Consort (od lewej: Anna Zawisza - sopran, Anna Jankowska - wiolonczela, 
Agnieszka Wesołowska - klawesyn, Anna Wiktoria Swoboda - teorba, Dagmara Baran- 

Kosowicz - sopran) podczas prapremierowego wykonania koncertu „O Bałtyckiej Syrenie”  
18 czerwca 2021 roku w  Kościele Św. Jana Bosco w Gdańsku Oruni.  
Fot. Bartosz Bańka. Materiały promocyjne Instytutu Kultury Miejskiej

Po koncercie w Bazylice Mariackiej

Bałtycka syrena
16 października 2022 roku o godzinie 16 w Konkatedralnej Bazylice Mariackiej pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku odbył się znakomity koncert.

Od lewej: Wanda Rogalewska, Anna Stawska, Jagoda Cimek, 
Andrzej Hoppa, Elżbieta Lipnicka. Fot. Anna Żelechowska
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związana z Gdańskiem.
Druga część spotkania przebiegała  

w atmosferze jesienno- patriotycznej. 
Czytając wiersze i dyskutując nad nimi 
zwracaliśmy się ku wartościom które 
obronią w chaosie zmagań z codzienno-
ścią, relatywizmu, podziałów, konfliktów. 
Pomaga wtedy platońska zasada „Prawdy 
Dobra i Piękna”, zapatrzenie w przyrodę 
i jej odradzanie się do życia (Anna Że-
lechowska). Pomaga też wrażliwość na 
drugiego człowieka i wspomnienie ludzi 
niezłomnych np. Inki. „Nie ma gorszego 
zła niż piękne słowa które kłamią.” (Anna 
Stawska) Pomaga wtedy pisanie wierszy 
które są rodzajem psychoterapii (Wan-
da Rogalewska) Pomaga zwrócenie się  
w stronę miłości i w stronę Boga. (Jago-
da Zimek K.I.Gałczyński „Kocham cię”, 
Wanda Rogalewska „Modlitwa I”)

Poniżej prezentuję wybrane wier-
sze Haliny Poświatowskiej i naszych 
poetów. Zapraszam do lektury oraz do 
udziału w naszych comiesięcznych spo-
tkaniach w każdą drugą środę miesiąca.

Anna Żelechowska

Halina Poświatowska

         ***
rozcinam pomarańczę bólu
połową bólu karmię twoje usta
głodni tak dzielą chleb
spragnieni wodę

uboga jestem – mam tylko ciało
usta ściągnięte tęsknotą
ręce – jesienne liście
wyglądające odlotu

rozcinam pomarańczę bólu
sprawiedliwie na pół
gorzkim ziarnem karmię twoje usta

Wanda Rogalewska

HALINIE POŚWIATOWSKIEJ

Pierwszego lipca
dzień twoich imienin
chcę biec z bukietem życzeń
uściskać jak przyjaciółkę

czerwienią malujesz usta
i paznokcie
czerwienią barwisz
uczucia i każde słowo

ból i lęk pokonałaś
w bitwach o dzień następny

„Opowieść dla przyjaciela”
zostawiłaś w prezencie

jak brylant życia
słowa czerwone
prawdziwe do bólu
spokojne jak fale Atlantyku

horyzont zalany czerwienią
jak twoje serce
w barwach miłości
zgasło...

Anna Stawska

CZARNE KWIATY

Czyżby zło
Chciało ustroić
Swoje otchłanie
Niby kolor jak każdy inny
Potrzebny na palecie barw
Ale nie dla kwiatów
W tej gamie kolorów
Nie dla kwiatów
Tych czarnych nie położę
Nawet na mogile

Kwiaty to radość piękno
Deser dla duszy
W zieleni nadzieję wzbudzają
Purpurą malują miłość
Bielą niewinność dobro

Czarny kwiat jednak
Wygasza wyobraźnię
Przytłumia me marzenia
Cierniem zapada w mą duszę

Czarne kwiaty jak marmur nieżywy
Nigdy niech nie ranią mego widzenia
Nie rozwiną swych płatków
Są w tej czarności za ciężkie
Ponure jakby zamiast rosy
Wchłonęły smoły odmęty

Anna Żelechowska

KIEDY ZNÓW

Kiedy znów się rozmarzysz
i zobaczysz górski szlak
albo na horyzoncie mewy
bijące skrzydłami
albo kwiaty na klombie
mijane w pośpiechu
i te najmniejsze z nich samosiejki
jak znaki zapytania pytające o ład
A może warto
jeszcze raz się do nich odwrócić

Wanda Rogalewska

MODLITWA I

jestem dzieckiem Boga
Maryi matki
ojca i chrzestnych

pozostawiona samej sobie
na wędrówkę po ziemi

do bram w przestworzach nieba
tak często zagubiona
rozdarta pomiędzy
aniołami bieli
i czerni
pochylam głowę umęczoną
a usta niosą
słowa skargi prośby
i dziękczynienia

więc razem z Matką
Boże
miej w opiece
ogród mój

Anna Stawska

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Czyimi wrogami żeście się stali
że krew waszą przelaną wyklętą nazwali
Młoda panienko Inko rodziców ci zabrali
drzwi domu rozbili klamki połamali
miałaś za chwilę świeczki na torcie zapalić
z marzeniem aby ci się spełniło
kto ośmielił przed czasem twe życie zagasić
Cóżeś im uczyniła młodziutka panienko
jakim wrogiem w ich oczach się stałaś
że bili katowali i śmierci oddali
ostatnie twoje słowa
ZACHOWAŁAM SIĘ JAK TRZEBA
w sercach naszych pozostały
i jako świadectwo prościutko do nieba 

pomaszerowały
tam gdzie spotkasz stęsknionych ojca matkę 

w domu raju
stół nieskazitelnie biały i tort okazały 

i te róże białoczerwone
my pamiętamy to od nas
niech ci kwitną wraz z twoimi marzeniami
od nas i tych kolegów którym rany 

opatrzeć raczyłaś
bez pomocnej swej dłoni ich nie zostawiłaś
nie zapomnimy w sercach pokoleń 

pamięć obudzimy
o tobie i innych takich wskrzesimy

Anna Żelechowska

Z ZIMOWEGO SNU

Kiedy przyszło ci na to
że skończyło się lato
i zapasów masz mało
przecież nic się nie stało

Planujemy co będzie
kiedy wiosna się zbudzi
z zimowego snu wstanie
i znów do nas powróci

Na zimowe prezenty
szykujemy choinkę
to co pod nią znajdziemy
da radości nam krzynkę

Każdy jesień z wachlarzem
złotych liści powita
trochę lato wspomina
nowe książki (i wiersze) poczyta

Autorka nie zgodziła się na: redak-
cyjną adiustację, nadtytuł, tytuł tekstu

Katarzyna Korczak
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Zasługuje na konkretną i nowoczesną promocję w naszym regionie

Wincenty Pol  i Pomorze
Wincenty Pol (1807-1872) należy do najwybitniejszych polskich poetów XIX wieku. Był także znanym pisarzem, 
profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, uznanym geografem i wybitnym krajoznawcą. Za bohaterską postawę 
w Powstaniu Listopadowym na Litwie otrzymał order Virtuti Militari. Na uwagę zasługują jego związki z Żuławami 
i Gdańskiem.

Impreza ta ma już swoją markę  
i uważana jest za największą tego typu  
w Polsce północnej. Do współpracy  
w targach została zaproszona Justyna Ka-
leta, która prowadzi Centrum Ogrodnicze 
Justyna w Gdańsku Oruni, do upiększe-
nia przestrzeni targów kwiatami i ziele-
nią. Trzy ciężarówki roślin przewieziono 
z ogrodnictwa, i według projektu znawcy, 
Justyny, Kaleta, stoiska wystawiennicze 
zostały pięknie zaaranżowane.

Delegacja w osobach Bogdan Sedler, 
Józef Kubicki i Krystyna Ochędzan od-
wiedziła Justynę Kaleta w królestwie 
roślin ozdobnych. Justyna Kaleta jest 
filarem wspierającym Koło Inżynierów 
i Pasjonatów „Nasza Orunia” (IKO), 
które działa przy Stowarzyszeniu „Nasz 
Gdańsk”. Chcemy w ten sposób podzię-
kować Justynie Kaleta za oprawę kwia-
tową wszystkich uroczystości zarówno 
Stowarzyszenia jak i tych, które odby-
wają się na terenie Miasta Gdańska.

Krystyna Ochędzan Od lewej Justyna Kaleta, Józef Kubicki, Bogdan Sedler, Krystyna Ochędzan.  
Fot. z archiwum Koła Inżynierów Inżynierów i Pasjonatów „Nasza Orunia” (IKO)

Justyna Kaleta na targach  
Amber Expo

W dniach 15-16 października 2022 roku na terenie wystawienniczym Amber Expo w Gdańsku po raz kolejny odbyły 
się popularne Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie Uroda.

Kontynuujemy dzieło Czesława Skonki

Liczni animatorzy i działacze Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego spotkali się w Izbie Pa-
mięci Wincentego Pola na Wyspie 
Sobieszewskiej. Podkreślmy, insty-
tucji muzealnej, mieszczącej się w 
miejscowym Domu Kultury „Wyspa 
Skarbów”. Gościło nas tutaj (blisko 50 
osób) Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy 
Sobieszewskiej. Przypomnieliśmy, że 
inicjatorem i współzałożycielem „Izby 

Pamięci”  był Czesław Skonka (1931-
2019), uznany gdański dziennikarz  
i wybitny działacz regionalny, i to przez 
blisko pół wieku. Stąd naszą wizytę 
na Wyspie Sobieszewskiej odbywali-
śmy w ramach „II Rajdu im. Czesława 
Skonki” po Wyspie Sobieszewskiej. 
Zaszczytem dla nas była obecność jego 
żony, Haliny Skonki i syna, Leszka oraz 
dwojga wnuków. Była także okazja  
do interesujących rozmów. 

Był na Żuławach, w Gdańsku

Po zwiedzeniu Izby Pamięci  
wi udziale w konkursie historycznym po-
święconym biografii Wincentego Pola, 
kilkudziesięcioro z nas podpisało pety-
cję skierowaną do Prezydent Gdańska  
i Marszałka Województwa Pomorskie-
go: w sprawie „podjęcia inicjatywy dla 
upamiętnienia i promocji Wincentego 
Pola w Gdańsku i na Pomorzu. W na-
szym przekonaniu Wincenty Pol zasłu-
guje na placówkę muzealną lub Oddział 
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Muzeum Miasta Gdańska”. W petycji 
przypomnieliśmy związki Wincentego 
Pola z Żuławami z okresu 1831/1832, 
gdy zajmował się opieką nad polski-
mi żołnierzami, byłymi powstańcami 
listopadowymi. Wtedy też powstały 
pierwsze wiersze i opisy dotyczące 
Żuław. Podkreśliliśmy rolę i znaczenie 
odwiedzin (z konieczności półjawnych) 
Wincentego Pola w Gdańsku w roku 
1842. W sumie był jednym z nielicz-
nych wielkich poetów XIX wieku, któ-
ry osobiście i z potrzeby serca był też  
w Gdańsku. W petycji wnosimy o utwo-
rzenie na Wyspie Sobieszewskiej profe-
sjonalnego i nowoczesnego Muzeum 
Wincentego Pola! 

Heroizm dla sprawy polskiej 

Wskazaliśmy też na znaczenie Win-
centego Pola dla aktywnego stylu ży-
cia, głównie poprzez rozwój turystyki, 
popularyzację krajoznawstwa, promo-
cję żeglarstwa np. „Wisłą do Bałtyku”. 
Zwróciliśmy uwagę na jego heroizm 
dla sprawy polskiej, gdy w Powsta-
niu Listopadowym na Litwie i podczas 
postania Jakuba Szeli w 1846 roku,  
dwukrotnie był bliski śmierci. Pragnie-
my, aby Muzeum Wincentego Pola 
w Gdańsku, geograficznie na Wyspie 
Sobieszewskiej, służyło szeroko rozu-

mianemu wychowaniu patriotycznemu. 
Jego niepospolita biografia, a w szcze-
gólności ideowe, patriotyczne poezje  
ze zbiorów „Pieśni Janusza”, „Pieśń  
o ziemi naszej” oraz „Pieśń o domu 
naszym” wydają się temu jak najlepiej 
służyć.

Wybitny poeta

Warto raz jeszcze podkreślić rolę 
Wincentego Pola jako wybitnego po-
ety. Nierzadko sytuuje się go obok 
Adama Mickiewicza, Juliusza Sło-
wackiego, Zygmunta Krasińskiego, 
Cypriana Kamila Norwida. Blisko pół 
wieku temu Maria Janion w popularnej 
i cenionej serii „Biblioteka Narodowa” 
wydała tom poetycki pt. „Wincenty 
Pol. Wybór poezji”. Nie ma potrzeby 
przypominać zasług prof. Marii Janion 
(1926-2020) dla Uniwersytetu Gdań-
skiego i Pomorza. Po prostu są oczy-
wiste i powszechnie znane. Ale warto, 
tu i teraz, zauważyć, że właśnie Maria 
Janion była pierwszym odkrywcą wagi 
i znaczenia poezji Wincentego Pola.  

*

Za sprawą miesięcznika „Nasz 
Gdańsk” będzie zapewne okazja do 
zwrócenia uwagi  na wymiar poetycki 

Wincentego Pola i bliższe jego związki 
z Pomorzem, z Gdańskiem. Może trochę 
zapomniany zasługuje, jak napisaliśmy 
we wspomnianej petycji, na konkretną  
i nowoczesną promocję w naszym re-
gionie.     

Jan Kulas

Wincenty Pol na litografii Maksymiliana 
Fajansa. Fot. Domena publiczna

Klub Seniora „Motława”  działa

Oby tak dalej!
W końcu października Klub Seniora „Motława”  odwiedziła Agnieszka Kapała-Sokalska, 
radna Sejmiku i członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, a także znany adwokat. 

Zarekomendowała i zainaugurowała cykl wykładów.

Zajęcia – szkolenie seniorów w za-
kresie prawa – organizuje Pomorska 
Rada Adwokacka. 

Kiedy możemy wystąpić do sądu  
o alimenty

Pierwszy wykład „Senior jako 
uprawniony do alimentów” wygłosił 
adwokat, Karola Grzegorczuka. Na sali 
obecni byli również seniorzy spoza na-
szego klubu. Przekazywane informacje 
i udzielane porady okazały się bardzo 
przydatne, o żywym zainteresowaniu 

tematem świadczyły zadawane liczne 
pytania i długa dyskusja. 

Dowiedzieliśmy się w jakiej sy-
tuacji senior może wystąpić do sądu  
o przyznanie mu alimentów, jakie nale-
ży spełnić warunki, od kogo można je 
oczekiwać i jakimi argumentami nale-
ży dysponować. Jest wiele możliwości, 
ale też sporo zależności, na przykład od 
stopnia zamożności pozwanych, powią-
zań rodzinnych, a także sytuacji moralno 
– społecznych. Duże i ważne znaczenie 
ma terminowość działań.

Szaliki i kotyliony. Szliśmy  
w pochodzie. Śpiewaliśmy pieśni 

Nieustannie aktywnie działa Kółko 
Robótek Ręcznych, do którego okazjo-
nalnie dołączają też pozostałe koleżan-
ki. Praca w tej grupie służy nie tylko 
klubowiczom, lecz również ogółowi 
mieszkańców Gdańska. Za szaliki i ko-
tyliony zrobione na Święto Niepodległo-
ści Klub Seniora „Motława” otrzymał 
uroczyste podziękowanie od organizato-
rów Parady Niepodległości. Odwiedzi-
li nas w siedzibie Lech Parell i Łukasz 
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Kopeć ze Stowarzyszenia SUM. Prezes 
Lech Parell w ciepłych i miłych sło-
wach podziękował za wykonanie wielu 
szalików i przypinek w barwach naro-
dowych. Zrewanżował się słodyczami  
i przepysznym chlebem własnego wy-
pieku. Klubowicze zajadali się kromka-
mi chlebka z masłem zgodnie stwierdza-
jąc, że takiego smakołyku nigdzie się nie 
kupi. Podarunek - własnej roboty - był 
podzięką za pracę i wysiłek klubowi-
czek, co miało szczególną wymowę.

W czasie tej miłej wizyty zostaliśmy 
poinformowani o szczegółach progra-
mu obchodów Święta Niepodległości  
w Gdańsku. Rokrocznie uczestniczymy 
w obchodach. Po pochodzie spotykamy 
się w siedzibie, we własnym gronie śpie-
wamy patriotyczne i wojskowe piosenki.

Obejrzeliśmy film o Annie Przybylskiej

W toku działań nie zapominamy  
o rozrywkach kulturalnych. Byliśmy  
w kinie na filmie „Ania”. Kameralny, 
dokumentalny obraz, ukazujący życie  
i działalność uzdolnionej i lubianej ak-
torki, Anny Przybylskiej, której bły-
skotliwą karierę artystyczną przerwała 
choroba i przedwczesna śmierć. W kinie 
można się było poczuć, jakbyśmy prze-
bywali w jej domu, gdzie rodzina i przy-
jaciele wspominają postać, wyświetlając 
amatorskie filmiki z jej życia, robione 
przez najbliższych. 

Konwencja filmu bardzo oddaje rze-
czywistość tamtych czasów i prawdę jej 
życia, w przeciwieństwie do takich bio-
graficznych filmów, gdzie główna po-
stać jest grana przez aktora, a treść jest  
co prawda oparta na prawdziwym życiu, 
ale z dodanymi zdarzeniami ubarwiają-
cymi akcję, choć może niekoniecznie 
całkowicie zgodnymi z prawdą.

Dostajemy nagrody, działamy  
na ogólnopolską skalę 

Członkowie naszego klubu udzielają 
się również społecznie przy różnych oka-
zjach. Halinka Pstrągowska dostała nagro-
dę za swą wieloletnią działalność w wo-
lontariacie gdańskim, nasza liderka Helena 
Turk została ponownie członkiem ogólno-
polskiego Parlamentu Seniorów, Elżbieta 
Ambroziak i Jan Banachowski otrzymali 
wyróżnienie za zajęcie I miejsca w Gdań-
skich Eliminacjach do IV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior 
Obywatel”, organizowanych w Gdańsku 
przez Regionalne Centrum Wolontariatu. 

Gratulacje!

Odwiedzili nas Piotr Grzelak  
i Maksymilian Kieturakis

Na zakończenie Miesiąca Senio-
rów Hotel Nowotel zaprosił członków 

naszego klubu na poczęstunek. Bufet, ob-
ficie i smacznie zaopatrzony, cieszył się 
dużym powodzeniem, było sympatycznie  
i wesoło. To miłe spotkanie uświetnili 
swoją obecnością oficjalni goście wice-
prezydent Miasta Gdańska Piotr Grze-
lak i przewodniczący Rady Dzielnicy 
Śródmieście Maksymilian Kieturakis. 
Mieliśmy też zaproszenia na koncerty  
z okazji Święta Niepodległości, na spotka-
nia literackie i na imprezy „andrzejkowe”. 
Ostatnio skupiamy się na przygotowaniach 
do nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku. Będzie wspólna 
Wigilia, będą różne okazjonalne imprezy. 

Dużo się dzieje i bardzo dobrze,  
bo to umila nasze późne lata życia i spra-
wia, że zapomina się o kłopotach i dolegli-
wościach. Oby tak dalej!

Krystyna Tylman
fot.  Sylwia szulc

Dla uczestników Parady Niepodległości z radością przygotowaliśmy 
szaliki i przypinki w barwach narodowych

Lech Parell, prezes Stowarzyszenia SUM, podziękował osobiście  
za rękodzielniczy dar. Byliśmy wzruszeni, gdy ofiarował nam,  

samodzielnie wypieczony chleb

W środku, z różami Agnieszka Kapała–Sokalska, podczas spotkania z nami w siedzibie klubu






