
Pułtusk
Nowoczesnym miastem z tradycjami

Wiktor Teofil Gomulicki, ps. „Fantazy” (17.10.1848 r. – 14.02.1919 r.) poeta, prozaik, eseista, bibliofil, kolekcjoner, piewca XIX-wiecznego Pułtuska, w którym 
mieszkał w latach 1854-1864 w kamienicy przy ul. Rynek 37. Te 10 lat wywarło wielki wpływ na kształtowanie się jego charakteru i literackiej wrażliwości. 
Natchnieniem do powstania wielu utworów stały się pułtuskie krajobrazy, przyroda i ludzie. Poetę inspirowała szczególnie Narew, o której pisał: „dwiema 
odnogami, niby dwojgiem ramion, od uścisku wyciągniętych, opasuje i oplata miasteczko. Rzeka obmywa mury starego zamku i miejskie ogrody; wrzyna się  
w cichą, do przechadzek służącą ulicę, (…) przepływa środkiem miasta, przegradzając falą, a łącząc mostami dwie jego dzielnice (…).” *  
Najsłynniejszy wiersz Gomulickiego recytowany przez pułtuszczan zaczyna się od słów „Nad błękitną moją Narwią”. 

W latach 1859-1864 uczęszczał do pułtuskiej pięcioklasowej Szkoły Powiatowej Ogólnej, upamiętnionej w autobiograficznej powieści „WSPOMNIENIA 
NIEBIESKIEGO MUNDURKA”, która została przetłumaczona na wiele języków. Występując w powieści jako Sprężycki, odmalował barwny portret 
wieloetnicznego społeczeństwa Pułtuska II połowy XIX wieku. Przywołał szereg autentycznych ówczesnych postaci, jak ks. Idzi Siennicki czy 
profesorowie: Wiśnicki i Skowroński. W okresie szkolnym „w tem cichem, dobrem miasteczku, gdzie Sarbiewski swe pierwsze rymy składał, a Skarga  
i Wujek z kazalnicy przemawiali”,* zawiązały się szczere i stałe przyjaźnie Gomulickiego, m. in. z Bronisławem Dembowskim – prawnikiem,  
etnografem i badaczem podhalańskiej kultury ludowej.

Naukę kontynuował w IV Gimnazjum w Warszawie, a następnie studiował prawo w Warszawskiej Szkole Głównej. 
W 1869 r. przerwał studia i poświęcił się twórczości literackiej. Zasłynął, jako redaktor wielu czasopism oraz 
autor refleksyjno-filozoficznych utworów poetyckich, często o tematyce patriotycznej i pacyfistycznej. Pisał 
również wiersze i poematy. Jako pierwszy w Polsce przełożył poezję Charlesa Baudelaire’a. W 1918 r. otrzymał 
nagrodę literacką im. Elizy Orzeszkowej. Trzykrotnie żonaty, ojciec dwóch synów: Romana i Juliusza (historyka 
literatury, eseisty, zaprzyjaźnionego z Pułtuskiem). Juliusz Gomulicki w 1968 r. pisał, że pod piórem jego ojca 
„zmartwychwstał XIX – wieczny Pułtusk, chwalący się, co prawda, obecnością w swoich murach Skargi,  
Wujka i Sarbiewskiego, ale dopiero we „Wspomnieniach niebieskiego mundurka” otrzymując swoją  
prawdziwą nobilitację literacką”.** 

Zmarł mając 70 lat. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. W Pułtusku uhonorowano 
Gomulickiego w 1959 r., w 40. rocznicę śmierci pisarza, nazywając jego imieniem aleję nad kanałem,  
w centrum Pułtuska, gdzie 19 lipca 1974 r. odsłonięto popiersie pisarza, ufundowane przez Cech Rzemiosł  
Różnych. Na kamienicy przy ul. Rynek 37 znajduje się tablica upamiętniająca miejsce zamieszkania  
Wiktora Gomulickiego w Pułtusku.

* W. Gomulicki „Wspomnienia niebieskiego mundurka”     ** J. W. Gomulicki „Wspomnienie czułego serca” w: „Wspomnienia niebieskiego mundurka” 

ŚLADAMI „WSPOMNIEŃ NIEBIESKIEGO MUNDURKA” WIKTORA GOMULICKIEGO

Wiktor Gomulicki 

MOJA RZEKA 
(fragmenty) 

Nad błękitną moją Narwią 
Najpiękniej się łąki barwią, 

Najmiłośniej szumią drzewa 
I najmilej słowik śpiewa. 

 
Nad tą rzeką, nad tą moją, 
Poświęcane chaty stoją, 

A w nich zbożność i prostota, 
I pogoda mieszka złota. (…)

Nad brzegami mojej rzeki 
Są na smutek dzielne leki, 

Co ratują od rozbicia 
I wracają chęć do życia. 

 
Dziwne kryją w sobie moce 

Tamte ranki, tamte noce, 
Łąk nadrzecznych wonne kwiaty 

I ziół leśnych aromaty. (…)
Do mej rzeki, jak do czary, 

Przysiadł bokiem zamek stary: 
Pije blask jej i pogodę 

I wspomina lata młode. (…)

Tablica pamiątkowa na kamienicy, w której mieszkał poeta, 
została odsłonięta w 1980 r.

Budynek dawnej Szkoły Powiatowej Ogólnej, obecnie Liceum 
Ogólnokształcące im. Piotra Skargi (szkoła założona w 1440 r., 
ul. Piotra Skargi 2)

Kościół pojezuicki, pobenedyktyński pw. śś. Piotra i Pawła,  
z XVI w., tzw. szkolny (ul. Piotra Skargi 4A)

Bazylika kolegiacka Zwiastowania Najświętszej  
Maryi Pannie z XV w.

Cmentarz św. Krzyża, na którym
znajduje się nagrobek babki 
i rodzeństwa Wiktora, 
groby: rodziny Bronisława 
Dembowskiego, Bellonów  
i Karola Skowrońskiego

Pracownia naukowa imienia 
Wiktora Gomulickiego  
w Archiwum Państwowym  
m. st. Warszawy Oddział 
w Pułtusku (ul. Zaułek 22)

Izba Pamięci im. W. Gomulickiego, Liceum Ogólnokształcące  
im. Piotra Skargi w Pułtusku

Popiersie poety z 1974 r., autorstwa Leona Machnowskiego, 
skwer przy alei Gomulickiego (od 1959)

Wybrane dzieła prozatorskie:
„Pokłosie”, „Cudna mieszczka”, „Miecz i łokieć”, „Ciury”, 

„Siódme amen IMC Pana Mokrzeckiego”, „Car widmo”, „Kłosy 
z polskiej niwy”, „Bój olbrzymów”, „Niedziela Romcia”, 

„Wspomnienia niebieskiego mundurka”

Najważniejsze tomy poezji:
„Poezje”, „Nowe pieśni”, „Pieśń o Gdańsku”, „Wybór wierszy”,  

„Biały sztandar”, „Światła”.

Kamienica przy ul. Rynek 37, w której mieszkała rodzina 
Gomulickich 


