
Wspomnienie o architekcie Stanisławie Michelu 
 

W kamienicy przy ul. Mariackiej 11/13, w której spędziłem dzieciństwo i młodość, na poddaszu 

mieszkali pp. Michelowie - p. Stanisław Michel inżynier architekt po studiach na Politechnice 

Gdańskiej i jego żona p. Dobrochna Michel, artysta plastyk. Mieli troje dzieci, same dziewczynki - 

Anię, Magdę i Dorotkę.  

Ich mieszkanie składało się z trzech pokoi, kuchni i łazienki. Pokój tzw. dzienny, czyli salon był 

przejściowy, usytuowany od strony podwórka,  od południa. Z salonu po kilku drewnianych 

schodkach wchodziło się do pokoju dziewczynek. Na przeciwko wejścia była łazienka (urządzona w 

kolorze czarnym). Z kuchni usytuowanej od strony ulicy, czyli od północy wchodziło się do wielkiego 

bałaganu – to była pracownia p. Stanisława. Pracownia zarzucona papierami, rulonami i rysunkami 

różnych formatów. Gdzieś pod tym wszystkim można było dostrzec stół kreślarski, przy którym 

pracował.  

Kontakty nasze rozpoczęły się od spostrzeżenia p. Dobrochny, że światło w mieszkaniach na  

poddaszu i na parterze włączone jest do późnych godzin wieczornych. U góry trwała praca twórcza, a 

u nas na parterze nauka. Podczas spotkań i wizyt p. Stanisław z wielkim zapałem roztaczał wizje 

rozwoju różnych fragmentów miasta Gdańska. Opowiadał barwnie i ciekawie, słuchaliśmy go zawsze 

z wielkim zainteresowaniem. Któregoś razu, będąc u niego w pracowni (tej zagraconej obok kuchni) 

moją uwagę zwrócił, mający około dwóch metrów rysunek kolorystyki kamieniczek Długiego 

Pobrzeża. Trzeba pamiętać, że zabudowa Długiego Pobrzeża wówczas praktycznie nie istniała z 

wyjątkiem ruin Żurawia, Bramy Św. Ducha i nielicznych fragmentów zabudowy zachowanych po 

zniszczeniach wojennych. Kolorowe kamieniczki przedstawione w skali 1:100 i inne precyzyjnie 

wykreślone rysunki bardzo oddziaływały na moją wyobraźnię, do tego stopnia, że moim marzeniem 

stał się zawód architekta. Marzenie to po latach się spełniło. Trzeba tu zaznaczyć, że atmosfera ul. 

Mariackiej była w tamtych czasach niezwykła. W bliskim sąsiedztwie naszej kamienicy mieszkało 

wielu artystów i architektów, również projektantów odbudowy Głównego Miasta, w tym art. plastyk 

Roman Sznajder, arch. Jan Kroman, rzeźbiarz Alfons Łosowski i wielu innych. Mieszkali też muzycy, do 

dzisiaj pamiętam dźwięk skrzypiec z kamienicy na rogu ulic Mariackiej i Grząskiej.  

Kiedy studiowałem jeszcze na Wydziale Architektury PG, p. Michel zaimponował mi doskonałą 

znajomością geometrii wykreślnej. Któregoś razu przy okazji spotkania w siedzibie Stowarzyszenia 

Architektów Polskich, w Strzelnicy Św. Jerzego, zaczepiłem go z prośbą o wyjaśnienie jakiegoś zadania 

z tego przedmiotu. Okazało się, że po 20 latach braku kontaktu z geometrią wykreślną rozwiązanie 

zadania nie stanowiło dla niego żadnego problemu. Będąc studentem, dorabiałem sobie pomagając 

p. Stanisławowi przy sporządzaniu paru projektów. Kreśliłem ręcznie na kalce technicznej 

skomplikowane rysunki, wówczas już w kamieniczce przy Długim Pobrzeżu, w nowym jego miejscu 

zamieszkania, gdzie miał pracownię. Między innymi w 1970 r. powiększałem do skali 1:1 na papierze 

pakowym jego projekt sgraffita, które miało dekorować elewację frontową kamienicy (zresztą też 

projektu p. Stanisława) przy ul. Szerokiej 119/120. Kiedy udało mi się powiększyć niewielki rysunek 

projektu do skali rzeczywistej, zwinęliśmy arkusze i poszliśmy zrealizować ten projekt na ścianie 

kamienicy. Wszystko było już przygotowane, to znaczy - na ścianie trzy warstwy świeżego tynku w 

różnych kolorach i rusztowanie. Weszliśmy na to rusztowanie, przybiliśmy gwoźdźmi arkusze z 

projektem i powoli, żmudnym wydłubywaniem fragmentów warstw tynku przy pomocy noży, 

uzyskaliśmy efekt w postaci sgraffita, które do dziś zdobi kamienicę przy ul. Szerokiej. Po skończonej 

pracy p. Michel postanowił pokazać mi nocne życie Nowego Portu. Nie bardzo pamiętam powrót do 

domu. 

Podczas, chyba pierwszych Dni Gdańska organizowanych przez władze miasta, dekorację ulicy 

Mariackiej powierzono architektowi Stanisławowi Michelowi. Kamienice miały wtedy jeszcze wystrój 



surowy, ceglany, bez tynku. Pomysł dekoracji był prosty. Polegał on na rozwieszeniu między 

budynkami w poprzek ulicy sznurków z kolorowymi chorągiewkami. Ponieważ tego typu dekoracja 

nie wymagała dużych nakładów finansowych, zawieszono znaczą ilość tych chorągiewek. Kolorowy 

sufit z chorągiewek nad ul. Mariacką wyglądał bardzo efektownie, wzbudzał powszechny aplauz.   

P. Stanisław poza architekturą miał jeszcze szereg innych zainteresowań. Był zapalonym turystą, 

uwielbiał Tatry, które z wielkim zapałem fotografował. Pamiętam piękne, dużych formatów czarno 

białe fotografie, które sam wywoływał w kuchni, w kuwetach i potem suszył w dużej suszarce. 

Widziałem też jeszcze mokre zdjęcia przymocowane do sznurków rozwieszonych w kuchni. Robił 

długie rowerowe wycieczki po Polsce, również w górach. Jak opowiadał, pod górę nigdy nie jechał, 

pod górę prowadził rower „na piechotę”, a gdy górka została już pokonana, wsiadał na rower i 

zjeżdżał. Mówił wtedy, że wszystkie urlopy do emerytury ma już zaplanowane. 

Również malował, przede wszystkim pejzaże miejskie głównie temperą na arkuszach bristolu w 

delikatnych, subtelnych kolorach. Jeden z nich, przedstawiający fragment zabudowy Janowca k. 

Kazimierza Dolnego otrzymaliśmy w prezencie.  

W mieszkaniu miał potężną ilość wojska… tak, tak - żołnierzy różnych formacji wycinanych z 

kartonu. Te kartony z postaciami żołnierzy z rozmaitych epok można było wtedy dostać w każdym 

sklepie papierniczym. Wrogie armie ustawiał na podłodze, opracowywał strategię i prowadził między 

nimi prawdziwe walki.   

Był też częstym bywalcem restauracji „Kubicki” przy Długim Pobrzeżu, gdzie na jego cześć 

serwowano danie a la Michel. Główne jednak zainteresowania p. Stanisława koncentrowały się wokół 

spraw związanych z Gdańskiem, jego historią i wizją rozwoju. Był wielkim miłośnikiem tego miasta.   

Po wielu latach pp. Michelowie opuścili mieszkanie przy ul. Mariackiej. Przeprowadzili się do 

kamieniczki przy Długim Pobrzeżu. Ich mieszkanie zajęli inni artyści, pp. Kołodziejowie.  

P. Stanisław Michel był postacią niezwykle barwną, inteligentny, erudyta, z zawodu architekt i 

urbanista, uzdolniony plastycznie (po studiach był asystentem w Katedrze Malarstwa i Rysunku przy 

Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej), wielki miłośnik architektury Gdańska. Pamiętam jak 

spacerował po uliczkach Głównego Miasta, zwykle w berecie, ubrany w battledress koloru khaki. 

Walczył o piękno Gdańska. Był projektantem wielu budynków w naszym mieście, między innymi 

zespołu kamienic przy ul. Grobla I, przy Szerokiej 119/120, Domu Młynarza, tzw. „dolarowca” we 

Wrzeszczu i wielu, wielu innych, a także nagrodzonego nagrodą państwową, planu śródmieścia 

Gdańska z lat 60-tych ubiegłego wieku. 

 

arch. Wojciech Peszkowski 

Gdańsk, 5 lipca 2020 r. 

 


