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najlepszej towarzyszki życia i jedynej
duchowej powiernicy.

czterech m1es1Qcy. Papierowych pieni<;dzy nikt jednak
nic przy,jmował. Musiałem wiQC wszelkich dokładać
starań celem zdobycia gotówki w srebrze. Dopomógł
mi w tym szczerze, choć w małych (ławkach, miejscowy
,,Bank Ludowy".
Pierwsze dni wojny obfitowały w różne wypadki,
niejcdnokroinie przeplatane śmiesznymi scenami. Oto
zaraz w poniedziałek na Zielonym Moście (Griine
Briickc) stała gromadka ludzi patrzących ciekawie
i z wielkim napiQciem w nurty płynącej Motławy.
Wszyscy milczeli uporczywie. Każdy po<lejrzywał swego sąsiada o nieszczerość. Tylko jeden z obecnych
zdradził tajemnice;, szepcąc komuś do ucha, że w Motławie ,jest szpieg. Asumpt ku temu dał .iakiś nieokreś
lony przedmiot ze słomką unoszącą się ponad powierzchnią wody, za pomocą której oddychał ów nigdy
niewykryty zdrajca niemieckiej ojczyzny.
Tego samego dnia, 3 sierpnia, w godzinach przedpołudniowych szedłem do Banku Ludowego, aby dla pa11stwa Staniszewskich zdobyć nieco gotówki w srebrze.
Na ulicy św. Ducha (1 feiligc Ceislgassc) napotkałem na
tłumy otaczających wc.jścia do kilku domów sąsiadu
Przyczyną skupienia sit; licznych gających z sobą.
piów znowu był niewykryty szpieg, przebywający na
jednym z dachów kamienicznych. I tutaj mniemany
zhrodniarz istniał tylko w wybujałej fantazji zbała
muconych jednostek.
Lokale „Gazdy Cdallskicj" zawsze były przvtuł
kicm wszystkich szuka.jących pocieszenia lub dobrej
rady. Ohccnie jcxłnak razem z prywatnym mieszkaniem
siały sic; prawdziwą ucieczką utrapionych.
W głównej mi erze byli to ostatni z licznych rodaków, używających <'orocznic wywczasów nad brzegami
Bałtyku. Jednych zaskoczyła wojna zbyt nagle, a drudzy dla hraku gotówki nie zdołali na czas opuścić tak
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pracownikiem jednego z najstarszych dzienników, wychodzących w stolicy.
Niefortunne wystąpienie tak <lmvcipnego żurnalisty
spowmlowało odnośnego żołnierza, że na wzór poprzedni
sprowadzał każdego podejrzanego, którego spotkał na
ul,icy. Ale stąd winowa,jca sam znalazł się w przykrym
położeniu.

W ioku dalszej rozmowy usłyszeliśmy bowiem ponowny krzyk i hałas przed dornem. Spowodował go
wracający żołnierz, który poprzednio w towarzystwie
kamrata przyprowadził hłąka,jącą się po rn ieście parę
małżeńską. Bohaterski Szcz. siedział obok swej żony.
W tej chwili .iednak mniemał, że wojsko zamierza go
aresztować. \V mgnieniu oka odskoczył wic:c na bok,
kryjqc się za poręcz kanapki, na które,j spokojnie siedziała jego wierna towarzyszka życia. A płonną była
jego przedwczesna obawa. żołnierz przyprowadził bowiem nowego rodaka, napastowanego przez gawiedź
uliczną.

Lecz wówczas wszyscy byli zdenerwowani. Widocznie w takim położeniu znalazł się też jeden
z najwięcej wytrawnych działaczy miejscowych. Patrząc
na ogólne zamieszanie, pobiegł do Proboszcza parafii
Sporsa, prosząc o pośw. Mikołaja ks. Kanonika
świadczenie swego dobrego katolicyzmu. Ks. Spors był
znanym prusofilem i filarem gda11skiego obozu centrowego. Jako taki za dobrych katolików uważał tylko
swoich zwolennik6w partyjnych.
Tego samego dnia spotkała mnie jeszcze jedna nie.
spodzianka, bo komendant miasta zakazał wydawnictwa polskit'h gazet.
W takich warunkach zakoiiczyłcm drugi dzień wojny, owladniGt y uczuciami rnie bardzo przyjemnymi.
Dnia następnego w mieście panowała podpadająca cisza.
Z mężczyzn poborowych każdy ,już o(łclał się pod rozkazy
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zacz<-;ły wypowiadać posłuszeństwo. W lQC rozpacz mnie
ogarniała, gdy patrzyłem na skłopotaną żonę i czworo
nieletnich dzieci, z których syn jedynak przebywający

za kordonem, rzucony był na pastwę nieznanego losu.
A troska tem większa, ho warsztat pracy zamknięto,
nic pozostawia.rąc jakichkolwiek widoków wyhrnic;cia
z przykrego położenia.
Ale poco rozrywać na nowo blizny z biegiem czasu
zagojone.
Po dokonaniu swego chwalebnego czynu, von Marczynski na nowo zabąknął coś niezrozumiałego. Następnie z wyszukaną grzecznością oświadczył, że muszę
z nim pójść na urząd policyjny, bo tam pragnie niejedno
ze mną omówić.
Tutaj żona mo.ia, dzielna i energiczna towarzyszka
życia, wyraziła podziw nad takim postQpowaniem a zarazem wątpliwość mego powrotu. \Vówczas v. Marczynski
zarc;czył słowem honoru, że tego wymaga.ją jedynie pewne formalności, których nijako u biec nic można. Ale po
ich niezwłocznym załatwieniu mogę wrócić.
te wykręty kryminalistyczne, których nie
zrozumieli towarzyszący mu siepacze. Zbyt podpadająco zdradzali bowiem jego tajne myśli. Pominąwszy,
że z chwilii ich przybycia nie pozbawiono mnie czułe.i
opieki, uwydatnili swą troskliwość jeszcze więcej. gdy
nie pozwolono mi samemu 1pójść na chwilę do prywatnego mieszkania.
Były

Na główne_j polic.ri

zaprowadzono mnie wprost do

urzędowego pokoju von Marczy11skicgo. Tutaj komisarz wziął wypełniony formularz leżąc:y na jego biurku i odda.rąc w moje ręce, oświadczył równocześnie, że
przed tym nic o nim nic wiedział. Mówił tak chociaż

wn;czcniern papieru treści pisma wcale nie
Ja natomiast przekonałem się, że jestem
stwierdzał.

przed

I
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aresztantem. Wyczytałem taki dosłowny rozkaz komendanta, generała-porucznika von Baercnfels-Warnow:
„Kwiatkowski ist zu verhaftcn und sofort dcm
Gcfongnis zu iibcrfiihren." (Kwiaikowskicgo należy
aresztować i natychmiast do wiGzienia odstawić).
W ten sposób zyskałem niepożądane lokum w celi
nr ?, bez poprzedniego spisania protokółu i bez podania przyczyny, tłomaczącej takie postępowanie. Protokółu do dzisiaj nic spisano, a na wszelkie ówczesne
interwencje zyskiwałem stereotypową odpowiedź:
,.Der Kommandant will so habcn". (Komendant
tak chce).
Podobną taktykę zachowano wobec mojego prawnego obrońcy dr Mieczysława Marchlewskiego, dzisiaj
pcłnomocn·cgo Ministra R. P. w Meksyku.
Dopiero
w dniu mego uwolnienia z więzienia doniósł telefonicznie adiutant komendanta miasta, że

„Kwiatkowski's Vcrhaftung .ist lecliglich wcgcn
seincr pcrsćinlichcn Sichcrheit geschehcn". (Kwiatkowskiego uwięzienie nru,tąpiło dla jego osobistego
bezpieczeństwa).

Teraz dopiero

dowiedziałem

si<;,

jaką

szczególną

troskliwością otaczała mnie pruska władza wojskowa.
A przecież w tym czasie nie zagrażało mi osobiste· niebezpieczeństwo od nikogo, jak tylko o<l tej samej wła
dzy, która tak bardzo się mną nieproszenie opiekowała.

Dr Józef Wybicki, Starosta Krajowy Pomorski
i były Minister dawnej {lzielnicy pruskiej~ z innej okazji,
po latach, przesłał na mp.je rt;cc ·pismo niżej zamieszczone, a dotyczące mego uwiQzicnia.
POś WJ AUCZENU:.
J>oświudczam

niniejszcm, że pan Jan Kwiatkowski zamieszkały w Gduósku, Stadtgebict 12, jako wydawca i redaktor „Gazety Gdańskiej" został w czasie
wojny uwi<;ziony za swoją działalność politycznq.
Toruń, dnia 18 lutego 1929 r.
Dr Wybicki, Starosta Krajowy Pomorski.
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jeszcze wi<;cej

utwierdzić

w przekonaniu o swej książę
nadesłanie takiego listu:
J. WielmoŻ'Uy Pan "J. Kwiatkowski

CCJ dostojności,

spowodował

Redaktor „Gazety

Gdańskiej"

w

Gdańsku.

Szanowny Panie Redaktorze!
Północno - Zachodni Związek Pracowników w Witebsku otrzymał od J. O. Księcia Pawła-Stacha Sapiehi
propozycję zalokowania członków naszego Związku
na posady rolne w dobrach J. O. Księcia. W naszej
odpowiedzi przyrzekliśmy Księciu dać odpowiednich
pracowników i w najkrótszej przyszłości przyślemy
,projekt umowy. Obecnie otrzymałem list prywatny
z Zarzttd u, że życzeniem Księcia jest mieć białor-usi
nów polakc'iw na posady w Mińskiej gub.
Ponieważ nasz Związek składa się przeważnie
z białorusinów, są i polacy, więc według danej mi
informacji mam zaszczyt prosić Szanownego Pana
o wstawienie się do Księcia w celu zalokowania na
wakujące posady polaków z naszego Związku.
Jestem Prezesem Witebskiogo Związku i za moją
inicjatywą, Związek nasz obecnie przyłącza się do
jednej z Petersburgskich karteli w celu powiększenia
kapitału gwarancyj n ego. Zarzqd główny będziP w Petersburgu, w Witebsku ma być tylko przedstawiciel
od Zwiqzku. Tę po,sadc; Związek ofiaruje właśnie
mnie, lecz ja będqc ziemianinem z powołania i zawodu, wolałbym, posad<; rolną. Wyjechałem z włas
nego majqtku w gub. Witebskiej z powodów rodzinnych i z tej racji musialcm go ocłcłać w dzierżawę.
Zwracam się do Szanownego Pana z prośbą o łaskawe
przcm{iwicnic z Ksi(:cicm również w moim własnym
interesie. W razie, gdyby Ksiqżę zechciał skorzystać
z moich usług, mógłbym zająć posadę rządcy w dobrach w 1\fir'iskiej gub., luh jaką inną posadę według
uznania Ksi<;cia. Moja kwalifikacja: jestem Polakiem
z Białej Rusi, prowadziłem tam gospodarkę. Uczęsz
czałem w Krakowie na uniwersytet jako w0lny słu
chacz, pochodzę z rodziny Zicmia11skiej Szlacheckiej,
zajęcia biurowe są mi dobrze znane. Byłem kierownikiem całogo Związku i mam zaufanie członków.
O ilcby Szanowny Pan uznał za stosowne spełnić
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cały

czas przymusowego pobytu w celi nr 7 me wz1ą
kęsa potrawy.
Zbytecznym byłoby opisywać radość, jaką w ro{lzinie spowodowało moje nagłe i niespodziewane przybycie. Oprócz wielu spraw na prędce opowiedzianych,
dowiedziałem się także o <lalszej opiece żony nad Stanisławami Staniszewskimi,
nadal dzierżącymi pokoik
w hoteliku już poprzednio wspominanym. Chociaż sama
pozostawała w trosce o los mc;ża i •syna, służyła czym
mogła, ofiarn,jąc nic tylko czas, ale nawet własne zasoby.
A pomoc taka nic dotyczyła tylko samej żywnnści.
Trwało to do ich przymusowego wyjazd u na wyspę
Rugi<;. Przed ostatecznym opuszczeniem Gdańska nie
obyło si~ bez ·zwykłych zapcwrnen niezapomnianej
wdzi(~czności, o czym szybko zapominano.
Dłuższy czas bawili naówczas w Gdańsku fokże
państwo J. Siniarscy-Czapliccy z Borzymin per Czerniewice pod . Wlodawkicm. Państwo to .rcdnak sobie
samo radziło. Cdy po okupacji niemieckiej granice
można było przekroczyć, wrócili do swego majątku.
W sohot(;, 8 sierpnia dostałem nas tęp ujące wezwau1c:
Kiinigl. Kommandantur
łem

dn ust ani

196 Kr.
An llerrn

Danzig, 8. 8. 1914.

J.

Kwiatkowski, Buchdruckcrei

Vorst. Grwbcn 49.
Sil' wcrdcn cr.sucht, Sich heutc 1,30 N. IJCi der
Kommandantur Pinzufindcn.
A. B.
v. Kictzcll. Hauptmann u. Adjutant.

To samo po polsku:
Kr{,I. Korncndant11ra
196 Kr.

Do Panu

J. KwiJtkowskicgo

Gda6sk, 8. 8. 1914 r.
Drukarnia

Grobla Przedmiejska 49.
Pan zostaje prosz.ony, siQ d1.isin,j o 1,30 po południu na komendanturze znaleźć. Na rozkaz
v. Kictzell, Kapitan i Adiutant.

W ten sposób wezwano mnie do kc>mcndanta miasta
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naówczas urzędu}ącego przy ulicy Neugarten ?. Dzisiaj w tym samym domu zna,jdu,ją się lokale
,,Morskiego Klubu Polskiego".
Gdy przybyłem, oświadczył mi komendant von
Baerenfels-W arnow, że jestem zakładnikiem i .r ako reprezentant Polonii gdańskiej odpowiadam przed władzą
za wszystkie je,j poczynania.
Równocześnie zaznaczył, że „Gazet<; Gdaóską" mogę
<lrukować, ale w niemieckim języku. Zabrane czc~ści maszyn są do odebrania na policji.
vV odpowiedzi grzecznie zauważyłem, że moi Czytelnicy rekrutują sic; w przewadze z ludzi nic znających
mowy niemieckiej, wit;c do takiego żądania zastosnwać
się nie mogę. Proszę jednak o rzczwolcnic rcsp. możliwość
wznowienia wydawnictwa gazetowego w o.iczystym
,języku abonentów, t. ,j. po rpolsku. Wspomniane części
maszyn, 'zabrane przez policjQ kryminalną, odrębnie nic
mi nic znaczą, skoro clrukarni,a nadal .iest zapieczęto
wana. Tym więcej, że komisarz von Marczynski p(}d
surową karą zabronił mi samowolnego zerwania pieczęci.
Nic było wyjścia. K{)Jnenclant polecił wiQc adiutantowi porozumienie się w tej sprawie z miarodajnymi
czynnikami policy_jnyrni, a nrnie odesłano do domu.
Tego samego dnia po południu zjawił sit; von Marczynski w towarzystwie swego asystenta, niosącego zabrane
przed tygodniem przedmioty. Był jednak bardzo zagniewany. Zwymyślał nrnie, że w tak brzydki sposób utrudniam jego urz<;dowanic. Przecież wszystko można było
załatwić inaczej. Czy w ten sposób pragnQ okazać mą
w<lzięc:zność za ,jego dobre serce. Powinienem nic zapomnieć, że tylko jego wstawieniu zawdzięczam swe
życie. Inaczej byłbym dawno pływał w Raduni.
Tym samym zdradził się, a ja w tej chwili uprzytomniłem sobie, jak wielkie groziło mi niebezpieczeństwo
w czasie mego przymusowego pobytu w więzieniu. SłuGdańska,
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chałem 1przeto, nic nic mow1ąc. Gdy odszedł, mimowoli
pytałem samego siel)ie, czemu nikt z moich polskich
współnbywaicli

nic zechce przejąć zaszczytnej reprezentacji Polonii gdańskiej, jaką wspaniałomyślnie obdarzył mnie komendant miasta Gdańska.
Wówczas jednak nikt ze starszych, a przy tym wybitniejszych Polaków miejscowych nic zazdrościł mi
takiej godności. Młodsi przeważnie byli już w mundurach wojskowych. MiQdzy nimi dyrektor Zygmunt
Kierski wraz z dr. Franciszkiem Kn~ckim od pierwszego
dnia mobilizacji stanęli w szeregach pruskiej armii.
Dr Józef Wybicki pełnił w Gda11sku służbę lekarza sztahowcgo, adwokat Bonifacy Łangowski odbywał swoją
wojskowość w :.Malborku (Marienhurg), adwokat Mieczysław Marchlewski nieco później przejściowo był żoł
nierzem, a nastQpnie urzc~dnikiem gdańskiego Magistratu, gdy -tymczasem lekarza-dentystę Bernarda Filarskiego władza wojskowa ustanowiła w lecznicy wo,jskowcj, stacjonującc.j w lokalach .,Friedrich Wilhelm Schiiizcnhaus", Promenada nr 7.
Natomiast w 1 późnicjszych latach powojennych, po
odzyskaniu niepodległości, każdy jedynie sobie pierwszeństwo przymawiał.
/
A przecież jeden z tych działaczy h;kał się nawet
publicznie ze rnnq rozmawiać. Kilka dni po moim
uwolnieni u z v.:i<tzienia przypaclkiem szedłem na Dłu
giej ulicy (Langgasse). Było to w godzinach przedpołudniowych, gdy znalazłem si(? w pobliżu firmy Walter
i Ficek. Wspomniany osobnik szedł z przeciwnej strony.
Gdy mnie zobaczył, wszedł szybko do znajdu_jącego się
naprzeciw gmachu pocztowego. Mimo to nie miałem zamiaru posądzać go o tchórzostwo lub też zlą wolę.
Pragnąłem tylko stwierdzić fakt i możliwie zamienić
kilka słów przyjaznych ze znajomym Polakiem. Chciałem z nim pogaw{;dzić o wspólnej {loli i wynurzyć obu-

•
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zdradzie stanu i za takie przest<;pstwo każdy odnośny
czynrnik będzie odpowiadał przed są,dem karnym. Pobłażliwości nie znano. Dbał o to ściśle komisarz kiryminalny von Marczynski, pełniący także urząd cenzora.
Prasa polska radziła przcto pilnować języka i usta
zamknąć na trzy kłódki. Zalecała fakże _jak najwięcej
ścisłą przezorność w sprawach polskich. Jedym1 myślą
w tym historycznym momencie winno być stworzenie
jednolifogo frontu i ,jedne.j woli naro<lu polskiego.
PiPrwszy numer ~,Gazety Gdańskie.( datowany na
wtorek 18 sierpnia, ukazał siQ pn przerwie dwutygo<lniowej. Ale już pod opieką policji. Dalszą pracę dziennikarską czekał równy los. Tymczasem codziennie
rodziły się nowe prze.jawy. Życie w towarzystwac h
naszych ustawało, bo zarówno męska młodzież, jako też
wszyscy mężczyźni będący w wieku poborowym. byli
w szeregach wojskowych.
Dnia 20 sierpnia umarł Ojciec św. Pius X. Była to
pierwsza wielka i najwzniośle,jsza ofiara ,,,.ojny ogólnoeuropejskiej. Bliższych szczegółów dotyczących zgonu
Namiestnika Chrystusoweg o, znowu szukano w redakcji
miejscowe.i gazety. Podobnie działo się, gdy ogłoszono
wiadomość o mianowaniu Arcybiskupem gnieźnieńskim
ks. dr. Likowskicgo. W ten czas szybko pobicżono do gazeciarza, aby wypowiedział swe zapatryvv'an ia ('O do
godności nominata na tak poważną stolice; w hierarchii
Kościoła. Zaś wskutek zamieszczenia ·rozkazu Komendanta Strzelców, Józefa Piłsudskiego i jego szefa sztabu
generalnego, Kazimierza Sosnkowskieg o. nic pamiQtano
siQ bardzo
0 ,zachęcie do jednnlitego frontu, focz posypały
Wszystwydawcy.
adresem
pod
pogróżki
nieprzyjazne
na
pozostającej
ko f<> nie ułatwiało życia jednostce
takic.r placówce, za jaką uważano Gdańsk.
Wspomniany rozkaz Komendanta Strzelców znalazł
10? numerze „Gazety Gdańskiej" z dnia 5 wrzew
siQ
1
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sma. Wydała go Główna Komenda Strzelców w dniu
22 sierpnia, zawiadamiając żołnierzy o utworzeniu szerszej organizacji Naczelnego Komitetu Narodowego, który
za zgodą austro-węgierskiej monarchii ma wystawić
Legiony Polskie do walki z Ros.ją.
Rozkaz brzmiał dosłownie:
,,Po poroznmieniu się z tajnym Rządem Narodowym w Warszawie, zgłosiłem w swojem i • waszym
imieniu przystqpienic do organizacji szer,szcj, zapewniającej wojsku rpolskiemu większe środki i silniejsze
działanie. ,vedług umowy zawartej między Naczelnym
Komitetem Narodowym a Dowódcą Naczelnym armii
austriackiej, oddziały nasze majq być kadrami dla
formujących się Legionów.
Dziękuję wszystkim szarżom i żołnierzom za trudy i prace dotqd uczynione i chcQ wierzyć, że zapał
i dyscyplina wojskowa, które dotąd wykazujecie,
hQdq dostateczną siłą, by przyszłe Legiony natchnąć

„

•

pewnością zwycięstwa.

Z wiarą ta ką oddział nasz zejdzie na czas pewien
z przednich wysuniętych linii bojowych, by dopełnić
swej misji organizatorskiej".
Szef sztabu generalnego
Komendant główny
Kazimierz Sosnkowski
Józef Piłsudski
Umieszczałem także notatki wykazujące ofiarność

ludu polskiego na

tworzące się Legiony. Wszystko to
nie podobało się pewnym czynnikom uważa,rącym siebie
za powołanych opiekunów prasy polskiej, istniejącej
pod byłym zaborem 1pruskim. Ale i to mirn;ło.
Pierwszym, który ze współpracowników ~~Gazety
Gdańskiej" poległ na polu walki, był agent śp. Antoni
Kierznikiewicz. Zmarły liczył 25 lat. Był rodem ze Zbichowa, ostatnio zamieszkały w Redzie.
Dnia 29 sierpnia rozpoczQto w "Gazecie Gdańskiej"
składkowanie na cele Czerwonego Krzyża.
Dnia 9 września zwiedziła Gdańsk ówczesna cesarzowa niemiecka Augusta. Odwiedziny wypadły dosyć
skromnie, bez nadzwyczajnych uroczystości.
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dnia 11 października, znowu przystę
powały gdai'iskie dziatki polskie po raz pierwszy do
Stołu Pańskiego, a między innymi jedynaczka Józef ów
Wybickich, :Maria i druga moja córka Magdalena. Przysposobił je ks. wikary Leon Kozłowski, którego nag·łe
przesiedlenie z Gdańska, a wspominane w części I,
str. 26, przypisać należy właśnie tej wzniosłej uroczystości. ,,Królewska kaplica", zbudowana za przyczyną
króla Jana Sobieskiego, z foj okazji po brzegi przepeł
niona była ziomkami.
Dnia 12 grudnia pochlon<Ja wojna nową ofiarę
z grona naszego społeczeństwa. W dniu tym poległ na
wschodnim polu walki śp. Czesław Nowak. Zmarły był
gorącym patriotą, o złotym charakterze, wskutek czego
śmierć jego wywołała szczery żal wśród licznych znajomych, jako też wśród szerokiego ogółu skupiającego
się w polskich miejscowych towarzystwach.
Z dniem .15 grudnia „Gazeta Gdańska" doznała miłe.i niespodzianki. Odtąd bowiem wolno było sprzedawać
ją w księgarniach {l worcowych zarówno w Gdańsku,
jako foż całym szeregu innych pruskich siac:yr kolejowych. Była to zdobycz wo,jenna, pod dawnym zaborem pruskim niedozwolona. Natomiast żołnierzom znajdującym się na fronoie można było wysyłkę załatwiać
tylko za pośredniciwem poczty i to na wyraźne
zamówienie. Ulgi, jakimi cieszyły się inne wydawnictwa,
mogące sprzedawać swoje gazety wprost w obozach na
froncie, ,,Gazeta Gdańska" nic uzyskała, a na liczne
wnioski poniższą otrzymałem odpowiedź:

W

niedzielę,

Obcrbcfchlshabcr Ost
JJauptquarticr Ost, <l. 30. 12. 1916.
ZwC'igstcllP
Prcsscabteil ung
Tageb. Nr. I/1255

Danzig.
An den Vcrlag der Gazeta Gdańska
Aus Griinden cler militarischen Kontrollc, und urn
einc Uehcrlastung der Post zu vermeiden ist die Zahl
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der zur Massencinfuhr ·und Verbrcitnng durch Wiederverkaufcr zugclassencn Zcitungcn und Zcitschriften
bcgrcuzt worden, ohnc dass damit cin Bcdcnkcn an dercr Art gcgcn die nicht zugclassrnen Zcitungen ausgesprochcn wcrdcn soll te. Dies geht dara us hervor,
class die Liste efor zugelasscncn Zcitungcn aller Richtungcn 111nfasst, und dnss dn Einzclhezug allcr
deutschcn Zcitungen und Zcitschriftcn, sowcit sic in
Deut,schlancl crla11ht sind, durch die Felc!- nnd Reich~post ohnc jecie Ei11schriink11ng gcstattct ist.
Dcn hcrcchtigtcn Tntcrcsscn Ihrcs Blattcs dtirfte
die Miiglichkeit des lkzngcs d11rch clił' Post vollkommcn gcniig<'·ll. Einc Erwcitcrung der Lisie der zur
Masseninfuhr und Vcrbrcitung zugclasscncn Zeitun gen kann grundsiitzlich :nicht crfolgcn.
1

Von r,eitcn des Oherbefrhlhahcrs Ost
Der Ohcrquartiermeister
A. B. (Unterschrift).

To samo po polsku:
Naczelne Dowództwo ,.Ost''
Mirjscc filialne.
Oddział

Gł,'>wna

dnia

,o

kwatera „Ost"
grudnia 1916.

prasowy

Dzi<'nni·k nr [/1~>'5.

Do Wydawnictwa „Gazeta

Gdańska"
Gdańsk.

Z przyczyn wojskcnvcj kon troi i i ze wzglQdów
uniknięcia

przeciążenia 1poczty, została ograniczona
liczba gazet i czaso,pism przl·znaczonych do masowego
wewozu i rozsprzedaży przez odsprzedawców, chociaż
pr.zez to nie chciano wypowicdzi<'Ć gazdom nicdopuszczon}m jakicjkolwirk wątpliwości. Wynika to stąd,
że hsta gazet drrp11szczonych obejmuje wydawnictwa
wszelkich kicrun ków i że pojedyncze sprowadzanie
wszystkich niemieckich gazet i czasopism, o ile
w Niemczech s4 dozwolone, bez wszelkich zastrzeżeń
przez pocztę poln4 i pai1stwową jest dopuszczalne.
Uspra wicdliwionym in tcrcsom Pa11skicj gazety
powinna wystarczyć możliwość jej sprowadzania za
:pośrednictwem poczty. Rozszerzenie listy do dopusz-
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Jak dotychczas troski o ]osy ąyna Leona nie u-;tawaly. Liczne pisma rozesłałem na wszystkie strony.
Nadchodziły ,vskutek tego co prawda sprzeczne wiadomości oma,viające zesłanie go w ghib Rosji do Kazania,
ale znalazły się mic;clzy nimi także listy z Warszawy od
dr. Rząda i inżyniera Fr. Bąkowskiego, pełne pociechy
i nadające otuchy. Dopiero w lu tym otrzymaliśmy pierwszy znak życia od niego samego. Donosił, że jest zdrów,
dobrze zaopatrzony w przyodziewek i bielizrn; i mieszka
w Piotrogrodzie u inż. St. Korsaka, przy ulicy Gonczarskaja 13. Bardzo jednak h~skni za domem, przy czym
pyta, czemu nic otrzymuje odpowiedzi na swoje ]isty.
\Viaclomo.ść taka spowodowała wielką uciechę w rodzinie, która jeszcze spotc;żniała, gdy 11 marca nadszedł
ze Sztokholmu telegram, w którym syn Leon donosi, że
wraca do domu. \Vreszcie dnia 13 marca w1eezorem
dostał siQ w nasze objGcia.
'
Oprócz wielu ciekawych rzeczy oświadczył, że
w Rosji żywności w hrod, a ceny nieporównanie niskie
w stosunku do tutejszego towaru. Tymczasem u nas
panował już okres powszechnego rekwirowania. Nakła
dano areszt na tkaniny, sukna, metale, płody rolne, gum<; i inne rzeczy. Ogłoszono także areszt na strzyżenie
owiec w celu zapewnienia sobie zapasów wełny. Zabrakło nafty, mleka, mąki i miGsa, gdy tymczasem her ha te:
wyrabiano z głogu. Wszystko to spowodowało wydanie
B'zczegółowych przepisów co do spożywania pieczywa,
a nadto wyznaczono ceny maksymalne za towar żywno
ściowy. Skutek był taki, że rolnicy i kupcy towar pochowali, sprzcda_jąc ukryte zapasy jedynie znajomym i po
zwyżkowej cenie. Słowem, nastało paskarstwo, trwające
bez przerwy do końca wojny. Tymczasem wśród ludu
roboczego wzmagały si<: głód i nQdza. Dodać należy, że
rolnicy w przewadze żądaE zapłaty w srebrze.
Wszystkie te niedomagania nie zdołały jednak na-
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szcgo gdańskiego ogółu powstrzymać od wszczęcia agitacji na rzecz posyłania dzieci na corocznie powtarzają
cą ·sic; polską nauk<; przygotowawczą do pierwszej
Spowiedzi św. Obowiązc~ taki ciążył na wszystkich
dzicciad1 po ukończonym 1O roku życia. Gazeta zapowiadała, że w G<lai'isku w owym roku nauka ,v polskim
jc;zyku odbywać sic: będzie po wszystkich kościołach parafialnych. Ze strony kapłanów nic bGdzie żadnego
przcciwieńslwa. Zależy tylko ocl dohrc.j woli rodziców.
Wspominając utrudnione stosunki gospodarcze zaznaczyć ·wypada, że nasza bieda krajowa przeniosła się
także na polski obszar okupacyjny, zajc;ty przez wo.jska
niemieckie. Nic ,brakło tam samej żywności, lecz także
bielizny, garderoby i pościeli. Wobec tego znowu „Gazeta Gdańska" musiała służyć swoją pomocą. żebraninę
rozpoczc;ła dnia 20 ma.ra 1915 roku. Sukces był wielki,
ale też dużo goryczy. W Cda11sku żyły jednostki przcsiąkni{Je zapatrywaniami, jakoby łask<; czyniły wydawcy gazety, że redakcje; i administracje: pisma swego
pozwoli zamienić na skład nice; na,rrozmai tszych od padków. I tak ,jedna z pai'i telefonem domagała się ocl żony
mojc,j odniesienia kosza, w którym swego czasu przysłała '})<>Ściel dla biednych. Na rzeczo,"~c perswazje, że to
praca bezinteresowna, społeczna a czasy trudne, nieprndukt y,vne, wic;c nic zczwala.jące na angażowanie sił
pomocniczych, nic miała zrozumienia, zowiąc nasze
zmudnc hu<ly społeczne ,.polską gospodarką".
Na og{,ł ofiarność hyła wielka. Z Gdai'1ska i całego
Pomorza nadchodziły coraz nowe przesyłki. Była bielizna, suknie, ubrania, obuwie, pierze darte i niedarte,
w ogóle nic brakło niczego. Ogrom wszystkich przesyłek
razem zliczywszy wynosił coś około piGciu wagonów.
Każdy przeto zrozumie, że gatunkowanie i ekspedycja
tak olbrzymich zapasów wymagała odpowiednich sił
i czasu. Mimo to pomocy regularnej nie było. Każdy
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Wanda Marlewska i W amia Szramkówna. Od czasu do
czasu zjawiało sic; także kilka młodych panienek, których dokładnie nie pamiętam.
Dotychczasowe rezultaty powodowały coraz nowe
zbiórki. Bowiem oprócz biednych Polaków w Królestwie
oczekiwali pomocy nieszczęściem dotknięci nasi rnclacy
czasowo przebywający w Szwcc.ri. \V innym wypadku
składkmvano na ubogich
Kaszubów nawiedzonych
strah1 przez rozhukane falc morskie czy ież wskutek
pożaru, to znowu zbierano na budowę kościoła itp. itp.
A we wszystkich wypadkach „Gazeta Gdańska" chęt
nie służyła pomocą, 1 przysparzając swemu wydawcy
nowe zabiegi i nowe troski. Chociaż czasu było mało,
to jednak musiał starczyć na wszystko i dla wszystkich.
Nastały takie czasy, że zbierano, co tylko wpadło
w rękę. Nawet odpadki stołowe, którymi karmiono
specjalne stada nierogacizny. Używano także wszelkich
środków celem wydobycia reszty zapasów złota pozostających jeszcze wśród ludności. Wymyślano ,jak na.rrozmaitszc ·sposoby. Niejednokrotnie nawet głoszono, że
złote pieniądze stracą na wartości, bo przyszłe dukaty
bc;dą ozdobione wieńcami wawrzynowymi.
żołnierzom obiecano dzie11 urlopu za każdą złotą
10-markówkę. Głośną była wówczas sprawa pewnego pospolitffka, który za 800 rnk. w złocie zyskał 40 dni urlopu.
W końcu czerwca imieniem Komitetu wakacyjnego
wzywała doktorowa Wybicka wspólnie z „Gazetą Gdań
ską", aby ludzie dobrej woli zechcieli donieść, ile dziatek
przyjmą w gościnę na zbliżający się czas wakacyjny.
Ponieważ w Sopocie rnzpocząl się sezon kąpielowy,
więc Biblioteka Macierzy Kaszubskiej doniosła, że odtąd
l<>kale jej znajdują sic; w dom u sc~dziego Alfonsa Chmielewskiego, przy ulicy Morskiej (Seeshasse 57).
Na początku sierpnia polskie społeczeństwo w Gdań
sku smutne przeżywało chwile. Gazety bowiem codzien31

nie zapowiadały bliski upadek Warszawy. W dodatku
• bezustannie nadchodziły nowe transporty rannych
i w1c;zn10w. W ogóle panowało zamieszanie, które nie
wpływało dodatnio na umysły polskiej ludności już
i tak znękanej różnymi wypadkami wojennymi. Mniemano nawet, że z upadkiem Warszawy łączyło się odwołanie komendanta twierdzy gdańskiej v. BaerenfelsW arnow, którego miejsce objął generał-major v. Pfuel.
Razem z dotychczasowym wojskowym władcą
Gdańska, poszedł właściwy czynnik mojego uwięzie
nia i trudnych warunków wydawniczych. Nic uwzględ
niał on żadnych wniosków podawanych celem zwolnienia od służby wojskowej zatrudnionego u mnie personelu
technicznego i administracyjnego, a nawet redakcyjnego. Miejscowe niemieckie wydawnictwa doznawały
innego poparcia. On też w pierwszych dniach wojny
miał zamiar znieść okazałą drogę lipową, wiodącą
z Gdańska do Wrzeszcza (Langfuhr). Zamiaru swego
zaniechał ,jedynie wskutek dodatniego wstawienia się
czołowych obywateli miasta, zapewniających w razie
niebezpieczeństwa usunięcie rosłych drzew lipowych
w przeciągu 24 godzin.
Miesiąc sicrpiefr nic jest przyjazny naszej rodzinie.
Bowiem i w tym roku spotkał nas cios bardzo dotHiwy.
Leon, syn-jedynak, tylekroć wymodlony i wypłakany,
za powrotem z Rosji uczc;szczał nadal do gimnazjum.
Mimo kilkomiesięcznej przerwy z ko11ccm roku szkolnego zyskał na wet promocje;. Gcly jednak n,uleszło lato
a z nim wielkie wakacje, cała nasza gromada jeździła na
Wcstcrkc; (dzisiejsza składnica amunicji dla Polski), aby
użyć kąpieli morskie,j. Co<lziennic dziatwa nasza jeź
<lziła wspólnie. Dnia 9 sierpnia jednak wypadło, że
chłopiec pojechał odrc;hnie i to dopiero w godzinach po
południowych. Podczas kąpieli skoczył tak nicszczGśli
wie do wody, że z całym rozmachem głową uderzył o pia-
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sek. Silne było wstrząśnienie, ho stracił przytomność
i wydobyto go z wody w stanie zupełnego odrętwienia.
Jako siedmnastolctni młodzieniec był nadzwyczaj rosły
i dobrze zbudowany. A ponieważ miejsce, w którym
skoczył, było widocznie zbyt miałkie, wiGC nieuniknione było nieszczęście. Zdołano co prawda jeszcze przywołać go do życia, ale nie odzyskał władzy w rękach
i nogach. Zdany na powolne konanie, walczył z śmier
cią przez siedm dni. W końcu organizm uległ przemocy,
wskutek czego dnia 16 sierpnia zamknął oczy na wieki.
Urodzony dnia 24 września 1898 roku, liczył niespełna
17 lat życia. Pochowany został dnia 20 sierpnia na
cmentarzu Królewskie_j Kaplicy tuż przy gdańskiej politechnice. Ekshumacja zwłok nastąpiła dnia 28 ma.ja
1935 roku, aby je ponownie złożyć w grobie przy boku
matki na cmentarzu parafialnym w Kolibkach przy
Orłowie Morskim.
\V e wrześniu powołano do Pelplina na kanonika
rezydalnego ks. Wojciecha Sporsa, dotychczasowego
proboszcza i dziekana przy kościele św. 1\1 ikołaja, znanego nam już z poprzedniego rozdziału (str. 23). Na jego
miejsce instalowano z Redy ks. proboszcza Teodora
.Maćkowskiego, kapłana powszechnie znanego ze swoich
uczuć antypolskich. Pozosfal takim, mimo czysto polskiego nazwiska i pilnego baczenia, aby władze niemieckie nie skoszlawiły mu nazwiska przez ewentualńe
opuszczenie kreski nad c.
Na początku tego samego miesiąca zauważyłem, że
kapral z tutejszego wiGzicnia ,,Schiesstange", gdzie
w r. 1917 przebywał także Marszałek Józef Piłsudski, na
prośhQ pewnego aresztanta niemal codziennie kupował
u nrnie polskie książki wszelkie_j możliwej "'treści. Nieznanemu aresztantowi powstawały stąd znaczne koszty.
Postanowiłem przeto służyć mu pomocą, ofiarując do
Jego usług własną, prywatną bibliotekG. \1usiałem jed-
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nak nasamprzód dowiedzieć się, komu zaofiarowałem
podobne ustępstwa. Za kilka dni zjawił się ów
jegomosc w towarzystwie <lob rod usznego kaprala. Zarazem usłyszałem, że aresztantem ,jest Nałęcz, obywatel ziemski z Kikóla, posiadłości znajdującej się na torze
kolejowym między Lubiczem i Sierpcem. W toku rozmowy powiedział, że jest spokrewniony z Józefami
Wybickimi, objawiając zarazem życzenie zobaczenia
się z którymkolwiek familiantem. Sposobności nie zabrakło, bo w jednym z najbliższych dni spowodowałem
u mnie jego spotkanie z panią Wybicką. Odtąd straciłem co prawda regularnego odbiorcę na moje książki
wyłożone do sprze<laży, ale dobry uczynek wyświadczo
ny stroskanemu i prześladowanemu ziomkowi przeważał ewentualne korzyści materialne. W więzieniu pozostawał mój nowy znajomy do połowy października.
W końcu uwolniony, zabawił jeszcze krótki czas u doktorostwa Wybickich, aby następnie pospieszyć w obję
cia swej rodziny ginącej z tęsknoty. Przc<l wyjazdem
zakupił ,jeszcze pamiątki strasznego więzienia w Gdań
sku dla żerny Jad wigi i dzieci Józia, Rózi, Stasia, Zosi,
Jadzi i Marioli, o których opowiadał z wielkim rozczuleniem. Jak zwykle i w lym wypadku nastąpiły stereotypowe zapewnienia dozgonnej wdzięczności, o czym
jednak szybko zapominano.
Do pierwsze,j Komunii św. przystGpowały w tym
roku dzieci polskie w niedzielę, dnia 26 września, znowu
w Królewskiej Kaplicy, ale już rano o godzinie 6-ej
minut 45 i mniej uroczyście jak w roku ubiegłym.
Dnia 17 września zmarła śp. Agnieszka z Palaczów
Simonowa. Mąż je,j był urzędnikiem w gdańskiej stoczni
cesarskiej, co jednak mimo trudnych warunków nie przeszkadzało jej w cichej i skrornne,j pracy narodowej. Ona
też należała do pierwszych matron na iu tc_jszyrn terenie,
chociaż pokryjomu, ale stale uczących dzieci polskie pisa-
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To samo po pol-sku:
POś WJ A DCZEN IE.

Do podróżowania między Gda11skicm i Poznaniem. Poświadcza siG, że posiadaczem tego wykazu
jest właściciel drukarni Jan Kwiatkowski w miejscu,
Grobla Przedmiejsku 49.
Opis os{)'bisty: Wiek: ur. dnia 2? grudnia 1869;
Wzrost: 1,72 m mniej więcej; Włosy: ciemne blond;
Ubranie: - ; Znaki: Blizna pod prawym okiem;
Uwagi: - .
Gda11sk, dni.a 2 listopada 1915.
Prezydent Policji
(Stempel)
W z. (Podpis).

Oto wazrne.1sze wypadki, jakie przeżywałem w pamic;tnym roku ,jubileuszowym „Gazety Gdańskiej". Był
on twardy i cic;żki dla wydawcy i zarazem redaktora.
Czy należało ,jednak rc:cc opuścić w czasie przełomo
trzenki lepsze.i
wym, gdy lada <lzień oczekiwano
przyszłości pod opieką nowopowstające,j i niepodległe.i
Rzeczypospolitej? Wszakże Orzeł Biały już wznosił
skrzydła do lotu, zaclwca_jąc wszystkieh tęskniących
i cierpiących do .jak najdalej idące.i wytrwałości.

.ru

Rok 1916.
1 wytrwaliśmy!... A gdy nasiał rok 1916 i minQło
<l wudziestopic:ciolccic istnienia „Gazety Gdańskie_j",
ogłosiłem w numerze noworocznym krótką historię _jej
założenia. MiQ<lzy innymi pisałem dosłownie:

„J ui;

przed zatożf'nicrn ,,Gazety
w Gdańsku ucwwałv
potrzeb<,; założenia pisma ku obronie mocno zachwi;nych krcsc'iw północnych. Pytano. radzono, w myśli
zakładano ~półki wydawnicze, wszystko jednak hczskutccznic. Dopiero Ślp. dr Władysław f,obi11ski, były
właściciel drukarni „Ozicnnibt Poznańskiego" i spuścizny po Józefie Ignacym Kraszewskim, a późniejszy
na

kilka

lat

Gdańskiej", czynniki polskie
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naczelny redaktor rzeczonego ,pisma, dał pierwsze k 11
temu podwaliny. Postarawszy się bowiem o fundusze
potrzebne, 11stanowił pierwszego wydawcę „Gazety
Gda{iskicj" w osobie Bernarda ~,1iJskiego, później
szego właściciela „Go11ca Wielkopolskiego".
Pismo z wielkim upragnieniem oczekiwane, od
raz11 doznało jak najszczerszego poparcia. LlHlność
polska w Gdańsku, a ty.m więcej kaszubs.ka, zasiedziała na ziemi nadbałtyckiej, wprost rozchwytywał.i
swą nkochauq „Grlu11ską", jak powszechnie „Gazetę
Gcla11skq" zaczęto nazywać i do dziś zowią. Było to
nujll'pszym dowodem koniecz11ości pisma polskiego
w prastarej stolicy kaszubskiej. Czynny udział w szerzeniu „Gazety Gda11skiej" hrali pp. Józef Czyżewski,
Maksymilian Janicki, Julian Lisi{1ski, Gliniecki i inni.
Cześć im za to!

'

W tak tr-udnych okolicznościach założona „Gaz<'ta Gda11ska" rokowała. najlepsze nadzicjc na przyszłość. Mijały Jata, a z nimi mnożyły -się zastępy m>wych Czytclnik6w. W chwili jednak, gdy wymagab
najwic;kszej pieczołowitości, wydawnictwo zaczęło
zmicn inć właścic:icli. Zmieniali się wydawcy, red akiorzy, dzi1~rżawcy, a razem z nimi Hszc.zuplalo się grono
Czytelników. Gdy na dobitkę złego, wydmvnictwu ponownie wytoczono procesy prasowe, a w następstwie
redaktorów skazano na kaźnie więzienne, zdawało si<;,
że runie gmach z takim mozołem t.bndovv'any.
Ale
przyszedł jej nowy wydawca itd."

Z okazji minioncg·o ćwierćroeza nadchodziły także
liczne życzenia, z których płym;ły szczere słowa zach~ty do dalszej pracy. Stanowiły one dla mnie krótkie
chwile radości i pociechy. Dwa takie listy zasługują na
:;;zczcgólnq uwagę. Przytaczam je w całości:
Gare, 1 stycznia 1916.
Szanowna Redakcjo!
(wierć- wicku istnienia II nas, a do tego na kresach, gazdy pols.kiej, to ćwierć wiek u znojnc_j, uciąż
liwej, pełnej ofiar pracy obywatelskiej. Stanowi,sko
gazety polskiej na ·kresach jest bowiem bardzo trudne: gazeta t. j. redakcja ma by(, rlla całe,j okolicy
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szy udziałowiec spółki wydawniczej, od które,j
przedsic;biorstwo. Oto jego brzmienie:

nabyłem

,,Szanowny Panie Redaktorze!
W rozpoczętym roku julbileuszowym „Gazety
Gdafiskicj", której powstanie i dalszy rozwój za wsze
mnie szczerze interesowały, przesyłam Srnnownemu
Panu jako jej kierownikowi serdeczne życzenia jak
najlepszego jej rozwoju i wszelkiej dla Pana pomyśl
ności przy pracy dla „Gazety" poświęconej!
W słowach wstępnych artykułu z dnia 1 stycznia
wspomina Szanowny Pan i .sł-usznie zasługi śp. dr Wła
którzy
dysława Łebii1skiego, jako jednego z tych, przyłożyli n;ki do powstania „Gazety". To samo uznanie należy się śp. Mieczysławowi Łyskowskiemu, dyrektorowi banku: Kwilecki, Potocki i Sp., który zajął
się swego czasu zebraniem funduszów na założenie
pisma w Gdańsku. Odwiedzał on domy obywatelskie,
zbierajqc udziały na „Gazetę", które ostatecznie prze·
szły na własność p. Bernarda l\1ilskicgo, gdyż podjął
się pismo to prowadzić na własne ryzyko bez dalszej
pretensji do udziałowców.
Bawiąc w Sopocie w pierwszym wku założenia
pisma, udałem się do Gdańska z za:miarem odszukania
redakcji „Gazety Gdańskiej", umieszczonej naówczas
na Fraucngussc.
Wstępując clo lokalu, zauważyłem mężczyznę
w wicku około 30 lat, ,który z zagiętymi u koszuli rę
kawami poprawiał coś przy drukarni.
Gdy po pozdrowieniu zapytałem się o redaktora.
odpowiedź: ,,Jestem Milski
ode;brałem następującą
i juk pan widzi redaktor i drukarz w jednej o,sobie.
fo
Początki sq trudne i zmuszają do ·Oszczędności, też staram się sam podołać wszyst·kicmu, aby móc
pismo utrzymać".
Z szczerym uznaniem uścisnąłem dło{1 mi podaną zacnego pracownika i przyrzekłem być mu pomocnym. Chcąc ożywić pismo założone w tak szlachetnej
intencji, przesyłałem też p. Milskicmu w czasie mego
pobytu w Berlinie krótkie referaty z prac parlamentarnych przez dłuższp lata, a wezwany przez niego
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dostarczyłem

do kalendarzy wydanych w roku 1893.
94- i 95 artykuliki mające łączność z sobą pod tytu-

łem: ,,W czym przyszłość wasza", które dziś może
powt6rzone, byłyby odpowiednim wspomnicnit'm początków pracy w „Gazecie".

Pracowitością i znbiegliwościq p. Milskicgo rosła
,,Gazeta Gclar'iska" w znaczeniu i wzmagała sic;, zysku jąc coraz wic;ccj prenumeratorów, któr·ych ilość doszła
do 4.300, jeżeli sic; nic mylc; - egzemplarzy.
Nieszczęściem
było dla „Gazety" i jej czytelników, że p. .Milski zah;skniwszy za rodzinnym
Poznaniem, - gdy można było nabyć „Gońca Wielkopolskiego" sprzedał „Gazet<; Gda11skq" i przcni6sł
sic; do stolicy Wielkopolski. Pismo rozwijajqcc sic;
pomału lecz stale, zaczc;ło upadać.
Posiadam listy
wszystkich byłych pp. redaktorów, gdyż panowie ci
niejednokrotnie odnosili sic; do mnie w sprawach
,,Gazety", czasami i finansowych. Okres ten nie zostawił w mej pamic;ci wybitnych momcnt6w, któreby
pornszyć należało i z ulgq w sercu dowiedziałem sic;
jako wsp6łwłaścicicl „Gazety" od p. dr Krc;ckiego
o zamiarze kupna „Gazety" przez p. Jana Kwiatkowskiego ze śląska.
Właściciele „Gazety Gclaóskid" ponieśli wielkie
ofiary sprzedając Panu gazet<;, - Szanowny Pan kupując ją tanio, nabył ją niezaprzeczenie drngo wobec
polożeniD, w jaki:m się pismo to znajdowało.

Z szczegółów jakie odbierałem o działalności
Pa11skiej, a i z pisma samego sqdzqc, kt6rcgo stałym
jestem prenumeratorem, dostała sic; ,,Gazeta" do rąk.
drugiego Milskiego tak co do pracowitości jc j właści
ciela jak i poczucia obowiązkowości.
Niech Panu B6g szcz«;ści, Panie Redaktorze,
w dalsze.r Jego pracy i błogosławi na każdym kroku,
podjętym dla dobra pisma i ich czyt<'! nik<'>w, z którymi wiązały mnie poważne obowiqzki przcz długie długie lata.
prawclziwcgo szacunku i poważania
Roman }anta-Połczyński.
żabiczyn, dn. 4 stycznia 1916.
Wyrazy

łączy
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Tak pisali do mnie poważni Polacy-patrioci, znają
cy dokładnie ówczesne trudne warunki pracy wydawcy polskiego pi·sma w hyłym zaborze pruskim.
Z początkiem roku nowego, a jubileuszowego dla
„Gazety Gdańskiej'\ nastały dla ludności wskutek
wojny a z nią wskutek braku żywności nowe rozporzą
dzenia ostrych ograniczef1 w spożywaniu mit;sa i tłusz
czów. Navvct ,vyznaczono dnie bczmiqsne, nic uwzglc;dnia,jąc drugiego świ(;ta Bożego Naro<lzenia.
Aby zachqcić włościan do hodowli nierogacizny
ogłosiła I zha Rolnicza dla Prus Króle~vskich, że z publicznych zapasów zyskają odpowiednie środki pastewne. W tym celu za każdego wieprza dwieście funtowego
i ponadto żądać może hodowca od zachodniopruskiego
związku handlarzy bydłem 4 centnary kukurydzy po
cenie 10,50 mk. za centnar lub śrutu kukurydzowego
po 17,- mk. za centnar, oraz 1 ctr otrębów za 7,75 mk.
W tym samym roku doczekaliśmy siq także wydawania osobnych kart państwowych na zakup ubrania.
Władza wojskowa obłożyła w dalszym ciągu aresziem połów hrctlingów zwanych również szprotkami.
Rybaków zniewolono do oddawania tych rybek osobno
wyznaczonym odbiorcom co najmnic,j po jednym centnarze z ogólnego połowu pic;ciocentnarowegn. Opornym
groziła kara wic;zicnia do roku całego lub zapłacenia
1.500,- mk odszkodowania. Jako cenę maksymalną
wyznaczono 10,- mk.
\Vskulck takich rnzporządzcll z dniem każdym
wzrastało paskarstwo. Po,jawiły siQ też .jednostki, tworzące z paskarstwa regularny handel. Wszystko to zniewoliło wladzq policyjną do urządzania rewizyj nawet
w pociągach kolejowych.
Powszechnej rejestracji doznawały wszelkie możli
we zapasy najrozmaitszych towarów. :Między nimi także
papier gazetowy i pisemny. Rac,jonalizowanic papieru
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gazetowego odbiło ,się szczególnie niekorzystnie na wydawnictwach polskich. Ograniczano w _fen sposóL nie
tylko ich objętość, ale równocześnie starano się uniemożliwić ich egzystencje;. Odczuwała to bardzo dotkliwie „Gazeta Gdańska".
Wszystkie dolegliwości nie zdołały powstrzymać
budzącej .sic; nowe,j ży~otności naszych towarzystw.
Dodatnio przyczyniły się w tym kierunku poszczególne
polskie czynniki zest ane do Gdańska na robotę zarówno
z wschodnich obszarów okupacy,jnych, .iako ież z samej
stolicy Rzeszy niemieckiej. Zastępowały one poniekąd
szeregi tych współobywateli gdańskich, którzy będąc
jeszcze w wieku poborowym, zna,jdowali się w szeregach
woj·s kowych. Nowa ży,votność uwydatniała się szczególnie w urządzaniu przedstawień amatorskich, wspólnych wycieczek, koncertów itp. A wszystko czymono
pod dawnym hasłem wspierania biednych Polaków
w Król est wie.
Pierwszą z nadchodzących imprez przygotował
wspólny komitet mic_jscowych towarzystw. Dnia 27 lutego urządził w Sidlicach w sali p. Steppuhn wieczornice; z bardzo obfitym programem. Pod reżyserią Jana
Kwiatkowskiego odegrano: ,,Kto im łzy powróci?" Obrazek sceniczny w 2 aktach przez Marię BogusławRką
z tekstem śpiewów według zbioru Z. Glogera, a muzyką
Z. Noskowskiego i A. Kuryły. Rolę główną jak ,zwykle
udatnio odegrała wytrawna amatorka Franciszka Tylewska. Tego samego wieczora debiutowała na scenie
z <lobrym skutkiem jej córeczka Janina, późniejsza
artystka operowa w Poznaniu. Śpiewem zaopiekowała
się w tej sztuce córka moja Amalia, gdy tymczasem
.w muzyce po raz pierwszy rej wodził Tadeusz, syn pani
Tylewskiej. o którym jeszcze później wspominam.
Sala sidlicka była dnia tego przepełniona, wiGC i dochód nie był zły. Czysty zysk wynosił 457,60 mk.
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urządziło

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół"' wycieczkę <lo Oliwy i Sopotu, na której zebrano
dla "Bezdomnych" 16,60 mk.
To samo towarzystwo dnia 2 lipca urządziło
w Sidlicach, w ogrodzie i sali pani Steppulrn, koncert przeplatany ćwiczeniami gimnastycznymi i loterią
fantową, jako też przedstawieniem amatorskim. Odegrano obraz sceniczny w trzech odsłonach z iańcami:
"Bursztyny Kasi". Czysty zysk wynosił 152,20 mk.
A dnia 5-go listopada znowu w Sidlicach ;,Sokół"
urządził wieczornicę, również z obfitym programem.
Tym razem odegrano obrazek ludowy w irzech odsło
nach „Ojcowizna", nagrodzony na konkursie wydziału
krajowego we Lwowie. Czysty zysk sięgnął 302,40 mk.
Dnia 28 lutego zmarł po krótkie,j lecz ciężkiej chorobie zacny obywatel gda{iski ś. p. Maksymilian Starosta, generalny zastępca ,, \Vesty" w Pozna-ni u. \V zmarłym straciło społeczeństwo dobrego Polaka, zawsze
gotmvego do ofiar na cele narodowe.
Godność dziekana po ks. kanoniku Wojciechu Sporsie zyskał ks. dr Michalski, proboszcz przy kościele
św. Brygidy. Niepoluk.
Dnia 15 marca obchodził 25-letni jubileusz kapłaństwa ks. Bernard Losiński, proboszcz w Sierakowicach na Kaszubach i 1 poscł do Sejmu pruskiego. Tego samego dnia obchodził równy jubileusz ks. F'eliks
Bolt, dus~pastcrz w Srebrnikach, miejscowości położo~
nej w ówczesnych Prusach Królewskich, dzisia.r znanych pod nazwą Pomorza. - Oba.i jubilaci znani bvli
szerokiemu ogółowi, a także w Gdańsku, ze swej wsz~hstronnej i owocnej pracy na niwie społecznej.
Dnia 21 marca, przypadającego w tym roku
w <lzie11 Wielkiego Piątku, obchodzili Maksymilianowie
Janiccy srebrne gody małżeńskie. Jubilat był z zawodu
kupcem. Do branży bankowej przeszedł dopiero późW ma,ju
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niej, po wybraniu go na członka Zarządu Banku Ludowego w Gclai1sku. Tuta,j spełniał swe obowiązki do
km1ca życia.
Dnia 24 czerwca zmarł w Gdańsku po długich
cierpieniach ś.p. Jan Grabarz, adwokat przy wyższym
sądzie ziernia11skim w Kwidzynie, a zarazem prezes
Związku Sokołów na Prusy Królewskie (Pomor.w). Syn
Ziemi śląskie.j, przez całe życic dochował wierności
ideałom młodości studenckiej, łamiąc najtrudniejsze
przeszkody. Zmarł, licząc zaledwie 35 lat życia, w głębi
serca żegnany przez tych, którym pi(;kny przykład
jego ducha był hasłem i pokrzepieniem. Złożenie zwłok
jego do grobu nastąpiło w środę 28 czerwca w Gda,isku
na cmentarzu parafii św. Józefa, przy Alejach.
Ale nie same pogrzeby pragnę w rno,jern zestawie-

niu przytaczać i dlatego notu,j<; wiadomość, że <lnin
18 lipca odbył się ślub mecenasa Bonifacego Łangow
skiego z Gdańska z Bronisławą Kamrowskć1 z Różanncj
pod Pelplinem, gdy tymczasem dnia 2? lipca dr Mieczysław Nawrowski poślubił Irene; Żuralską, córkę
dr Żuralskiego, praktyku.rącego naówczas w Gdańsku.
Oba,j młodzi małżo11kowie byli rowszcdrnie znani l
wśród tutejszego spoleczeiistwa.
Już poprzednio wspominałem, że władze niemieekic nic ufały mi i dlatego nie cieszyłem się ich
,vzglc~dami. 1\,Jiałem wrnżenic, _jakoby wydawnictwo
moje systematycznie pozbawiano najniczhc;<lniejszych
sił rornocniczych.
Rozpoczc;to z personelem technicznym a sko11czono na redakc,ji. Wszystkich rcjestrowar10 w szeregach ,vojskowych, nie wyklucza,jąc ucznia
i goi'ica. Gdy innych nie stało, zabrano w połowie
września trukże redaktora, I lenryka Wieczorkiewicza.
Na liczne Teklamacje zwolniono go c.:oprawda w listopadzie, ale w grudniu powołano mnie samego do wo,jska.
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Na szczc;ścic zostałem tym razem w ostatnie.i chwili wycofany. W przeciwieństwie do "Gazety Gdańskie.i"
redaktorzy gdańskich pism niemieckich, chociaż jeszcze
bardzo młodzi, uważani byli juko „unabkommlich", co
znaczy „niczbGdni". A wic:c nie było dla nich zastępstwa.
Polacy mogli sobie jednak radzić, _jak chcieli.
Pierwsze wezwanie do służby wo,jskowej brzmiało:
G ESTELL UN GSBEFEllL.
Sic sincl fiir das Ersatz-Batl. Landwehr-lnf. Rgts. 4
in Kifoigsberg bcstimmt und h.abcn sich am
1. Dczcmber 1916, vormittags 8 Uhr in Danzig
Turnhallc der Kriegsschule an der Promenadc versehen wcnigstcns mit Ohcrklcidern, Sticfrln und cincm
llemdc u n ter Abgabc di eses Bcfeh Is zu mc]cłcn.
Im Ungchorsamsfallc tritt strenge Strafe nach
dcn Kricgsgcsetzcn cin. Da,s Mitbringcn von alkoholhaltigcn Getr~in,kcn ist strcngstcns verhotcn.
Ihrc samtlichen Lchcnsmittcl-Kurtcn sind rnitzuhringen. Von dicscm Bcfch I ha ben Sic sofort Ihrcr
vorgcsctzten Bchi>rdc odcr lh rem Arhcitgchcr Mittcilnng zu machen.
Danzig, dcn 6. Novcmber 1916.
Koniglichos Bczirkskommando Danzig.
Rcklamaiioncn nur in
cl ringcndstcn I•'t-illcn.

Wskutek wycofania mrnc, dopisano:
Ais % Mann cntlasscn.
Dcm Buchcłruckcrmcistcr Johann Kwiatkowski
wird auf Antrag hcschcinigt, dass er hci der hcntigcn Gcstcllung scinc si.imtlichcn Lchcnsmittclkartcn
11sw. ahgcgcbcn hat, da er cigc11tlich cin,gcstcllt werden solltc und crst im letztcn Augenblick ais % Mann
bostirnmt wurcle. Es ist nicht miiglich scinc richtig<'n
Kartcn wicdcr hcrauszufindcn.
Danzig, dcn L 12. 16.
Bczirkskommando.
Stempel: (Kiinigl. lkzirkskommando Dirnzig)
Buchd ruckcrcibcs.
Johann Kwiatkowski, Vorst. Graben 49.
1869/19/3?.
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To samo po polsku:
POBOROWY ROZKAZ.
Pan jest wyznaczony do zapasowego batalionu
infanterii pospolitaków reg. 4 w Królewcu i ma się
zgłosić dnia
1 grudnia 1916, przed południem o godz. 8 w Gdańsku
w sali gimnastycznej szkoły wojennej przy Promenadzie, zaopatrzony conajmnie.r w przyodziewek wierzchni, buty i jedną ,koszulę za okazaniem niniejszego
rozkazu.
W razie nieposłuszeństwa nastąpi surowa kara
według prawa wojennego. Zahiieranie ze sobą napoi
alkoholowych jest surowo wzbronione.
Wszelkie karty żywnościowe, poz,ostające w wła
snym posiadaniu, należy przynieść z -sobą. O tym rozkazie ma Pan natychmiast powiadomić swoją przeło
żoną władzę albo Jego pracodawcę.
Gdańsk,

dnia 6 listopada 19J6.
Królewska Komenda Ohwodowa Gda{isk.
Reklamac_je tylko w najwię
cej naglących wypadkach.

Wskutek wycofania mnie, dopisano:
Jako procentowy zwolniony.
Drukar,skiemn mistrzowi Janowi Kwiatkowskiemu na wniosek poświadcza się, że przy dzisiejszym
poborze wszelkie swoje karty żywnościowe itd. oddał,
ponieważ właściwie miał zostać wstawiony do wojska
i dopiero w ostatniej chwili jako procentowy został
wyznaczony. Jest niemożliwym jego prawdziwe karty
z powrotem odnaleźć.
Gdańsk,

dnia 1. 12. J6.
Komenda Obwodowa
Stempel: (Król. Komenda Obwodowa Gdańsk).
Właściciel drukarni
Jan Kwiatkowski, Grobla Przedmiejska 49.
1869/ 19/37.

Na tern skończyło się na razie moje pierwsze powołanie do wojska, a na wniosek wysłany do kandcrza
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Rzeszy, aby mnie od

wojskowości całkiem zwolnion o,
taką otrzymałem odpowiedź:
Der Unterstaat ssekretar
in der
Berlin W. 8, d. 28. 12. 1916.
Rcichska nzlei
Eucr 1Iochwohl gchoren
bcrhre ich mich auftragsgcm iiss auf das Schreiben
vom 23. d. Mts. crgebenst mitzuteilcn , class der Herr
Reichskanz lcr Iluc Eingabe vom 29. November d. Js.
urn Bcfrciung vom Kricgsdien st an den Herm Minister
des Innem zu weitercn Vcrfiigung abgcgebcn hat.
In vorziiglich er Hochachtu ng
To ·Samo po polsku:
(Unterschr ift).
Podsekreta rz stanu
Berlin W. 8,
w
dnia 28 grudnia 1916.
Kancelarii Paiistwowe j
Waszej Wielmożności
pozwalam sobie według zlecenia uniżenie donieść na
pismo z dnia 23 bm., że Pan Kanclerz Rzeszy wniosek
Pafiski z ,dnia 29 listopada b. r. o zwolnienie od słu1,by
wojennej przekazał do dalszej dyspozycji Ministrowi
Spraw Wewnętrznych.
Z głębokim szacunkiem
(Podpis nieczytelny )

W niedziele;, 5 listopada , poprzedzającą zwyż omówiony rozkaz wo.iskow y, doznałem dziwnie radosneg o
uczucia. Wracając do <łomu z nabożeństwa, dowiedziałem się z rozrzucon ych telegramó w, że ,,Polska
zmartmyc hrostala" . Ze łzami w oczach dzi(;kowa lcm
Stwórcy W szechrnoc nemu za dotychczasową łask~, gorąco prosząc o odzyskan ie zupełnej niepodległości.
Radosną ie; nowinQ przyi łu miła nieco wiadomość
nadeszła z V evcy w Szwajcar ii o zgonie wielkiego naszego patrioty Henryka Sienkiew icza. Ponieważ był
zarazem prezesem Komitetu Ratunkow ego dla . nqdzą
dotknic,;tych i bezdomn ych braci naszych w Polsce.
przeto znalazły się w Gdańsku chętne jednostki . kiórc
ku uczczenia wielkiego I Mistrza, na tak wspaniały cel
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składały nowe ofiary. Dnia 16 grudnia odbyła się
w Królewskiej kaplicy Msza św. żałobna za spokój duszy ś.p. Henryka Sienkiewicza.
Wiadomość o zgonie austriackiego cesarza Franciszka Józefa, którą 21 listopada <lru ty telegraficzne rozniosły, nie zdołała u nas wywołać poważniejszego
wrażenia.

W tym samym czasie przy,jmowałem dwóch legionistów. Byli to profesor Chlebek, porucznik i podporucznik Orlicz - Mai1kowski, dziennikarz z Wilna. Bawili w Gdańsku kilka dni. Dokładnej daty nie pamiGtam. Jednego z wieczorów wspólnie przepc;clzonych
spotkaliśmy się z panią doktorową Anną Moczyńską
w kawiarni „Deutsches Haus". Nastró,j był wówczas
bezprzykładnie lepszy od dni dzisiejszych, bo z okazji
naszej obecności orkiestra koncertowa odnośnego lokalu,
zagrała „ Jeszcze Polska nic zgirn:;ła". Oczywiście za wynagrodzeniem. Ale za to po ich odjeździe dopytywała ,vladza policyjna o personalia owych niezna,jomych żołnierzy, których podejmowałem w mieszkaniu.
Jednak oba.j nasła{icy policyjni nic zyskati pożądanych
informac,ji.
O Józefic Piłsudskim pisała ,,Gazeta Gdańska"
w połowie grudnia:
„Przyjęcie Piłsudskiego w Warszawie było bardzo
serdeczne. Jadącego z dworca brygadiera obsypał
kwiatami licznie zchru:1y tłum. 1'.tłodzic~ż wyprzGgła
konie II p<lW{)Ztl, lecz mimo kordo1111 i porządku wzorowego, po\\·óz z trudem posa ,va! siG naprzód. Na u licy nlarszalkO\vskicj zebrały siG tak liczne rzesze, że
tramwaje musiały przestać kursować. Przed hotelem
Briihlowskim, gdzie: rnmics1.kał Piłsudski, tłum zgotował mu owacj<.;. ~piewano ,.Jt'.szczc Polska nie zgin<.;ła" i „He.i strzelcy wraz". W hotelu gościa rewizy' towali: Jego Eminencja ks. Arcybiskup Kukowski;
E:ustachy książc; Sapieha; J. E. guhcrna·or ,varszawski
generał Etz<lorf; baron Aurian; pułkownik Paić, ·przed-
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stawicie! austriackiej naczelnej komendy armii; rektor
uniwersytetu dr Józef Brudziński; prezes Centralnegu
Komitetu Narodowego Artur śliwiński i szereg innych
osób oraz oficerów legionowych wyższych i niższych
stopni".

Gdy rok 1916 miał się ku schyłkowi, odczuwano na
wielki brak mężczyzn w wieku poborowym. Wszę
dzie były widoczne zmiany w obsłudze publicznej.
W przeważnych wypadkach, gdzie ' dotychczas widziano samych mężczyzn, zajmowały ich stanowiska żeń
skie siły pomocnicze. Byli więc żeńscy biuraliści, żeń
scy konduktorzy tramwajowi i autobusowi, a uawet
żeńscy konduktorzy kolejowi.
ogół

Rok 191?.
Nadszedł nowy r. 1917, a 4 uprzykrzonej wojny świa
towej. Dla nas Gdańszczan rok powszechnego głodowania.
Rekwizycje wszelkich środków żywnościowych,
dokonywane zarówno przez władze cywilne jako też
wojskowe, wytworzyły wstrętny handel pokątny. Szerzącej się głodówki, a zarazem paskarstwa, nie usunęły
na.jwięcc.j i,urowe zakazy, grożące nawet więzieniem.
Ludność oszołomiona niezwykłymi stosunkami. rozkoszowała się nad sposobem łatwego zarobkowania. Ale
uporczywie trwa,jącego braku żywności nie usunęło na\VC rozporządzenie dotyczące zużytkowania pod zasiew
każdego kawałka ziemi.
W tym samym czasie urządzono na Troylu olbrzymi obóz jeńców wojennych przywiezionych ze wschodniego pola operacy,jnego. Troyl jest półwyspą położo
ną na drodze do He,jbudy (Sienna Huta), naprzeciw
Stoczni gdańskiej. Wśród jeńców były całe szeregi Polaków a wi(~C naszych ziomków, którzy podobnie skazani byli na przymusowe głodowanie.
Wielu z nich umarło, nie zyskawszy nawet skromnego pogrzebu. Twierdzono powszechnie, że na każdym
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kroku odczuwano brak dostatecznej opieki. W sobotę,
dnia 6 stycznia rozstrzelano pewnego rosyjskiego
jeńca wojennego, który w listopadzie 1916 roku rzekomo
rozmyślnie podpaliwszy domostwo, zamordował w pobliskim Pruszczu pospolitaka Binsera.
Pamiętam, że żona moja wraz z siostrzeńcem Henrykiem Wieczorkiewiczem jechać musiała z Gdańska aż
pod miasto Starogard, aby zdobyć pół ctr ziemniaków.
Żywotność w naszych Towarzystwach nic ustawała. Docierające nas wypadki w <la wncj Kongresówce
dodawały otuchy do życia i koniecznegn dalszego działania w duchu narodowym.
Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" nadal kontynuowało swoje imprezy na rzecz PO'laków dotkniętych
pożogą wojenną. W tym celu urządziło przedstawienie
amatorskie w niedzielę 18 marca w „Bildungsvereinshaus" przy l-Iintergasse nr 16. Odegrano ,,Majster
i Czeladnik", komedię w 2 aktach, oraz „Consilium facultatis", komedię w jednym akcie. - W niedzielę„ dnia
15 lipca o godzinie 3-ciej po południu, na ten snm
cel, odbył się koncert familijny <lla Polaków z Gdańska
i okolicy, a już 25 sierpnia odbyło się poważniejsze
przedstawienie amatorskie znowu w „Bildungsvereinshaus". Odegrano komedię Mosera „Kusicielka" i farsę
„Wyprawa ślubna O. S. S.". Obie ·sztuki pI'zeplatano
solowymi tańcami i ćwiczeniami gimnastycznymi. Ale
tym razem wzięło górę mniemanie, że sztuki nie były
stosowne dla naszych widzów. Ogólnie się żalono, że
pracy włożonej w odegranie utworów obcych, nie zuży
to na wstudiowanie sztuki swo,tskiej, n. p. Fredry lub
Bałuckiego, tak jędrnych w swoim po]skim humorze.
Cel jednak był osiągnięty, bo czysty zysk wynosił
705,- mk.
Dnia 28 stycznia odbył się w ,,Bildungsvereinshaus" przy Hintergasse nr 16, wielki ~,Bazar Gdański"
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za inic,jatywą Józefów Czyżewskich, ale pod protektoratem hrabiny Sierakowskiej z Waplewa. Czysty zysk
razem ze skladkowaniem i ofiarami wynosił 14.021,55
marek. Obfity program uświetniły swoim występem
dwie dzielne rodaczki. Śpiewem artystka opery gdań
skiej Halina Czarlińska, gdy tymczasem recytacją asystowała Helena Starkówna z Oliwy.
Wypada mi także donieść, że dnia 31 stycznia
społeczeństwo nasze postradało stosunkowo jeszcze mło
dą, lecz bardzo gorliwą Polkę. W dniu tym umarła bowiem śp. Władysława Cecylia Droszyńska z Górskich,
w 33 roku życia. Zmarła pozostawiła stroskanego męża
Leona wraz z dziećmi. Pogrz~b odbył się w 11iedzielę,
dn. 4 lutego na cmentarzu św. Brygidy 'przy Alejach. Pozosfały małżonek zawsze był czynnym społecznikiem.
W I u tym {lowiadujemy się, że mecenas B. Łangow
ski, mieszkający przy ulicy Hunda 19 I (Hnndegasse)
może przejmować obronę przy wyższych sądach wojskowych gdańskiego obwodu.
Złote gody malżei1skie obchodzili dnia 19 lutego
w Królewskie.r Dąbrówce Jakóbowic Leszczyfiscy, rodzice znanych powszechnie na terenie gdańskim społecz
ników Antoniego i Stanisława. Jubilat pierwotnie przebywał w Gdańsku i gorąco zajmował się Towarzystwami
Ludowymi, osobliwie Tow. ,,Jedność" w Oliwie.
Zaledwie minęły \rzy miesiące od chwilowego
zwolnienia mnie od służby wojskowej, a już komenda
obwodowa nowy nadesłała rozkaz poborowy. Termin
obowiązkowego stawienia się wyznaczono na <lzień
samym czasie
2 marca 191? r. P'Onieważ w tym
zmarł w Poznaniu mó,j o,jczym Hipolit Jcdnerowicz,
uzyskałem zwłokę czterodniową celem uczestniczenia
w obrZc1dkach pogrzebowych. Za po,~rotem zgłosiwszy
si~ u władzy wojskowej w Grupie pod Grudzią<lzem,
już po dwu dniach uznano moj,1 zdolność do walki na
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froncie. Z tą samą chwi]ą należałem do infuntcrij pospolitaków batalionu przygotowawczego XVIl/18 2-ga
kompania w Grupie. Dnia następnego zostałem umundurowany j zaprzysiężony, a po tym niezwłocznie wysłany do obozu w Hamersztynie. Mie_jscowość położona
w Pomeranii. Samo ubranie było wsirętne, wskutek
swe.r nędznej _jakości. Przy tym było hru<lne, poszarpane
i z widocznymi plamami krwi.
L·iczyłem wówczas 47 lat życia, a moi kamraci także nie byli młodsi. żołnierzem nigdy nic byłem, z wyjątkiem na scenie. Nie przywykły cl~> ciężaru) jakim
mnie obarczono, zemdlałem podczas pochodu ze stac_ji
kole_jowe.r do obozu. Musiano mi przeto odebrać karabin wraz z dalszym bagażem. W I łamersztynic uloko- wano nas w nieschludnych barakach, stanowiących
spuściznę po rosy.rskich je{icach dotychczas tutaj przebywających. Marcowe mrozy tegoroczne były tak
przykre, że nawet zamarzały przewody gazowe i wodociągowe. W skutek tego prze ważni mężczyźni pochorowali, którzy tuta.r gromadnie zostali SpGdzcni. Tymczasem nrdynujqcy lekarz woj,skowy Teu fe), nikogo nie
Osnbiście zyskałem jedynie dwudniouznał chorym.
wy wypoczynek. Zarazem wykorzystałem okoliczność
z.dobycia przejściowego zash,pstwa w kancelarii oddzialowe.r. Ale natychmiast po upływie przyznanego wypoczynku sprzeciwił .się temu pełniący służb<; kupitun i to
z obawy przed ma.jorem, żąda_jącym naszego śpiesznego
wyszkolenia. żołnierze frcmtowi byli już dostatecznie
wycieńczeni, przeto dowództwo żądało możliwie rychJ

łych zasiłków.

W międzyczasie żona dółożyła wszelkich :stara{i,
aby nmic uwolnić z tej męki. Wreszcie osięgh~ moje
przcsic<llcnic z I lamcrsztynu do Wrzeszcza.
Nasamprzód musiałem udać się z powrotem do Grupy. Tuta_j zaopatrzono mnie w ·potrzebne papiery, a po
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wręczenm

biletu kolejowego, odprawion? na miejsce
przeznaczenia.
Oto hrzmienje biletu w oryginale:
Nr. 725.

Nr. 725.

Auf der Ziclstatiun
ahzugcbcn.

Schnell- und Eilziigc diirfen nicht*)
benutzt werden.

Stamm Jl.

. his . . . . ist UrlaubcrVon . .
bi5l
Z11g· Nr. . . . und von
ist Urlaubcrzug Nr. . . . zu
(Bci Antritt der Fału(
bcnutzcn.
an der Bahnstcigsperrd
ahwgnbcn. Bcfindet sich( MILITXR-FAIIRSCHEIN III KLASSE
die ansf crtigcndc Mili-\
turbehordc in ner halb der) fUr . . Offizicre usw . . . Mannschaftcn
(Zabi)
Spcrrc, so liefcrt sie dcn j
Stamm sclhst an die Ei-/[::;
zur einmaligcn Fahrt von Gruppc
scnbahn ab).
bis Danzing-Langfuhr
•ff)
:c:;
liber Laskowitz Dirschau
:W

a~

Offizicrc

::;,

1~

Die Zahlung ist zu stundcn.
Mit Vcrpflcgnng ahgcfundcn bis . . .
[;".: einschlicsslich.
::S
:~
Gruppe, den 30. III. 1917.

Mannschaften ·~

Io

von
Gruppc

narh

/~

Danzig-Langfuh r
ii ber

:::;:

Lask.-Dirsclrnu
llJ Klassc

("

[;g

A. B. Schultz
Fclclw. Ltn. u. Acljutant
Untcrschrift und Stempel der Militiirbchordc.

Landst. Inf. AnSibildungs-

Btl. XVI I (18) (Stempel).
und Eilziige\
Schnclldiirfen nicht*) hcnutz\.·
werden.

A usgofcrtigt
am 30. 111. 191?.

*) Wcnn Schncll- odcr Eilztigc bcnutzt wcrdcn sollcn, (Sp. 2 der Tahcllc zu § ;o M. T. O.),
ist da'l Wort „nicht' durchzustrcichen und die
Strcichung auf dcn Stiimmcn und Fahrschcin zu
hcschcinigcn.

Name des Rcisenden und Zweck der Fnhrt auf
Riickseite kurz erliiutern. ~

No. 3%b. Spczialfabrik fiir Militiir-Formularc,
Gcbr. Saupc, Strassburg i E. 11. 16.

53

To samo po polsku:
Nr. 725.

Nr. 725

Na kor'icowcj
stacji oddać!

Pośpiesznych i przyśpieszonych
gów nie*) wolno używać.

Odcinek II.

pocią•

Od . . . . do . . . . jest pociąg ur(Przy rozpoczęciu podró-:~ ]opowy Nr . . i od . . . . do . . . .
ży oddać przy zagrodze-\3 jest ,pociąg ur101H)WY Nr . . do użycia .
niu peronowym. Jeże!(§
wewnątrz zagrody znaj•'.f2
BILET WOJSKOWY III KLASY
,N
.
,
.
wykonawczu;~
duje się
a : dla . . of1cerow itd. . . 1 szeregowca
· k
ł d
(liczha)
w a za WOJ: owa, n -\;:;;
ten czas odcmek sama 'fl
do jednorazowej jazdy z Gruipy
oddaje kolei)
:~
do Gda11ska-Wrzcszcza
:Eprzez Laskowice - Tczew
Oficerowie

/5

i~

szeregowiec
Z

Grupy

F~

::1
;o
\~

Gdańska:\~ rzeszcza t'
przez
Lask. Tczew
III klasa

Pośpiesznych i przy- j
śpicszonych pociągów \
·
nic*) wolno używać. ):.

Wypełniono

dnia 30. TIT. 1917.

Zapłatę należy prolongować.

:~
:<
W
:f:--,

prowiant zaopatrzony do .

włącznie.

Grupa, dnia 30 III 1917.
Na rozkaz
Schulz
Sierż.-porncznik i adiutant.
Podpis i stempel

Władzy

Wojskowej

Pos,pol. Inf. Przygotowawcz.
Batal. XVlI (18) (Stempel)
*) Jeżeli pociągi pośpieszne i przyśpieszone

mają być użyte

(szp. 2 tabeli do

należy słowo „nie" przekreślić

na odcinku i bilecie

potwierdzić.

§

i

30 M. T. O.),

przekreślenio

Nazwisko podróżnego i cel jazdy drugostroanie określic.
No. 396h. Specjalna fohryka wojskowych formularzy, Gebr. Saupe, Strassburg i. E. tł. 16.

Dnia 31 marca wcielono mnie do miejsca zbiornikowego XVII armikulu. Tutaj uznany chorym, zostałem przekazany <lo lazaretu oddziałowego, skąd po
10 dniach umieszczono mnie w pomocniczym lazarecie
w Strzelnicy w Gdai1sku przy Promenadzie (Friedrich
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Wilhelmsch iitzenhaus) . Pl'zez cztery miesiące przewędrowałem najrozmait sze stacje nie wyklucza_jąc gruź
liczej. Wreszcie zdobyłem lekarskie poświadczenie uznające mnie zdolnym tylko <lo służby wewrn,trzn ej.
W czasie mego pobytu na stacji gruźlicze,j, ułatwiał
. mi kapral sanitarny Turowski odwiedzan ie rodziny
a zarazem własnego przedsiębiorstwa. W tym celu wystawiał wykazy, z których jeden podaję w oryginale.
Danzig, den 23. VI. 17.
A USWEISZEI TEL

fiir Dienstgange Lazarettkran ker.
Hilfslazarett : Lung. Bcob. Station
Name und Truppenteil: Kwiatkowski Ldstm.
Zweck des Dienstganges : Regelung von Ang. auf der
Kommandan tur.
Turowski
Untcrschrift des betr. Arztes, Inspektors,
Sani tats- od. Polizeiun teroffiziers.

To samo po polsku:
Gdańsk,

dnia 23. VI. 17.

KARTKA WYKAZOW A
przy posyłkach służbowych dla lazaretowych chorych.
Lazaret pomocniczy: Stacja dla obserwacji gruźliczych
Nazwisko i oddział wojskowy: Kwiatkowski , pospolitak
Cel wyjścia służbowego: Załatwienie spraw na komendanturze .
Turowski
Podpis odn. lekarza, inspektora, sanitarnego albo policyjnego kaprala.

Służbę nową rozpocząłem dnia 14 lipca z rów-

noczesnym wcieleniem mnie <lo kompanii odkomende rowanych pospolitakó w zapasoweg o batalionu XVII/20,
umieszczonc.r we \Vrzcszczu , w nieukończonych koszarach telegrafistó w. Dzisiejszy „Dom Akademick i".
Ale teraz miałem nowy kłopot, nie wiedząc co ze
mną poczną. Obawiałem siQ, że znowu mnie wyślą
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poza Gdańsk, gdy tym czasem osobiście pragnąłem
z bliska pilnować mego wydawnictwa razem z drukarnią. Z takie,j niepewności wybawił mnie kapitan i cenzor dr Max Kuse. W czasie pokojowym sędzia wyższych
sądów gdańskich. Dr M. Kuse powodowany wnioskiem
moJeJ żony, urzędowo spowodował moje wezwanie
do siebie na Komendanturę jako biuralistę, gdzie pc>Zostawałem do 20 listopada 1917 roku. Odnośny rozkaz brzmiał, jak niżej:
Landstu rm-Sammclstcllc
des XVII. A.-K. Danzig
Ers. Batl. XVII. 20.
Buch No. 12380.

Langiuhr, 14. Juli 191?.

AUSWEIS
Ldstm. Joh. Kwiatkowski wird als Tlilfsschrcibcrzu la 11419 vom 11. ?. 1? zur Kommandantur, Danzig,
kommandiert.
Eggert, Hauptmann 11. Komp.-Filhrer.

To samo po polsku:
Pospolitaków - Miejsce 2Jbiorowe
XVII. A. K. Gdańsk
Wrzcs.zcz, 14 lipca 191?.
7..apas. batal. XVII. 20.
Ks. nr 12380.
WYKAZ
Pospolita.k Jan Kwiatkowski jest jako pomocniczy kancelista przy Ja 11419 od 11. ?. 17 do komendantury, Gdańsk, komenderowany.
Eggert, kapitan i dowódca kompanii.
Już wspominałem, że gdańska

Komendantura znajd.owała .się przy Neugarten nr 7. Budynek ten jest dzisiaj własnością Rządu Polskiego. Obecnie mieści się
w nim „Morski Klub Polski". W biurach Komendantury przejściowo umieszczono bagaż ówczesnego brygadiera Józefa Piłsudskiego. Niemcy tak nazywali na ten
czas Pierwszego Marszałka Polski. W przejeździe do
Magdeburga umieszczono legiońowego Komcn<lanta
w więzieniu przy „Schicsstange" nr 12/14. Gdy 24 lipca
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z rana przybyłem do służby, dyżurny kapral z dumą
mi trzy skórzane walizki, będące własnością
legionowego Komendanta.
Pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku
późnie,j różnie komentowano. Byli tacy, którzy twier{lzili, a nawet pokazywali celę w dawnej fortecy Wisłoujścia, w której według ich mniemania więziono
Marszałka Piłsudskiego. Dr Zygmunt Moczyński w dodatku wiedział, że Jan Kwiatkowski jako pmski pospolitak tamże przed Marszałkiem Piłsudskim stał na
odwachu. Wszystkie te wieści ,jako bezpodstawne usunął sam Marszałek już w lutym 1920 roku. W czasie
tym przy,rmował w Bel wedcrzc gdańską delegację polskich i niemieckich robotników. Rozmawiając z Fryderykiem Nagrotzkirn, delegatem robotników niemieckich socjalistów wic;kszości, oświadczył wyrazme
w obecności wszystkich, że poclczas niedobrowolnych
odwiedzin Gdańska umieszczono go w budynku znajdującym się w pohliżu stacji kolei żelaznej.
Ostatnio pani M. Wielopolska, prawdopodobnie
z polecenia czynników powołanych opisała pobyt Marszałka Piłsudskiego w Gdańsku. Senat gdański zezwolił je,j wobec tego na badanie nawet najdrobniejszych '"
szczegółów, a mic;dzy nimi na odfotografowanie celi
stanowiącej przejściowe lokum dostojnego więźnia. Przy
tej okazji wymieniła także mo,je nazwisko. Nie znając
mnie osobiście, pozwoliła sobie na uwagi nic licujące
z prawdą.
Po uwolnieniu urnie w dniu 20 listopada 1917 ·r.
od służby wojskowej, otrzymałem paszport, w którym
na stronie 1-szc.r znalazłem nastQpnjące zapiski w ję
zyku niemieckim.
pokazywał

„Johannes Kwiatkowski gPhore11 am 27. 12. 1869
zu Poscn, V crwa Itungsbczirk Poscn, Bundesstaat
Prcusscn. Bnchdrnckcrcibcsitzcr, katholischer Rcli-
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gion, verheiratet, Vater von drei Kindern. Diensteintritt am 2. 3. 17. ais Landsturmpfl. zum Landst. Inf.
Ausb. Batl. XVII/18. 2 Komp. Gruppe.
Am 31. 3. 17. der Landst. Sammclstelle XVII. A. K.
iiberwiesen vom Landst. Ausb. Bat!. XVII/18. Gruppc.
Nr. der Kriegsstammrolle 1057 fiir 1917.

Pobyt w lazarecie nie jest uwzglQ<lniony.
na stronie 8 - 9 znajduje się taka notatka:

Dopiero

Abkommandicrten-Kompagnic
Ldstm.-Ersatz Batl. XVII. 20.
,,p. Kwiatkowski ist vom 14. 7. 17. bis 20. 11. 17.
nebcnstchendern Truppcntcil wgcteilt gcwescn, und ist
gem. Verf. d. stellv. Gen. Kds XVII. A. K. v. 30. 10. 17.
Abt. U I Nr. 5-8657 zum Zeitungsvcrlag und Buchdrukkcrci .,Gazeta Gdaf1ska" in Danzig, Vorst. Graben 49
Bkdo Danzig entlassen.
Filhrung: Gut. - Strafcn: Keinc.
Danzig, d. 20/XI. 17.
Nerlich
Feldwcbellcutnant und Kompagniehihrer.

Na stronie 14 znajduje si<t _jeszcze taki zapisek:

z.

Ausgcmcldet fiir Danzi.g, Vorst. Graben 49.
Danzig, dcn 21. 11. 17.
Bartsch
L. 921.

Untffz.

To samo po polsku:
„p. Kwiatkowski urodzony dnia 27. 12. 1869
w Poznaniu w Prusach, właściciel drukarni, wyznania katolickiego, żonaty, ojciec trojga dzieci. Wstą
pił do wojska 2. 3. 17. jako pospolitak do infanterii iposp0Iitak6w batalionu ,przygotowawcz. XVIl/18.
2 kompania w Grupie.
0

Dnia 31. 3. 17 został przekazany na miejsce zbiornikowe XVII armikułu.
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Pobyt w lazarecie nie jest uwzględniony. Dopiero
na str. 8 - 9 znajduje się taka notatka:
Kompania odkomenderowanych pospolitaków
zapasowego batalionu XVII. 20.
p. Kwiatkowski był od 14. i!. ii!. do 20. 11. 17.
przeznaczony do obok wymienionego oddziału wojskowego i został wskutek rozporządzenia zastt;pczej generalnej komendy XVU armikułu z dnia 30. 10. 1i! oddział U I nr 58657 do wydawnictwa i drukarni ,,Gazeta Gdaiiska" w Gdańsku, Grobla Przedmiejska 49,
komenda obwodowa Gdańsk, zwolniony,
Zachowanie: dobre. - Karany nie był.
Gdańsk,

d. 20. 11. ii!.
Ner lich
i dowódca kompanii.

sierżant-porucznik

Na stronie 14 znajduje się jeszcze taki zapisek:
dla Gdańska Gw,hla Przedmiejska 49.
dnia 21 XI 1i!.
Bartsch, kapral.

Zgłoszono
Gdańsk,

Z. L. 921.

Na tym skończyła .się moja kariera wojskowa w charakterze pruskiego szeregowca. Spowodowała ona jednak lukę w moje_j działalności. Przerwę postaram się
uzupełnić z pamięci.
\V pierwszej połowic marca rozeszła się po Gdańsku
wiadomość, kolportowana przez Piotrogrodzką Agencję
Telegraficzną, znaną jako organ Rządu RosY,jskiego, że
w Piolrogrodzie wybuchła rewolucja, że wydział wykonawczy złożony z 12 członków, zdobył władzę. Wszystkich ministrów wtrącono do więzienia. Wojsko Stolicy i 30.000 ludności przyłączyło się do rewolucjonistów.
Zaś nieco później donoszono, że car i carowa także są
więźniami Rządu.

Wieści takie wielce niepokoiły naszą ludność, bo
wiązała siQ z nimi troska odzyskania własnej niepodległości.
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Z okazji „Bazaru
waczkę operową

Gdańskiego" wspominałem śpie

Czarlińską.
Jako artystka
teatru miejskiego przez kilka lat czarowała
swym głosem naszych niemieckich spółobywateli. A bę
dąc Polką,
doznawała tem wiQkszego uznania wśród
własnych rodaków.
Obecnie, korzystając ze zmiany
stosunków wskutek przewidzianego odzyskania nasze,j
niepodległości, dnia 20 maja urządziła w sali hotelu
,,Danziger Hof" publiczny wieczór śpiewu. Akompaniował król. dyr. muzyki Fritz Bender.
Dnia 4 czerwca zmarł śp. Konstanty Kręcki, dyrektor Banku Ludowego w Kościerzynie. Zmarły był
o,jcem powszechnie znanego dr F'ranciszka Kręckiego.
obecnie cl yr Banku Kwilecki, Potocki i Sp., Oddział
w Gdańsku.
,,Lutnia" gdańska w tym czasie także odżyła. Dostała nowego dyrygenta w osobie Edmunda Bornatzkiego, pozasłużbowego nauczyciela szkoły powszechnej
i subdyrektora Towarzystwa zabezpieczeni owego „ Vesta" w Poznaniu. Lekcje śpiewu odbywały się teraz
w <lomu św. Józefa, przy ulicy Zduńskie,j nr 7 - 8 (St.
Josephshaus, Topfcrgasse 7 - 8). Uzyskanie tego lokalu uważano za nową zdobycz wskutek zmienionej
pruskie.j polityki wobec Polaków. Dawnic.i lokalu tego
Polakom nie udzielono, chociaż pozostawał pod opieką
ks. Antoniego Sawatzkiego, proboszcza przy kościele
świętego Józefa.
„Lutnia" uzupełniona świeżym narybkiem dobrze
się rozwijała. Pod umiejętnym i sprężystym 'kierownictwem nowego nauczyciela. Wkrótce wystąpiła publicznie, aby na wzór innych Towarzystw również przysłużyć się dobrej sprawie.
Dnia 5 sierpnia „Lutnia"
urządziła koncert w sali „Bildungsvereinshaus'\ którego czysty zysk przeznaczono na bezpłal ne kuchnie
w Warszawie.

gdańskiego
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Halinę

Koncert był powtórzeniem takiej 1SamcJ imprezy
urządzonej w Sopocie, dnia 29- lipca. Program był następujący: 1) Prolog; 2) Prog.ram śpiewany; 3) Domek
rodzinny; 4) Na fujarce (słowa Konopnickiej); 5) Wią
zanka; 6) Duet: Jaś; ?) żołnierska dola; 8) Wiązanka;
9) Polonez weselny; 10) Lutnia prosi; 11) Tekst śpiewu
z widowiska „Hanusia Krożańska".
Aby przynajmniej chwilowo uniknąć kł()potów spowodowanych procesem wytoczonym przez dawną Spół
kę „Gazeta Gdańska", jeszcze za czasów moje,j żołnierki
oddałem przedsiębiorstwo pod dozór sądowy, w czasie
wo_jny często praktykowany. W ten sposób zdołałem
usunąć grożące niebel)picczeństwo wysiedlenia mnie
z wydawnidwa. Że istniały ,takie dążności, zdradził
ks. {Ir Kamil Juliusz Kantak.
O t.rudnnściach z jakrmi walczyłem, dowiedział się
od dawnych udziałowców Spółki. Dnia 25 lipca
przybył więc w towarzystwie dr. Aleksandra Majkowskiego do mego mieszkania, proponując żonie odkupienie wydawnictwa. Wskutek mej nieobecności konkretnej odpowiedzi nie zyskał. Dlatego wyraził życze
nie, ahym go odwiedził w Sopocie, gdzie obecnie
przebywa na wywczasach. Oto dokładny adres: Dr
Majkowski, Wilhclmsirasse 11, godzina 8-ma wieczorem.
Telefon: X. Dr Kantak, Pens_jonat „Peto".
Dnia nastc;pnego postarałem si<; o urlop i pojechałem. Poniże_j przytaczam w oryg inale treść zezwolenia:
1

URLA UBSClIEIN
Der Ldstm. Joh. Kwiatkowski ahkommandicrt znr

Kommandantur wircl fiir die Zei<t vom 26. Juli 1917
his 11 Uhr abcnds nach Zoppot beurlaubt.
Danzig-. den 26. Juli 1917.
Ki>niglichc Kommandantur Danzig
A. B. Raasch
Ilauptmann und Adjntant.

Kóniglich Prcussi6che Kommandantur
Danzig. (Stempel).

der

Festung
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To samo po polsku:
śWIADECTWO URLOPU
Pospolitak Jao Kwiatkowski odkomenderowany
do komendantury zostaje na czas 26-go liipca 191, do
11-tej wieczorem do Sopotu urlopowany.
Gdafisk, dnia 26-go lipca 191 ,.
Królewska Komendantura
N. r. Raasch
kapitan i adiutant
· Królewsko Pruska Komendantura
Fortecy Gda{1sk (Stempel)

Na wspólnej konferencji, w obecności dr. A,leksandra Majkowskiego, ustaliliśmy możliwą platformę
ewentualnej współpracy. Samą cenę kupna i podanie
bliższych szczegółów prze\vidzianego
kontraktu zastrzegłem .sobie, wyrażając gotowość dostarczenia koniecznego materiału w przeciągu trzech dni. ·
Przyrzeczenia dotrzymałem, na co 1?-go sierpnia
zyskałem taką od powiedź:
Poznań, Seminarstr. 2 I.
Panie I
Po dokładnym zbadaniu sprawy przekonaliśmy
się, że suma żądana za „Gazetę Gdańską" 60.000,- mk.
jest zanadto wygórowana w stosunku do czystego dochodu od 2000,- mk. i maszyn bądź co bądź już uży
wanych. Wobec tego gotowi jesteśmy zapłacić Panu
35.000,- mk, co i tak jest dużo, porównawszy z sumą
Łaska wy

dochodową.

BGdzicmy
powiedź Pafiską

zobowiązani, otrzymująr. łaskawą 01ł

ile

możności

w ciągu tygodnia.
Z powar„aniem
X. Kantak.

Osobiście wysłałem teraz list nastc;pującej treści:
Gda6sk, 21 sierpnia 191?.
Wicl. X. dr Kantak, w Pozna,niu.
„Gazetę Gdańską" objqłem dnia 1 kwietnia
1913 r. i zapłaciłem za nią 18.000,- mk. Za to dostałem
prawdziwą jamę drukarską, w której była przcdpoto-
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powa maszyna i ,s tary materiał czcionkowy najgorszego rodzaju.
Zacząłem tedy s,prawiać przybory nowe - a więc
najpierw maszynę do stawiania „Linotyp" i złożyłem
na niej pierwszy numer na 2 kwietnia 1914 roku.
Dnia 21 marca 1916 roku postawiono u mnie
dwie nowe prasy drukarskie.
Jedną wielką do
drukowaniu gazety, drugą prasc;, tak zwaną „tyglówkę", większego formatu do różnych druków kupieckich.
Obie mam le!lwie rok w użyciu, a więc i te maszyny nic stare.
Zresztą, aby Wiel. X. Doktor się przekonał, com
sprawił, spisałem wszy,stko na osobnej karcie. Jest to
z gruba inwentura, która zrobiona szczegółowo, dosię
głaby ·napewno coś
około pięćdziesięciu tysięcy marek.
Nie widzę zatem ,przyczyny, czemu mialhym to
wszystko sprzedać za tylko 35.000,- mk.
Z dochodami także nie jest tak źle! Załączam
na osobnej karcie zestawienie dochodów z samych
ogłosze(t w pierwszych dwóch latach. Było to przed
wojną. Teraz oczywiście gorzej.
Ale da Bóg przetrwać, a nastąpią lepsze czasy.
Dzisiaj wszystko ogromnie podroJ,ało. Pieniądze
zdajq się prawic nie mieć wartości, tylko jedynie towary. Jeśli doliczę tylko 20%, będzie to nadzwyczaj
skromnie. Wówczas cena 60.000,- rok. nie jest za wysoka, bo nowo zakupionych maszyn także za dawną
cenę dzisiaj kupić nie można.
Z wyrazami prawdziwego szacunku i poważania
J. Kwiatkowski.
1

j

Załączono:

Dwa zestawienia na osobnych kartkach,
które traktować proszę zupełnie poufnie,
gdyż nie chciałbym, aby się przypadkowo dostały przed oczy niepowołanych,
I
którzy mogliby mi na mocy owych danych robić trudności lub nieprzyjemności.
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ZESTAWIENIE I.
Kupiłem

za

nowo:

400,- mk „Smith Premier" maszynę do pisania
9 0?2,- ,, .,Linotypa", maszyna do stawiania
200,- ,, motor do „Linotypy".

50,- ,,

zegar do „Linotypy"

300,- ,, metal linotypowy
120,- ,, aparat do odbijania korekt
6 0?5,- ,, ,,Rapid", wielka maszyna pośpieszna
do <l rukowan ia gazety
658,- ,, motor elektryczny dla „Rapicl''
2 285,- ., ,,Jlegina", ty,gl6wka (mniejsza prasa)
428,- ., motor dla ,.Reginy"
2:50.- ,. nowe sztegi, linie, reglety
50,- ,, maszyna do krojenia papieru
1 149,20 „ pisma akcydensowe od Bertholda
30,- ,, stół nowy w ekspedycji
1 OOO,- ., instalacje .gazu. elektryczności, wody,

-----22 111,20 mk

frachty nowych maszyn etc.

za 18 OOO,-

kupiłem

,,

„Gaz. Gd."
który przy dokładnej
inwenturze wypadnie około 50.000 mk.

40 111,20 mk obiekt ogólny,

ZESTAWIENIE JL
Dochodu z

ogłoszc11 było:

Porównanie

r. 1913/14 r. 1914/15 przybyło

mk.

mk.

mk.

ubyło

mk.
22?,50
w kwietniu
1.31 ?,48
1.089,98
403,2?
., maju
638, i;
234,86
4?4,20
„ czerwcu
842,75
368,35
„ lipcu
493,58
803,69
312.11
„ sierpniu
248,62
589,64
341,02
„ wrześniu
341,12
5?2,53
31,41
„ październiku 1.073,89
369,81
704,08
570,78
„ listopadzie
356,16
214,62
„ grudniu
785,24
198,75
586,49
„ styczniu
1.0';5,?2
641,85
393,87
„ lutym
546,74
712,69
165,93
., marcu
776,17
839,09
62.92
Zatem upadło tylko w pierwszych miesi,icach
wojny. Potem dochód znowu zacz~ł si<: Wlmagać.
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Szczerość moJą miałem jednak odpokutować. Ale
wówczas jeszcze nie przypuszczałem, aby poufne informacje mógł ktośkolwiek zużyć do celów osobistych.
Poźniejsze dośwjadczenie wykazało sprzeczność mojej
naiwności.
Jednak o tern późnie,j. Na razie przytaczam poniżej dosłowną odpowiedź ks. dr Kan taka:
Poznań,

d. 25. 8. 17.

Szanowny Panie!
W odpowiedzi na pismo Pańskie donoszę, że nie
powodu, aby zmienić swoją propozycję.
Podług danych Pańskich w naszej rozmowie
w Sopocie, dochód i rozchód wynosiły:
abon. 7 - 8.000,personał
11.200,anon. 7 - 8.000,4.000,papier
druki
3.600,1.500,światło itd.
ksiqżki
3.500,1.250,lo·kal
1.000,inne wyd.
widzę

21.500,-

18.950,-

Zatem czysty dochód 2.550,-. Przy cenie 35.000,dajcmy Panu 14 X czysty dochód. Jest to więcej niż
zwykła cena sprzedaży gazet. Przed 1 ½
rokiem
p. Milski za „Gofica" żądał 250.000,-, opierając się na
wykazanym dochodzie 25.000,-, zatem 10 X czysty
dochód.
Co się tyczy kupna i wydatków „Gaz. Gd." pozwolę sobie nadmienić, że już r. 1913 18 OOO uważałem za zbyt wiele, jakkolwiek w stosunku do do.
chocln hyłn to mniejsza cena niż 60.000,- dzisiaj.
W obrachunku Pa{1skim nadto zgoła ,nie uwzględ
niono zużycia maszyn wynoszącego rocznic jak wiadomo 25%. Na koniec na wydawanie dziennika maszyny nic wystarczą, wypadnie nabyć jeszcze maszynQ do pospieszn<'go druku. - DodajQ, że półtora roku
temu można było nabyć nierównie lepiej zaopatrzoną
prawie nową drukarnię w Berlinie za 35.000.
Gdybyśmy nabyli „Gaz. Gd." to i tak nie hQdą
to jedyne wydatki. Wypadnie włożyć znaczny kapituł
agitacyjny, honoraria itp. Co zaś bQdzie po wojnic,
nicwiadomo; tyle pewna, 'i,e potrwa jeszcze długo,
zapewne lata całe.
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Wobec tego jeżeli Pan będzie obstawał przy
swojem żądaniu 60.000,-, nic pozostanie mim- nic innego, jak stworzyć dziennik niezależny od .,Gaz. Gd."
Łqczę wyrazy poważania
X. Kantak.
Odpowiedź taka, zawierająca szereg n ieścislości,

mocno mnie zaskoczyła. Stwierdzała jednak dobitnie
podejrzenie, że pewnymi skrytymi drogami zmierzano
do uniemożliwienia <lalsze,j moJCJ pracy. W miejsce
dalszych wyjaśnień i sprostowań, że prawnie przepisana amortyzacja maszyn ,vynosi rocznic najwyżej 10 %
t. p., odpowiedziałem jak niże.r:
Gdaiisk, 25 sierpnia 1917.

Wicl. X. Kantak
w Poznaniu.
Bardw niemile dotknęła mnie groźba, zdąża_jąca
do stworzenia dziennika niezależni<' od „Gazety
Gdańskiej" a więc konkurencji.
Takiej pogr6żki sią nic obawiam. Ale dobrze, że
ją mam na piśmie. Bc;dę mógł każdej chwili udowodnić, że w czasach, gdy w Gdańsku licho się wiodło
i wszelkimi siłami walczyć musiałem o utrzymamc
polskiej gazety, nikt nic zatroskał siQ o mnie.
Ja sprzedać nic muszę. Gdy mi znś stworzyć hc;clą
chcieli konkurcncjl~, hędq musiał się bronić.
jest wolny wóz i przewóz. Albo stanc; cło walki,
do której mnie Wiei. X. Doktór wezwał znkor'iczcnicm
listu ostatniego w formie gro;,,hy konkurcncjq, alho
też Wici. X. Dobrodziej postqpi w cenie kupna
Z wyrazem szacunku
J. Kwiaikowski.

Na ·tym skończono chwilowe pertraktacje z ks. <lr
Kamilem Juliuszem Kantakiem. Jednak przed zakoń
czeniem roku wypłyn~ął nowy interesent w postaci Adama Poszwińskiego, redaktora „Dziennika Kujawskiego".
Za pośrednictwem adwokata dr Mieczysława Marchlewskiego ot.rzyrnałcm list z dnia 21 12 1?, w którym nadawca ofiaru_jc mi 48.000,- mk za gazctG. Działał
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w imieniu ks. Kantaku, ale w.~pólnic z ,vitoldem Kukowskim, ówczesnym dyrektorem Banku Dyskontowego w Bydgoszczy. Witold Kukowski obecnie jest estoń
skim konsu lcm i właścicielem majątku ziemskiego
Kolihki, położonego rnic;dzy Sopotem i Gdynią.
Dnia 27 grudnia otrzymałem nawet telegram:
,,Wnr11m a11f Vorschlag d11rC'h Rcchtsanwali .Murehlcwski gcmarht a11f achtvicrzig Tnnscncl 11ntcr ,val1rscht'in lichl'Hl Verhlciht kc,int' A n twort. Poszwiiiski".

To samo po polsku:
,,Czemu na propozycjQ przez odwokata .Ma1·chlcwskicgo zrohionq na czh'rclzicści ośm tysiGCY i prawdopoclolrnyrn pozostaniu bez oclpowicclzi.

Poszwif1ski".

Zanim przejdc; do innego tematu, pragnc: ,jeszcze
nadmienić, że dyrektor Witold Kukowski już w ]istopadzic na no,vo nawiązał ze mną pertraktac.ie, zapocząt
kowane przez X. Kantaku. Nowy kontrahcnl był też
Zl'QCzni~jszy, bo potrafił nawet spmvoclować mnie do
wyjawienia wierzycieli .,Gazety G<łaiiskiej". W tym
edu na ściśle określony czas prze?łałcm na jego rc;cc
szC'zegółowc zc..,fawienic Jiczb i nazwisk, jako J~nrnferial
poufny" i tylko dla informacji. O zwrot musiałem jednak ponownie si(: upominać, ho rozpatrywanie zbyt
długo frwalo. Dopiero li~t Adama Poszwi11skiego zmienił
chwilową syt uacj(; .
.\1 uszę tu przerwać, bo chcąc chronologicznie postQpować, wypada zaznaczyć, że z dniem 1-szym paździer
nika ot warto w Gda{isku za staraniem wyżej wspomniancgn \Vitolcla Kukowskiego filię Banku Dyskonto,vego w Bydgoszczy, założonego w roku f 913 ,z kapiF'iliQ w Gdańsku
tałem akcyjnym 400.000,- mk.
otwarto po podwyższeniu kapitału akcyjnego na 1 milion
marek.
O przystc;ipowaniu polskich dzieci w Gdańsku do
pierwszej Komunii św. już kilkakrotnie wspominałem.
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Dzisiaj jednak zaznaczyć wypada, że od czasu proklamowania Polski przez państwa sprzymierzone, społe
czeństwo nasze, jakoby odżyło. W zmogła się odporność,
a zarazem od waga. Znamionowała to bardzo wyraźnie
tegoroczna uroczystość obchodzona w dniu ?-ym paź
dziernika, nacechowana szczególną okazałością. W pięk
nie przystrojonej „Kaplicy K rólewskicj" licznie zebrała
się Polonia tubylcza. Zastępy wiernych byłyhy daleko
większe, gdyby nie zbyt skromne rozmiary Przybytku
Pa11skiego, nakazującego celem unikni<;cia natłoku
wpuszczania wiernych tylko za osobno wydanymi przepustkami. Jak zwykle i 'łym razen1 widok dziatek pobuclzał dusze żarliwe do placzu. Ale największe wrażenie si)otęgował wspólny .~piem polski, który w murach reprezentujących spuściznę polskiego króla Jana
Sobieskiego, po wielu latach gromadnie znowu zabrzmiał, jak za dawnych czasów. Chwalono Boga prostą a starą pieśnią Jana Kochanowskiego ,:Kto się
w opiekę". Dźwięk ,jej poważny a wzniosły, wszystkich bezwiednie schwycił za serca, ho stanowił niejako
symbol nowopowsiajł\Cej Polski. O,, ogólnego nastroju
bezsprzecznie przyczyniły się także śpievv·y chórowe
,,Lutni" gda11skicj, zasłużonej apostołki szerzeniu żywe
go słowa w mowie icj, która nic zginGła, lecz z popiołów na ,nowo znrnrhvychpowsiała.
Niezadługo po tej uroczystości doszła nas wiadomość, że dnia 27 października objęła urzGdowanie
w Warszawie nowomianowana polska Rada Regencyjna. Powołano <lo niej Arcybiskupa Aleksandra Kakowskicgo, Józefa Ostrowskiego i Zdzisława ksiGcia
Lubomirskiego. Rada Regency,jna z tej okazji wzywała
wszystkich bez różnicy wieku, stanu i wyznania~ aby
w imiG dobra O,jczyzny wytrwali w karności i gotowi
byli do poparcia Rady <>raz Rządu i Ra(ly Stanu .iako
poprzedników Sejmu Polskiego. Równocześnie wzywali
1
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MELDEBEST K TIGUNG.
Namc des Hilfsd icnstp flicht igen:
(Unte rschri ft): Johan nes Kwia tkows ki.
und
Gcgen wiirti g ausgc iibtcr Bcrnf : Zcitu ngsvc rleger
tcur.
Hcdak
Gclcr ntcr Bentf : Buch druck crgcw erbc.
(Datu m), dcn 14. Dczcm hcr 1917.
g.
Kćinig1. Pr. Polize i-Priis idium Danzi

To samo po polsk u:
POTW IERD ZENI E ZGŁOSZENIOWE.
j:
Nazw isko zobowiązanego do służby pomo cnicze
i.
kowsk
Kwiat
Jan
(Podp is):
y i reObecn ie wyko nywa ny za·wód : Wyda wca gazet
dakto r.
Wyzn aczon y zaw<'id: Grafi ka.
(Data ), dnia 14 grndn ia 1917.

Król.- Prusk ic Prezy dium Policj i Gdai1sk.
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•

Oprócz tego zyskałem poświadczenie mego zgłosze
nia do pcmownego pobytu w Gda11sku. przerwanego
powołaniem do służby wojskowc.r:
ANMELDESCllElN.
Der Buchdruckcrcihesitwr Johannes K wiatkowski. Vorstadt. Gra hen 49 (~amc und Stand) hat sich
(mit Familie) zum Aufcnthalt in dcm Polizcibczirk
Danzig nngeme1det.

Danzig, dcu 21-tcn NovcmlH'r 191 "!.
Staatsangchiirigkcit - Prcusscn
(Stempel der Bchurdc)
Kiinig1. l. Poliz<·i-Hcvicr Danzig
(Podpis: n icczytcluy)

To samo po polsku:
śWlADECTWO

ZGLOSZENIOWI•:.
drukarn,i Jan K,, intkowskj , Grobla
Pr.zedmiejska nr 49 (nazwisko i stan) zgłosił siG (z rodziną) do pobytu w obwodzie policyjnym Cda11sk.
J
Gda(1sk, dnia 21-go listopada 1917.
WłaściciPl

Przynależność

•

pa11stwowa: J>ru-;y .

(StC'mpel)

W doclatku

(Podpi-; niec1.ytcl11y).

otrzymałem

taki wykaz:
B. %47

DA UEilA US WEISKARTE
Hir dcn Bnchdruckcrcihesitzcr Johannes Kwintkowski,
wohnhaft D„111zig. Vorsti.idtischcr Graben 49.
Yor- und Z1111amc: Johannes Kwiatkowski.
Gclrnrtstag: 2"!. 12. 1869: Ccburtsorit: Poscn: Staats.angchiirigkcit: Prc11s5c11: Gru~iSc•: 1,"!2 m; Gestalt:
schlank: Kin11: gcwiihnlich: Nasc: gcwiihnlich: Mnnc1:
gPwiihnlich: Augcn: blau: Bart: kl. clunkl. Seh111nbart;
llaarc: schwarz; Bcsonclcrc Kcnnzcichen: Narhc am
r. Backcnknochcn. Flicgc an der Untcrlippc u. trkigt
Augcnglas.
Johannefi Kwiatkowski

(Eigcnhi.indigc~ Untcrsdirift)
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Es wird hiermit beschcinigt, <lass der Passinhaber
vorstchcnde Untcrschrift cigcnhandig vollzogen bat.
Danzig, dcn 21. Novembcr 1917.
(S.tempel).
Kiiniglichcs Polizci-Prtisidium.

To samo po polsku:
STAł..,A KARTA LEGITYMACYJNA
dla właściciela drukarni Jana Kwiatkowskiego, mieszkającego w Gdańsku, Grobla Przedmiejska 49.
Imię i nnzwisko: Jan Kwiatkowski.
Dzie11 urodzenia: 27. 12. 1869: Miejsce urodzenia: Pozna11; Przynależność pa(istwowa: Prnsy; Wzrost:
1,72 m; Postać: smukła; Podbrc'icłck: zwyczajny; Nos:
zwyczajny; Usta: zwyczajne; Oczy: niebieskie; Zarost: mały ciemny wąsik; Włosy: czarne; Szczególne
znamiona: Blizna na prawej kości licowej, mucha na
dolnej wardze i nosi okulary.
(własnoręczny podpis)
Jan Kwiatkowski
Niniejszym się poŚ\',dadcza, że właściciel legitymacji osobiście się pocłipisał.
Grlu11sk, 21-go listopada 1917.
(Stempel).
Królewskie Prezydium Policji.

Zrealizowanie obchodu Kościuszkowskiego spowoMi<,;dzy Towarzystwem śpie
waczym „Lutnia" a Towarzystwem gimnastycznym
,,Sokół" zhudził sic; {ławny antagonizm, już raz zażegna
ny za moją przyczyną. Każde z wymienionych Towarzystw mściło sobie pretensje uprzywilejowanych praw
reprezentacyjnych. Dc1żności pojednawcze dr. M. Marchlewskiego nic odniosły pożądanego skutku. Na wy1·aźnc jego życzenie popróbowałem szczc:ścia pon(}wnie.
Dr M. Marchlewski twierdził, że wielce zaslużc; się w ten
sposób wobec polskiego społeczeństwa w Cdaiisku.
Za moim przeto staraniem uzgodniono, że Komitet
urządz1 i dwie uroczystości Kościuszkowskie. Na pierwszej, w dniu 2 grudnia. gospodarzem bc;dzie ,J,utnia"
dowało pewne trudności.
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'
ze

współudziałem ,,Sokoła". Następna uroczystość

pozopod opieką ,,Sokoła" ze współudziałem
„Lutni", ale z równym programem. W rzeczywistości
była jednak mała zmiana. Nieprzewidziane okoliczności spowodowały nagły wY,jazd artystki operowej
Haliny Czarlińskiej, wskutek czego uraczyła publiczność swoim glnsem dopiero na uroczystości drugiej.
Treść programu uroczystościowego była następustawać będzie

jąca:
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Obchód ku uczczeniu pamięci Tadeusza Kościuszki odbędzie się w Gdai1sku, dnia 2 grudnia 1917 r.
o godzinie 8 i pół wieczorem na sali św. Józefa przy „
ulicy Zduńskiej (Topfcrgasse 5-8). Program: 1. Kantata: ,,Pogrzeb Kościuszki" - śpiew chórowy. Muzyka
księdza Kazimierza Kleina, słowa Kornela Ujejskiego.
2. Słowo wstępne. Wypowie Tomasz Pokornicwski,
prezes „Lutni". - 3. ,,Przysięga Kościuszki", wier,sz
Jana Sawy, wygłosi Janiuka T. - 4. ,.Pieśi1 o domu"
- śpiew chórowy. Muzyka O. P. J. żukowskiego, sło
wa Marii Konopnickiej. - 5. ,,Przemowa". - 6. ,,Patrz
Kościuszko na nas z nieba" - śpiew ogólny. - ?. ,.Ta
co nic zginęła". Muzyka Feliksa Starczewskiego, sło
wa Edwarda Słońskiego. - ,,Pieśń wojenna", Muzyka
St. Moniuszki, słowa J. Kościelskiego. Wykona artystka opery gdańskiej p. Halina Czarlii1ska, - 8. ,,Bema
rapsod żałobny" przez Cypriana Norwida. Wygłosi
Helena Starkówna. - 9. ,,Korale" - śpiew chórowy .
.Muzyka dr. Błażejczyka, słowa Władysława Syrokomli. - 10. ,,Kościuszko w Petersburgu". Obraz dramatyczny Adama Staszczyka w jednej odsłonie. 11. ,,Z dymem poi,arów" - śpiew ogólny. - 12 . .,Żywy
obraz" - według rysunku Artura Grotgera. - 13. ,,Boże coś Polskę" śpiew ogólny.
śpiewy chórowe wykona ch6r „Lutni" pod kierownictwem dyrygenta Edmunda Bcrnatzkicgo. Przedstawienie amatorskie i żywy obraz wykona zespól
amatorski towarzystwa ,,Sokół".
· Z chwilą rozpoczęcia się obchodu zamyka si~
drzwi wiodące do sali, po rzym wstęp na salę tylko
w przerwacn, trwających po 10 minut. Dlatego uprasza się o ściśle punktualne przybycie.

Otwarcie kasy o godzinie 3-ej po południu. Obchóll rozp<>cznie się punktualnie o godzinie 4-ej
po południu.
Ceny miejsc: 1-sze miejsce 6,- mk, 2-gie miejsce 4,- mk, 3-cie miejsce 2,- mk, wstęp na salę
1,- mk.
Bilety nabywać można poprzednio w ekspedycji
„Gazety GdańskiPj" przy Grobli Przedmiejskiej
(Vorstadtischer Graben) nr 49 i w księgarni ip. Romana Czarlińskiego przy ulicy Zdui1skiej (Topfergassc, nr. 19.
Obydwa przedstawienia udały siQ bezsprzecznie.
Szczególnie w dniu 2 grudnia sala św. Józefa była
przepełniona. Nawet zakupionego mie_jsca rezerwowanego nie można było odnaleźć. Przyczynę wykryto w pod-

,vójnym sprzedawaniu równych numerów. Sprzedaż niefortunną spowodowały pewne czynniki komitetowe. Powstawiano co prawda rzc;dy uzupełniające, ale io nie
zdołało naprawić złego i ukoić popłochu. Na łamach
„Gazety Gdańskiej" wszczc;to wskutek tego rzeczową
polemikQ z takim wynikiem, że przy następnych podobnych imprezach wystrzegano się tego rodzaju nieści
słości. Odtąd zbiory i rozchody poddawano osobne.r
kontroli, a rezultat publicznie ogłaszano. Popłoch wywołany nieznaną dotychczas lekkomyślnością, zniewolił
nawet trzeC'h gdańskich domorosłych wierszokletów do
humorystycznego wypowiedzenia uwag ,v·łasnych w postaci ryrn(nvanych wierszy, a dotyczących obydwu
imprez Koś('iuszkowskich.
Rozpoczął „Dziad z pc){l św. Brygity" (Dr M. :M.)
w ,~Gazecie Gdar'iskief' z dnia 11 grudnia, numerze 148.
Piosnka dziadowska o murzynie w Gdańsku.
Doktorowi Włudysławowi Pancckicmu
poświęca tę krotochwilę Kotwicz.
Już od tygodnia ludzie mi gadali
że na świętego, na Józefa sali
Tam się pokaże przy festynie dużym
Prawdziwy murzyn.
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Wszystkie wiedziały w Gda6skLL małe smyki,
murzyn przylazł pono z llameryki,
Czarny na gębie, czarne rc;ce, nogi,
A na łbie rogi.
że

Więc zbierał .dziaduś
żeby zobi1czyć
już

T

By

grosik do grosika,

tego machonika

o trzeciej z rnrwgim ludem wali,
w sali.

stanąć

Co tam narodu, o mój mocny

Boże,

Tłok, że się dziaduś przecisnąć

nie może;
Tak ci dziadusia ludzie ,przyskrzynili,
Paluch mu zbili.
Wrcszciem i dolazł do krzesła mojego,
tu się rzuci trzech na urnie jPdn('go
Niby na krzesło też maj 4 11 urncry Takie cholery!
Aż

Ja

przecież miałem

Więc

o me prawo

na to

krzesło

numer,
rnmor;
przy upadku

chciałem zrobić

Lecz mię wypchnęli. Dziaduś
Stłukł się na zadku.

I ,vnet zaczęli :nvojc przcclstawic11ic,
Bo się .rozległo okropne dzwonienie.
Raz z cienka grubo, po tym z grnba cienko

l

straśnie miękko.

Potem wylazła mała dziewczynka Znowum żał<nvał, że to nic murzynka.
Zaraz Ż<'m poczuł, że jako do winsza
Ta ci jest pierwsza!
Potem wylazła, o mó.r mocny Boże,
Szkoda, że z hliska człek widzieć nie może,
Znów z wierszem dama. śliczna jak obrazek

Bez

żadnych

skazck.

Trzewiczki białe, czyste n;kawiczki,
A tak sic; oczy świecq, jak <lwie świeczki,
Więc pytam wkoło co to za frejlina.
Mówiq: Hrabina!
Ta ci dopiero wzięła nam wykładać
I wielkim głosem cuda opowiadać.
Gęby otwarte w podziw wszyscy mieli
Tak zrozumieli!
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przestał.a, podał jcJ przez śparę
Wyrostek jakiś dużych kwiatów parę.
Pewnie i murzyn ·weźmie zn swe spasy
Dclikatasy.

Ledwie

Potem ci wylazł pan w czarnej ferecie,
Powiada: ,.Lncłzic, straśny żal mię gniecie,
Nic usłyszymy naszej pierwsze.i sławy
Z powodów od mis niezależnych".
Wic;ccm się przeląkł, że murzyn, psia dusza,
Pewnie nie przylazł. Lecz się w,s zystko rusrn
I znów furt dzwonią, f111chtujq na scenie
Na przedstawienie.
Wtedy dopiero wylazła hestya,
na niej czarny, czarny brzuch i szyja,
O Ilamcryce coś ta opowiada,
Po po Isk u gada.

ł,eh

Potem wziął mi{1tłę i izbę ·wymiatn
Lepiej jak moja stara Małgorzata.
Przy jcner.ałach z widkirn pyskiem stoi
Nic się nic boi.
Jak sic, jednemu z nich pod nogi rzucił,
Tak ci go go zaraz na łc'iżko przewrócił.
To ci pokraka! to ci osoba!
To {'i cho ro ha!
Jakie zaś gc;hq rohi wykrętasy,
Straśnc figlasy

i

pogańskie śpasy,

A j.1k do dziewuch białe gały szczerzy,
Nikt nic uwierzy.
Dwie marki całe za to krzesło wzięli.
Z którego ,potem na łeb mnie cisn<:li;
Zadka nic czuje;, palucha 11ic czujQ,
Dziad z pod św. Brygity.
Lecz nic żalujQ.

Odpowiedział Cz. (I I. W.) w numerze 149 „Gazety
Gdai1skiej", z <Inia t 3 grudnia.
Przygoda dziadku
po ogh1daniu murzyna w Gdańsku.
Dziadc>k z obchodu Kościuszki powrócił
J w domu długo jeszcze ,pieśni nucił,
Które tam słyszał, - ule - miły Bracie
Nie rzekł nic o nim swojej Małgorzacie.
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Bał się swej baby, żeby nie fluchciła
I przy tym może go jeszcle obiła
Za to, że dzisiaj, gdy jest .bieda w świecie
Grosz swój na jakieś tam obchody niesie.

Znpomniał tylko, że w długie 'Wieczory
1 ród niewieści do gazety skory ...
A Małgorzata, że nie w ciemię bita
,,Gazetę Gclańskq" co wieczora czyta.

Wnet przeczytała „Picś,1 dziadowską" całą,
Gniewnymi oczy postać Dziadka małą
Jakby w proch Z<'trzcć usiłowała

I

zawołała:

- Ładnych się rzeczy z „Gdańskiej" dowiaduję!
Za to, że ciebie gałganie miłuję,
Ty .zaprowadzasz jakieś nowe mody:
Sam i beze mnie chodząc na obchody.
Zamiast iść ze mną, jak się przynależy
To on do dziewcząt stare zęby szczerzy!
I ,potem jc,s zcze w „Gazecie" posh;ka,
że szkoda, iż to nic hyła mnrzynka!. ..
Dam ja ci za to, stary zbereźniku!
Nic dość ci żerny? jakiś bezbożniku!?
Chodzisz po salach, aby się ·rozglqclać
I młodym pannom w oczęta zagh1clać!

A rozgorszona

słowy swymi srodze,
Jak nie poskoczy ci na jednej nodze Do kąta po miotłę i pocznie niq władać
Dziadka okładać ...

Dziadek oniemiał. Więc !-iicclział jak ciura
wreszcie zmądrzał i dał zaraz nura
Pod łóżko w kącik zupełnie od ściany,
By ujść z zaciekłych rączek swojej damy.
Aż

- Wyłaź mi zaraz! - Ja tu dobrze siedzę Rzekł Dziadek. - I z miejsca tego nic wylezę.
Choć do soboty poczekam tn zgoła
Do ~ościuszkowskiej rocznicy „Sokoła".
Jak Małgorzata o tym usłyszała,
Zaraz ciekawość wielka ją zebrała.
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Pytać poczęła: - co, gdzie, jak i kiedy?
Dziaduś z ciekawską miał półtorej biedy.

Więc opowiadał: W sobotę na wieczór
Dnia 15-go znów się zbierze chór
,,Lutni", oraz ,,Sokoła" gdańskiego drużyna,
I drugi obchód o 8 i pół rozpoczyna.
Zaproszeń osobnych już nic wysyłają,
Tylko każdego, kto przyjdzie, wpuszczają.
A nawet znieśli ceny dosyć słone
Brane poprzednio. Teraz są „zniżone".

Dom św. J6zcfa dla 1,vszystkich dom zborny:
Równo, czy człek ubogi, lub też pan wytworny.
Wszyscy przybyć ,powinni: uczcić Naczelnika
Teraz, gdy wolności blask chmury przenika.
Mężu kochany! Weźmij mnie ze sobą!
Bardzo radośnie pójdę razem z tobą.
Wynijdź spod łóżka - niech zgoda przenika
Tych, kt6rzy idą uczcić Naczelnika!

Jum stał pod drzwiami, słuchając uważnie
Kłótni staruszków. Może nic jest ładnie,
Żcm to wygadał. Lecz Kotwicz poważnie
Sfl uch ci mnie mocno, jeśli - ktom jest? -

zgadnie.
Cz.

Na taką odpowiedź niezwłocznie zareagował Jerzy
Kotwicz (Dr M. M.) w nr. 151 z dnia 18 grudnia nastę
pująco, chociaż mylił sic; {lo co anonimu „Cz."
Do uutora (autorki?) ,,Przygody dziadka".
Tak zaciekawion jestem niewątpliwie,
Kto jesteś, tajemniczy anonimic,
Co władasz prozą i wierszem szczęśliwie.
O nicznajomy(a), jakież twoje imię?
Jeżeli

jesteś zacnym, starszym panem,
(Prozy powaga za tym przcma wia),
To z poważaniem zgoła niPkłamanym,
Kotwicz pierwszeństwo Tobie pozostawia.

Kończmy z honorem ,polemiczne zwady,
Niechaj „Gazeta" alians nasz ogłasza,
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Niech biją razem nasze jasne szpady,
G<ly znów zawoła wspólna sprawa nasza.
Jeśli zaś jesteś dziewczynką

niewinnq,
kotko, ,,stojąc pode drzwiami"),
To mam do Ciebie, prośhG zgoła inną,
I inny alians sta,nic rniqdzy nami.
(Słuchałaś,

Uśmiech skrzyżuje mój z Tohą florety,
CiQto odbiję Twe złośliwe słówko,
LubiQ rumidiczyk pięknej kobiety,
Z skorq d<J żart6w kokieterii gl6wkq.

Lecz

jakżeż

clu;inicj w innej atmosferze

Dnszu, liryzmów straszliwie łakoma,
Pragnie pomówić z Tobą bliżej, szczerze,
Bez zasłon, o Ty, piękna nieznajoma.

Gdy siq '"potkają dwie pokrewne dusze,
Nic echo gazet dla nich jest wskazancm.
Wtedy zacisze dyskretne mieć musn1
Gdzfrś 7a liryzm u czułym pa rawanern.
Czy wiesz, dziewczynko, jak ta świeżość młoda
Z rqk 1mm uciPka, clziś, codziennie?
A jak szalenie każdej nocy szkoda,
Co lH'z pieszczoty zbiega sennie?
Przyjdź!

Dyle

przyjqć

Na kosze win

ostatnią

rnq krcilowę goclnic,
dam dzicsiqtkQ,
Za kwiaty niechaj me ostatnie ~padnie
Lichwiarski szajgec weźmie na_ pamiqtkc;.

Przyjdź! Nic pokocha nikt CiQ tak szalenie,

Jak ja, co znam miłostki Wiednia, Pragi,
Com w włoskiej kochał sic; syrenie
T w !Jlondindad1 Kop<'nhag·i.
Op1nviem Tobie o tancerce Lol i,
(Alpy, noc jasna na Dzenopi szczycie)
T _jak kochałem nrnrkizq Gohholi,
Padwa; skok z okna u ratował życic.

Opowiem, jł1k w fo wcrnic gcnneiiskiej
Wydarłem Dżuliq 7. rąk zhira cholery
I jak w kaszcrnnic trycstC'11skicj
O Conchc, gzmiały nasze rewolwery.
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Przyjdź!

Nic pokocha nikt Cię tak na świecie
Jak ja, co tylko w młodość wierzG.
Przytul się do mnie nic w „Gazecie Gda11skiej'',
Lecz w mej studenckiej, skromnej garsonierze.
Jerzy Kotwicz.

Dla autora ~,Cz." (I-I. W.) anonim Jerzego Kotwicza
nic stanowił tajemnicy, wiGc tak odparł w numerze 152
:,Gazety Gdat'iskicj" z dnia 20 grudnia.
KOTWICZOWI.

Na

cóż odsłaniać tajemnicy

rqhki?
Zosta{imy sobie i dalc.r nieznani.
Główna rzecz w tym, by na odgło,s trąbki
Co do prac wzywa, była rnic;dzy nami
Jedność i dążn<)ŚĆ: 1st11żyć dobrej sprawie!
To za warunek najpicn~·szy postawie;.
Drugim niech hęclzic: nic11stnnn<l praca

Dla tej gazety, co ohn nas

gości.

Niech na jej łamach ciqglc się ohraca
Myśl nasza w dowód ku niej :i,yczliwości.
Równo, czy prozq, czy też w kształcie wiersza
Niechaj sic; w ,.Gda11skicj" ukaże najpierwsza.
że

ohu nam może liryki
i lepiej cło smaku.
Ale tit w Gda11sku J){ltrzeba krytyki,
Chociaż oglc;dnej. Bo w każdym Polaku.
Który to gdańskiej niC' chce mqcić wody
Tkwi, zda się - wielka chętka do wygody ...
Prawda,

Byłyby wiGtC'j

Z ni,t przede wszystkim walkę stoczyć trzeba:
Bn1Ć", gdzie się zdarzy, za Boże poszycie,
Gdyż zabagniona jest tu - narodowa gleba
Tak - że 11trnclnia już nawet pożycie.
NiC'ch tedy sarkazm T,vój, Kotwiezu, chłosta
Niemiłosiernie i wprost sohic z mosta.
Napic;t1111j srodze, bez wszelkil'j litości,
Co potępienia godne luh skalane,
Co dyktowane' jC'st brakiem zgodności
czynach, które być winne fundowane
Nic na burzliwej, spienionej wciąż wodzie
Waśń, lecz na bratniej, nieskłóconej zgodzie.

,v
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dowcipne, się przyda
hydrze, co dość długo gniecie
Myśl wszelką -wy;i)szą, a niech owoc wyua
Jak najrychlejszy i wnet popłoch wniesie
Między tych, którzy w naszym starym grodzic
Nic urnią jakoś żyć w szlachetnej zgodzie.

Twe pwro

świetne,

Przytrzeć łf'b

- nam dziś ich nic trzeba.
Inaczej czasu raczej użyć pora.
Odmówmy sobie tak lekkiego chleba: Lepiej użyjmy każdego wieczora!
Nieśmy myśl \v~yższq, chociaż w pocie czoła
W zastępy „Lutni" - szeregi „Sokoła".

Porzuć miłostki

A guy do pracy tej uda się zgoła
Pozyskać z kilku choćby jeszcze ludzi
Spośród zna.romych Twojego tu koła,
Wtedy napcwno duch inny się zbudził
W grodzic Sobieskich, Mcstwinów, Samborów
Być nic powinno duchowych ugorów.
Do fogo dqżmy wszelkimi silami.
Kiedy zaś uda nam się plon tak miły
I duch wspólnoty zawiśnie nad nami
żeśmy złączyli wszyntkic nasze siły ... ·wtedy - o wtedy, otwarcie i szczerze
Wyznam, ktom jest i silniej zacieśnię przymierze.
Cz.

zupełnie co do osób się me
Pisze on w nr. 155
Parawan"".
"Cnotliwy
orientujący
,,Gazety Gdańskiej" z dnia 29 grudnia.
Zakończył polemikę

KOT Wf CZOWJ.

Oj, Kotwiczu, zbereźniku, zdradziłeś się bratku.
Wszak tym Cz. wierszokletą sam jesteś, mój kwiatku.
Dzisiaj spędzasz na dziewczynki, - nic uda się sztuka:
Znane nam są twe uczynki. Ten znajdzie - kto szuka.
to niby kto inny?
Wszakże murzyn, ta bestyja, A ten dziadek z zbitym ... , czy także niewinny?
Tyś ze ,sceny perskie oko sypał do dziewczynek,
Tyś w kaszemnic tricstc(1skicj odbył po.rcdynek.
Darmo Kotwicz, dziadek, Cz., sianem się wywija.
Bo dziad, Kotwicz i ten Cz. - jedna kanalia.
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Nic łżyj tyle, b-0 nas swoim nic wezm1csz opisem.
I ja kiedyś byłem młody - i jam był Farysem
I ja noce księżycowe spędzałem nad Nilem Miałem nawet o Nubijkę zajście z krokodylem.
Bo z zadrości, gdym ją tulił - ów jaszczur przt'klęty,
Napadł z tylu, podła dusza, i urwał pół pięty.
Stąd kuleję, choć złośliwi powiadali potem,
żcm z stołowej wysokości zleciał z samolotem.
Zatem jako doświadczei1szy rady ci udzielę;
Lecz nie dziękuj mi już naprzód, zbytnie ceregiele.
Czyś pomyślał, że poezja nic jest surogatem?
że „Ersatz" jej nie zastąpi dopóki świat światem?
Co w teatrze oprócz palca ,potłukł sobie dziadek
Tego w wierszu pierwszorzędnym zwać nic można ....
Ale „Tylną Pomeranię", ,,polem wychowania",
Lub „niezbędnym instrumentem do - saneczkowania".
To po rpierwsze, a po drugie (przyjmij słowo bratnie):
Ty co „stany zjednoczone" chcesz sprzedać ostatnie.
Czyś pomyślał o następstwach? Nie mówiqc o zgrozie,
Gdy się znajdziesz ,pośród ludzi bez ... na mrozie?
A „Bezugschein" czy to fracha? Masz na nowe grosze?
A nuż kupisz papierowe? - zastanów się proszę.
Wreszcie my, choć <lcmokraty, jednak nic hołota Nic możemy przez próg domu wpuścić s,msculotta.
Na tym koniec: .za twą sieczkę - przy_jmij me otręby,
Weź do serca, ·n·ic na rozum i daj brachu gęby.
Cnotliwy Parawan.

Po dokładnym rozliczeniu dochodów i rozchodów,
obydwie nroczysto.~ci wykazały zysku 1.706,72 marek.
W czasie „Kościuszkowskiego Obchodu" obdarzyła
mnie wojskowa komenda obwodowa nową niespodzianką, ujawniającą ·słabą podstawę niedawno łaskawie
mi udziolone.r wolności:
Konigl. Bczirkskmnmando

Danzig, d. 2. 1~. 17.

T. N. Inb 15341
L. N. K. 19/1869
,.Gaz. Gdańsku", Zeitungs-Verlag u. Buchdrukcrei
Danzig, Vorstiidt. Graben 49 I.
und

Auf <las Rcklamationsgesuch vom 11. 10., 20. 9.
,. 8. 1917 fiir unged. Lan<lsturmpflichtigen
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J. Kwiatkowski ist dieser d11reh das stcllvertrctcnde
Gcneralkommando bis 31. 1. 1918 zuruckg~stcllt worden. Die Entlas,s ung und Zuriickstcllung crfolgt n_ur
fii r dcn dortigen V erl ag.
Der Verlag ist verpflichtet, die Eutlassnng oder
dcn Fortfall des Grunrles der Zuriickstcllung sofort
dcm Bczirkskommanrło mitzntcilcn."
Die Znrlickstcllung cles Wieczorkiewicz wird aufReuter, Hauptmann.
gehohcn.
To sarno po polsku:
Król. Komenda Obwodowa

Gdańsk.

d. 2. 12.

n.

T. N. lllb. 15341
L. N. K. 19/1869
,,Gazet.a Grla{1ska"
Wydawnictwo gazetowe i drukarnia
Gdańsk,

Grobla Przedmiejska 49 I.

Na prośhc; reklarnacyjnq z 11. 10., 20. 9. i 7. 8.
1917 o nicsłnż. obowiązkowego pospolitakn J. Kwiatkowskiego został tenże przez zastGpczq generalną komend<; rlo 31. t. 1918 cofni<;ty. Zwolnil'nic i oclstawicnic nastqpifo tylko dla tamtejszego wydawnictwa.
Wydawnictwo jest obowi,!zane, zwolnienie albo
ustanie przyczyny cofni<;cia natychmiast komendzie
obwodow<'j donieść.

CofniGcic Wieczorkiewicza · znosi siG.
, Reuter, kapitan.

Przeszedłszy

nek, ostatnia nic

jednak szereg innych niespodziamnie zbytecznie wzruszyć.

zdołała

Już poprzednio wspominałem, że niemieckie wła
dze wojsJrnwc nagromadziły liczne 'zastc:py jeńców
rosyjskich w obozie na "Troylu". Naprzeciw dzisiejszej
,:Stoczni Gdańskiej". Wśród tych jeńców procentnalnością przeważali Polacy. Dla nich dostarczałem bezpłatnie jako lekturę polskie książki. Oprócz niektórych
jeńców zjawia,jących się u nmie w redakcji, ale pod
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eskortą wojskową, kilkakrotnie odwiedził rnme także
rosyjski lekarz sztabowy, Polak. Nazwiska dokładnie
nic pomnG. Z<lajc sic;, że Olszewski. Był ta:kże jeńcem.
Zazwyczaj chodził w towarzystwie niemieckiego kaprala, lecz bez n ieodstc;pnego bagnetu. Wszyscy mieli
specjalne życzenia, które załatwiałem według możności.
D~a dni przed wigilią Bożego Naro<lzenia zjawia się
znowu znajomy lekarz, prosząc usilnie o tradycyjny
opłatek. Mówił, że w obozie przebywają szeregi ojców
rodzin, jako też mlo,dzicży. A każdy z nich przywykł
do starych zwyczajów. W dornu zawsze z wielkim skupieniem oibchodzono wigilie; przyjścia na świat Zbawiciela
świata. Teraz opuszczeni, przynajmniej wspólnym opłat
kiem pragną zastąpić pamięć chwil przebytych w gronie
rodzi·ców, żon i dziatek, a zarazem prosić Stwórcę
wszech mocnego o lepszą przyszłość.

Były io

.rednak czasy ogólnej sekwestracji. Obkła
aresztem wszelkie płody rolne, władze nic ominc;ly także mąk i. Opłatków wskutek teg,o prywatnie nigdzie nie wypiekano, z WY,jątkiem w celach rytualnych.
W Gdańsku kołatałem bez dodatniego skutku do wszystkich urzt;dów parafialnych. Nikt. nie mógł czy nie
chciał służyć pomocą. A nieszczęśliwi jeńcy wyczekiwali opłatka jak zbawienia. Ostatecznie zwróciłem się
z prośhą do mojej przyrodniej siostry ś.p. Marii z Jankowskich Wieczorkicwiczowcj. Mieszkała w Poznaniu,
przeto listownic i telegraficznie wzywałem, aby w,szelkich dokładając starali, przyczyniono się do zrealizowania prośby opuszczonych Jencow. Siostra wraz
z m(?ŻCm Władysławem mnie nic zawiedli. Oto w samą wigilie; w południc nadeszła paczka ,z opłatkami,
a wieczorem była w ohoz,ie ku ogólnej radości odbiorców.
dając

Dnia 23 grudnia zmarła moja ,matka Teresa z Jaruszewskich, 82-lctnia staruszka.
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Zgon mojej matki - staruszki, był niejako
czeniem roku obfitującego w mzliczne prze,jścia.

zakoń

Rok 1918.
Rok piąty wojny rozpoczął się dla mnie telegraficzną zapowiedzią dziennikarza Adama Poszwińskiego
z Inowrocławia, że dnia 3 stycznia przybywa do
Gdańska. Treść telegramu brzmiała:
,,\V crdcn mor gen vorsprcchcn.

Poszwinski".

To samo po polsku:
,,Jutro Pana odwiedzimy.

Poszwinski".

I przybyli. Adam Poszwiński w towarzystwie dyrektora banku Witolda Kukowskiego.
Wspólna konferencja wyraziła możliwą zgodność
ceny kupna i dalszej współpracy w przewidywanej
Spółce. Zgotowano nawet projekt umowy sprzedaży
i kupna. Oczekiwano tylko nu aprobatę ks. dr. K. J.
Kantaka, której nadejście dziwnie się opóźniało.
Tymczasem dnia 25 ~tycznia od wiedz ił nrnie dr
Leon Janta Połczyński z Wysokie,j. Przybył w zastc:pstwic Władysława Gajewskiego z Turzna. Oba,j
reprezentowali głównych udziałowców dawnej Spółki
wyd. ,,Gazeta Gdańska", od której przedsiębiorstwo kupiłem. Na życzenie wyjaśniłem ogólne położenie przedsiębiorstwa, prosząc I() możliwą dylac.rc: spłat, jako też
obniżenie pierwotnej ceny kupna. Wysłuchawszy wszystkiego z widocznym zaciekawieniem, <lr Loon Janta
Połczyńs1 ki oświadczył gotowo.ść przyd1ylcnia się <lo
moich wniosków. Równncześnie zaznaczył, że dnia nastQpncgo odbędzie siG narada w hotelu ,,Danziger Hof",
na którą mnie także poleci zaprosić. Prawdopodobnie
telefonicznie.
Stało się jednak inacze.j. Zapowiedziane wezwame nic nastąpiło. W zamian tego otrzymałem z mneJ
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strony wiadomość, !którą ·przytaczam dosłownie, aby
sprawy ewentualnie me prze<lstawić w fałszywym
świetle.
Berlin N. 4, den 7. Macrz 1918.
Fa Gazeta Gdanska, Kwiatkowski, Danzig.
Untcrm 4. d. M. cmpfingen wir von Herm
<lr. Kantak, Micsic;cznik Kościelny Poznań, Poscn,
cine A nfrage, un ter welchcn Iledingungcn wir unscre
Fordcrungcn dcmsclhcn vcrkaufcn wiirdcn. Wir haben laut heifolgcndcr Press-Kopie dcm Ilerrn geantwortct, da wir nicht wisscn, ob sich <lcrselbe mit Ihrcm
Einvernchmen an uns gcwandt hat.
llochachtungsvoll
Mergcnihalcr Sctzmaschincnfabrik
Gesellschaft mit bcschriinkter Haftu.ng
(Podpisy nieczytelne),
Odpowiedź

firmy brzmiała:
Tm. MiesiGCZn~k Kościelny

Poznań

Dr. Kantak
Posen.
Auf lhre gcfl. Zuschrift -vom 4. d. M. erwi<lcrn wir
Ihnen ergcbcnst, class uns das Eigcntumsrecht an der
an die Firma „Gazeta Gdańska", Kwiatkowski, Danzig
scincrzeit gclidertcn Linoty,pc Sctzrnaschine bis zur
vollstiindigcn Bcglcirhung der Maschincnratcn zustcht.
Wclchc Bctriigc n och off en stehcn, <liirftcn Sic von der
Firma „Gazeta Gdańska", Da11zig, crfahren, welche
gemrn hicriiber oricntiert ist.
Ilochachtungsvoll
Mergcnthalcr Setzmaschinenfabrik
Gescllschaft mit bcschrankter Jiaftung
(podpisy nieczytelne)

To samo po polsku:
Berlin N. 4, dnia ?-go marca 1918.
Firma Gazda Gdanska, J. Kwiatkowski
Gda11sk.
Dnia 4. h. m. otrzymaliśmy od pana dr. Kantaka,
Micsi<;cznik Kościelny, Pozna11, zapytanie, pod jakimi warunkami sprwdalibyśmy mu nasze pretensje.
Odpowiedzieliśmy rzeczonemu Panu według naszej
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kopii prasowej, ponieważ nic wiemy, czy on zwrócił
d1) nas za Pańskim porozllmicniem.
Z wysokim poważ.:rnil'm
Mcrgcnthalcr Sctz.nrnsehi11cnfobrik
Spółka z ogr. por.
(Podpisy nieczytelne).
Równocześnie otrzymałem list podobnej treści o<l

si<;

fi,rmy drugiej:
Frankcnthal, dcn 8 Macrz 1918.
Firma Gazeta Gdafiska, Kwiatkowski
Buch cl ruckcrci
Danzig, Postsch Iicssfach 188.
Ein IIerr Dr. Kantak, Poscn. Seminarstrasse 2,
fragt IH'i 1111s an, untcr welchen Bedingungen wir unscrc Forderung an Sic vcrkaufcn wiirdcn. Wir schriebcn dcmsclbc~11 lallt mitfolgcndcr ~opie, da wir Henn
Dr. Kantak nicht kcnncn uncl ohnc lhrc Zustimmung
natiirlich cinc derartigc Anfragc nicht hcantworten
kc>nncn.
fTochachtcnd
Schncllpresscnf ahrik Fra nkcnthal
Albert & Cie Act.-Gcs.
{Podpisy 11icczytcl11c).

To samo po polsku:
Vrankenthal, dnia 8 marca 1918.
Firma
Gazeta Gda11ska, J. K wiatkcnv-ski
Gdaiisk
Postsch liessfach 188.
.Pewien pan dr. Kantak, Poznaii, ulica Seminaryjna 2, pyta nas, pod jakimi warunkami spl'zcdalibyśmy
nasze pretensje do Pana. Pisaliśmy rn II według załączonej kopii, ponieważ p. dr. Kantaku nie znamy
i bez Pa11skiego zezwolenia natnralnie na podobne
pytanie odpowiedzi udzielić nie możemy.
Z wysokim poważanic·;;l
Schncllpresscnfahrik Frankcnthal
Albert & Cie Act.-Ges.
{Podpisy nieczytelne).

Tego ro<lza_ju wystąpienie ks. dr. K. J. Kantaka
sprawy nie naprawiło. Zrozumieli to niezawodnie tak-
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że jego przyjaciele, bo nagle urwano · dalszą korespondencje;. Natomiast ks. dr Kantak nic zaprzestał swoich
dążności i przesłał niżej przytoc;zony list sądown'ie zatwierdzonemu kuratorowi wydawnictwa .,Gazeta Gdań
ska", pozostającego pod opieką sądową.
Poz11a11. dnia 12 kwietnia 1918.
taskawy Panie ..... !
Obostronnic przesyłam Panu zglosw11ic jako wier.zyciel masy „Gaz Gd." S,1cL"'.G, że tak b<;dzic odp,owicdnio. Zamiarem moim jest nabyć „G. Gd." Nie
che<; pr.1.y tym krzr.vdy Kwiatk., ale z dr11gicj strouy
nic mam z;11niar11 dae si<: przez niego wyzyskać.
o szczegółach poinformuje Pana dr K r<:cki lub dyr. Kukowski przy"swojcj oclpow·icdnicj bytności w Gdańsku.
X. Ku11tuk.

NastGpuje list, o którym iks.

w

Kantak

wspomina

piśmie powyże.r przytoczonym:
Poscn, dcn 13. April 1918.
lch tcilc lhnc11 crgohcnst mit, class ich durch
Vcrtrag mit der in Liquidation befindlichcn Firma
,.Gazeta Gdańska" G. m. b. 1l. Danzig. vcrtrctcn
d11 rc:h dcn Liquicla tor Hcrrn Josef v. Gruchała-W<;
sicrski am 22. 2. 18 die der firma „Gazeta Gdańska"
gcgcn K wiatk(nvski z11stchcndc Forc!Prnng a uf Ucbcrnahme cincr Wcchsclschuld der gcnanntcn Firma bci
der 13.ank Przemysłowców in Poscn in I kihc von
80(}0,- Mk. ncbst 960,- Mk. folligcr und cingeklagter
Zinsen u. 309,98 Mk. Gcrichtskostcn iihernrnnmcn hahe.
Die Abschriftcn dn Untcrlagcn fii r dcn rcchtlichcn
Bcstand dicsc'r drci Forderungen kć.inncn auf Wunsch
eingcsandt wcrdcn. Ausscr dcm stchcn mir noch zu
gcgen Kwiatkowski die noch nicht cingcklagten Zinsen von dcn 80(>0,- l\fk. vom 1. April 1915 ab.
l lochachtu ngsvoll

Dr. Kantak.

To samo po polsku:
Poznań,

dnia 12 kwietnia 1918.

uniżenie, że

na podstawie umowy
Donosz<; Panu
ze znajdującą si<; w likwidacji firmą „Gazeta Gda11-
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ska" Sp. z ogr. por. Gdańsk a zastąpioną przez likwidator<l pana Józefa Gruchałę-Węsierskiego przejąłem
dnia 22. 2. 18 firmie „Gazeta Gdańska" od Kwiatkowskiego przysługującą pretensję na podstawie
'przepisania długu wekslowego wymienionej firmy
w Banku Przemysłowców w Poznaniu w wysokości
8000,- mk. oraz 960,- mk. płatnych i wyskarżonych
odsetek i 309,98 mk. kosztów sądowych. Odpisy podkładek prawnego stanu wszystkich trzech pretensyj
mogą na życzenie zostać przesłane. Oprócz tego przysługują mi od Kwiatkowskiego jeszcze nic wyskarżo
nc odsetki od 8000,- rnk. od 1-go kwietnia 1915 roku.
Z wysokim poważaniem
Dr Kantak.

Teraz dopiero dowiedziałem sic;, że dr Leon Jan ta
Połczyński reprezentujący przed miesiącem głównych
udziałowców dawnc,j Sp. wyd. ,,Gazeta Gdańska", złu
dził

mnie tylko obiecankami. W rzeczywistości dnia
22 lutego sprzedał ogólną prctcnsjQ ks. <lr. K. J. Kantakowi za mocno niższą sum<;, skoro 25 lutego 1920 r. wynosiła z dalszymi odsetkami i wszystkimi kosztami tylko 6.2?3,- mk. Dnia tego wpłaciłem bowiem kwotę
powyższą na rachunek ks. dr. Kantaka Bankowi Dyskontowemu w Gdańsku, za pośreclnid wern Banku
Związku Spółek Zarobkowych - Oddział Gclai1ski. Była to
całkowita suma, według słów ks. dr. Kantaka w Banku
Dyskontowym zapisana jako faktyczny {Jlug „Gazety
Gdańskiej", z dopisaniem wszelkich odsetek i kosztów.
Oczywiście, że w takich warunkach trudno było
nawet pomyśleć o dalszych pertraktacjach. Ks. dr K. J.
Kantak żądał już teraz całej kwoty plus odsetki i koszty sąclowe, gdy tymczasem ·suma płatna wynosiła do·picro 3.800,- mk, a reszta była rozłożona na spłaty
·w lal ach 1919 do 1924.
Zaś do 12. 6. 19 suma ta w wyobraźni ks. Kantaka
urosła nawet do 10.616,20 rnk, ho tak w dniu tym pisał
do mego prawnego zast<;pcy.
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Dnia 17 października 1918 r. ks. Kantak zwrócił się
do sądu gdańskiego, wnosząc następujące pismo:
11a N e. 1/17.
-25-

Danzig, dcn 17. Oktoher 1918.

An das Ki>niglichc Amisgericht Abt. 11 a
in Danzig.
1n der Kwiatkowski'schcn Gcschiiftsaufsichtssachc iiberreiche ich die Vollmacht des Diiizescnarchivars Stefan Kantak in Poscn und tragc namens desselben folgencles vor: Eigcntiimer der Zeitung „Gazeta Gdańska" in Danzig ist Johannes Kv,,.iatkowski, cler
sic am 28-tcn Fcbruar 1913 von der Gazeta Gdaiiska
G. m. b. IL, dicse vertretcn durch ihren Liquidator
Josef von Grucha1Ia-W cnsierski in Oli va gekauft hat.
Aus dicsem Kaufgeschlift verschulclct Kwiatkowski der
Verkiiuf er in n och an Kaufgcld 8000,- Mk. ausscrclem
Prozesskosten und riickstandige, ingesamt ctwa
11.000,- Mk.
Dicse Fordcrung von ctwa 11.000,- Mk. und weiter aufgelaufoncn Zinsen hat der Liquiclator von Gruchalla an Stefan Kantak abgctrctcn.
Beweis: Die heiliegende Urkunde vom 22. Februar 1918. - Nr. 57 Not. Reg. Jahr 1918 des Notars
Bielewicz in Danzig.
Auf Antrug des Schuldncrs Kwiatkowski ist die
GcschMtsaufsicht iiber sein Vcrmiigen zwecks Ahwcndung des Konkurscs dnrch das hicsige Gcricht angeordnct worclcn.
Die Gcschi.iftsaufsicht ist zu Unrccht angeordnct
wordcn.
Kwiatkowski war iibcrschuldct; sefoc Schuldcn
helief en ~ich nach seiner cigenen Angabe auf runcl
.54.000- Mk., wi.ihrcnd an Vcrmćigcnswcden nur
19.715,85 Mk. nlso ctwa ½ ,der Schulden vorhandcn
wnrcn.
Die Voraussetzungen des § 1 der Verorclnung
vom 14. Dczcmhcr 1916 la.g en mithin nicht vor.
Fiir alle Viillc wird abcr die A11fheb11ng der Gcschi.iftsanfsicht ver1angt, wcil der Schulclner im crhcbIichen Masse scinc Pilichtcn dcn Gli.iubigcrn gcgeniiber vcrlctzt hat.
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Kwiatkowski zahlt wcrlcr Zinscn noch seinc sonstigen Schulden.
Er hat sich wiederholt vcrklugcn lassen; wiewohl scine Prozcssfiihrung au,ssichtslos war, hat er urn
die Suche zu vcrsch lcppcn u nhcgrii ndctc Einwendungcn crhobcn und dadurch crlwbliche l\fohrkostcn vcru rsach t.
Bcwcis: Die Prnzessaktcn G„1zeta Ccla11ska gcgcn
Kwi:atkowski - 300. '>9/15 - des hicsigen L,rndgcrichts.
Der Schulc.Jucr hat forncr, offcnhar urn scinc
Gli.iubigcr zu benachtciligen. an scinc Ehcfrau
to.OOO,- Mk. gezahlt, was er nicht in Abrcclc stcllt.
Es lcuchtct cin. class der Schuldncr hci scincn
Vcrmi,gcnsvcrhi.i.ltnisscn ausser .Stanc.Je ist, seinc Schuldcn zu hczahlen; scinc Schulclcn wcrclen viclmchr
immn griisser, we il die Zi nsri..icksW nclc immcr w ei ter
anwachsen.
Ich bcantragc, die GcschiHtsauf'sicht iiber das
Vcrmii,gcn des Kwiatkowski auf'z11hcbcn.
gez. Dobc, J ustizrat.
Vorstchcnde Abschrift crhaltcn Sic' zur Kcnnt·nissuahmc und .Ausscrung binncn IO Tagc.n.
Wann hat der Schuldncr sPincr Ehcfrau 10.000,Mk. gezahlt.
gez. Rcichcrt.
A usgcfcrtigt
Danzig, dcn 21-tcn Oktobcr 1918.
Der Gcrichtsschroibcr des K<>niglichcn Amtsgcrichts
IJass, Rcchn11 ngsrat.

To samo po polsiku:
Gdańsk,
T){J Sądu

Grodzkiego

dnia 1? października 1918 r.
Oddz,iał 11 a
w Gda11sku

W Kwiatkowskiego sprnwic

dotyczqccj dozoru

sądowego podaję pełnomocnictwo archiwariusza diccczalncgo Stefana Kaniaka w Poznaniu i wnoszę

w jogo imieniu, co następuje: Właścicielem „Gazety
Gdańskiej" jest Jun Kwiia·kowski, kt6ry dnia 28 lutego
1913 r. kupił ją od ,,Gazety Gclariskicj" Sp. z ogr.

por., zastęfHJwarH\ prwz jej likwidatora Józefa Grnchallę-W cn6ri.crskicgo w Oli wie. Z kupna tego winien
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Kwiatkowski sprzcdajqccmu z ceny kupna jeszcze
8.000,- mk., oprócz tego koszty procesu i ·zaległe,
w og,'>lności mniej więcej 11.000,- rnk.
Należność tG wynoszqc,t mniej wi(;cej 11.000,- mk
i dalsze płatne odsetki likwidator Cruchalla odstąpił
Stefanowi Kantakowi.
Dow1ld: Załqczonp dokumenty z dnia 22 lutego
1918 r. - Nr 5? not. llcg. rok 1918 notariusza Bielewicza w Cda(1sk11.
Na wniosek dłużnika Kwiatkowskiego został prLez
tutejszy sąd ushrno\viony dozór s<1dowy nad jego rnaj,itkic•m celem uchyleni.i konkursu.

Dozór sądowy został niesłusznie rozporządzony.
Kwiatkowski był przedłużony; jpgo długi wynosiły wPdł11g jego własnych danych okrągłe 54.000 mk.,
gdy tymczasem wartość majątkowa tylko 19.715,85 mk.,
a wii:;c mniej wiGccj ½ ogólnych dl11gc'>w.
Przypuszcz,,nic § I rozporzqdzcnia z dnia
14 grndnia 1916 przeto nic zachodziło.
Na wszc~lki wypa,kk ż1.tda się zniPsienia d·Dzoru
sądowego, ponic·w.iż dłużnik w znacznej minzc muruszył swoje ohowiqzki wohcc wierzycieli.
Kwiatkowski nic płaci ani odsetek ani też innych płatnych dł11g6w.
Ponownie dopuścił do skargi wobec siebie; chociaż proccsow.anic jPgo było beznadziejne, fo jednak
celem pr1.cwlc·C'zcnia całej sprawy wznawiuł nieuzasadnione zarzuty i spowodow.tł wsk11fck tego zn,1cznicjszc koszty.
Dowód: akta procesu „Gazciy Gdai'iskiPj" przeciw Kwiatkowskiemu - ;oo - 39/13 - tutejszego są
du zicmia11skiego.
Dłużnik opr<'icz lego. widocznie w celu pokrzywdzenia swoich wierzycieli, wypłacił swojej żonie
10.000,- mk .. czego ,vcalc nic zaprzecza.
Jest jasrH'lll. :ie dlui.nik wobec swoich stos11nk6w
majątkowych nic jest zdoi ny swoich clługi'iw popłacić;
przeciwnie jego długi rosną coraz wic;ccj, ponieważ
zaległości

odsetkowe dalej sit;

rnnożq.

W noszę zniesicn ie dozoru sądov,:cgo nad majątpo<lp. D{)be, radca sądowy.
kiem Kwiatkowskiego.
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Powyższy

i

odpis otrzymuje Pan do wiadomości
10 dni.
Kiedy dłużnik wypłacił swej żonie 10.000,- mk.
podp. Reichert.
Wypisano
Gdańsk, dnia 21 października 1918 r.
Hass, radca rachunkowy.

oświadczenia się w przeciągu

Józef Gruchalla-Wensierski był tylko figurantem.
czynnikami Władysław Gajewski z Turzna i {Jr Leon Janta Połczyi1ski z Wysokiej.
Ponieważ cały wniosek oparty był na nieprawdziwych podstawach, został odrzucony. Mój obrońca
w replice udowodnił, że długi spłacałem według moż
ności, bo za rnaszynG „Linotyp<( kosztu,jącą mniej wię
cej 10.000,- mk., zalegałem tylko z ostatnią ratą w wysokości 572,20 mk. Natomiast żonie nie wypłaciłem nic.
Zerwałem przeto wszelkie stosunki z ks. dr. K. J.
Kantakiem i jego przyjaciółmi. Co siG stało później,
opowiem gdzie należy.
Aby nadal nic być wystawiany na podobne
zaczepki, postanowiłem z moimi wierzycielami zawrzeć
ugodQ za pomocą akordacji. Umożliwił Ją całkiem
bezinteresownie i bez wywierania najdrobniejszego
wpływu politycznego wydawca „Gazety Grndziądzkiej"
a późniejszy senat.or \Viktor Kulerski (zmarł w roku
1935), stawiając cło dyspozycji konieczne środki finansowe. Niezadługo uzyskałem ogólną zgodność wierzycieli oprócz ks. <lr. J. Kan taka. Na liczne zapytania
nie od powiadał. Dopiero w styczniu 1920 r. z okazji
zmienionych warunków a zarazem możliwego nabycia
wydawnictwa „Gazety Gdańskiej", oświadczył, że pretensja przez niego przejGta wynosi razem z odsetkami
i kosztami 6.273,- mk. O ile kwotQ taką zapłacę, uważać hGdzie cah1 sprawę jako uregulowaną.
Zapłata nastąpiła dnia 25 lutego 1920 r., o czym już
Decydującymi

pisałem.
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Dnia 9 lu tego odbyło się uroczyste wprowadzenie
dr vV. Paneckicgo jako kuratora do Towarzystwa śpiewu
,~Lutnia" w Gdańsku. Decyzja wyboru kuratora nastą
piła wskutek zamieszek powstałych na pierwszym
obchodzie Kościuszkowskim. Akt wpl'Owaclzenia odbył
się na małej g<>rne.r salce Domu św. Józefa przy Topfcrgasse nr 5/8 (ulica Zduńska).
W nicdziclt;, dnia 24 lutego do rodziny naszej zawitał nowy gość w postaci małego dziewczątka. W dniu
tym po dziewic;ciolctniej przerwie urodziła się nasza
najmłodsza córka Halina Stanisława. Przyszła na świat
widocznie pod szczęśliwą gwiazdą, gdyż odtąd stosunki
gospodarcze znacznie się poprawiały.
W ogóle w całkowitym położeniu zaczęto odczuwać
dodatnie zmiany. Pod wpływem proklamowania Polski społeczeństwo nabywało nowej otuchy. Życie narodowe objawiało odrodzone prądy wskutek nadziei
rychłego zakończenia wojny i równoczesnego zerwania
pęiów niewoli. Imprezy wszelkiego rodzaju cieszyły
się coraz lepszym powodzeniem. Na czele dorywczych
komitetów zawsze kroczył zarząd Tow. gimn. ~,Sokół".
!,Sokół" też dnia 3 marca urządził „Wieczór aJrtystyczny" na rzecz ofiar wojny w Królestwie Polskim. Uroczystość obchodzono na sali św. Józefa przy ulicy
Zduńskiej (Tc,pfergasse 7/8). Program ogłoszono w takim brzmieniu: 1) ,,Boże Mocny", pieśń Stanisława
Moniuszki, wykona oddział śpiewaczy Towarzystwa
,,Sokół". - 2) ,,Bajka o Kasi i o królewiczu", poemat
Lucjana Rydla, wygłosi Ilclcna Starkówna. - 3) ,,A gdy
poszedł Król na wojnę", wiersz Marii Konopnickiej, wygłosi druh Lemański. 4a) ,,Przed nocą wieczną",
pieśń Mieczysława Karłowicza do słów Zygmunta Krasińskiego; h) ,,Kto wie, co tęsknić znaczy'\ pieśń P.
Czajkowskiego <lo słów P. Maszyńskiego~ wykona Halina Czarlii1ska, artystka opery Gdańskiej. - 5) ,,Marsz
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żałobny", słowa Kornela Ujej,skiego, muzyka Fryderyka
Szopena, wykona_ją· Halina Kubaczówna i I rena Brochwicz. - 6) ,,Barkarola"', obrazek dramatyczny Mariana
Gawalewicza w .redne.j odsłonie. - 7) ,,żywe obrazy",
według rysunków Artura Grotgera. - a) ,,Pójdź w dolinę łez"; b) "PrzysiQga". - Ceny miejsc od 1,- do 4,mk. Czysty zysk wynosił pokaźmi sum<;, ho 1.076,85 mk.

Jako czasowo urlopowany nic zaprzestałem starań
uwolnienie od wojskowości. Pragnąłem
odetchnąć zupełną swobodą. Do nowego wniosku w tym
kierunku przyczyniła sic; głoszona wiadomość, że Ministerstwo Wojny wydało rozporządzcn ie dotyczące uwolnienia wszyst·kich żołnierzy, którzy u rodzili si<; w i.roku
1869. W tym celu napisałem do Król. Korn. Obw.
w Gdańsku:
o całkowite

Danóg, dcn 16. April 19l8.
An das Ki5niglichc Bezirkskomrna,nda
in Danzig.

La11t Vcrfiignng des Kricgsministcriums soll der
Jahrgang 1869 cntlasscn \'.rerd<·11.
Entsprechcnd der Vnfiigung- des Kricgsminis!c-

riums vom ?. April cl. ]. 1mclde ich mich hierclnrch ais
zu <licsem Juhrgang gchi>rig
Entlassung.

hitte urn enrlgiilti~e

1111d

I Iochachi u ngsvoll

J.

Kwiatkowski.

To samo po polsku:
Gdańsk,

Do Królewskiej K{)mcndy

16 kwietni.i 1918 r.
Obwodowej
w Gcl..16sku

Według rozporzqdzcnia Min,istcrsiwa Wo.iny mn
rocznik 1869 zostać uwoh1 iony.

Odpowiccl n.io do rozporządzcn ia Min istcrstwc1
Wojny z dnia 7 kwietnia rb. zgłaszam się niniejszym
jako należący do tego rocz,nika j proszę o ostatccznf•
uwolnienie.
Z poważaniem J. Kwiatkowski.
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„
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Na to otrzymałem taką. odpowiedź:
Konigl. Bczirkskommando
Danzig
Abt. mb. J. Nr. 3974
Fcrnruf 722.

Danzig, dcn 20. 4. 18.

U. dc.m Einsendcr
Ihrc Entlassu.ng ans dcm Hccrcsdienst ist bereit6
am 20. 11. 1917 crfo]gt. Eine Wieder-Einziehung kommt
nach obigcr Bcstimmung des K. M. fur Sic bis auf
wcitercs nicht in F'rage. Bis zur AufWsung des ungedicntcn Ldsts. (Dcmobilmachung) gehiircn Sic jedoch noch zu dcn Mannschaften des Beurlauhtenstandcs, wcrden hier listlich ,gcfiihrt u. hlcibcn mcldepflichtig.
(Podpis ,nieczytelny)

To samo po polsku:
Król. Komenda Obwodowa
Gda11sk

JII h. J. Nr. 3974
Telefon 722

Oddział

Gdańsk,
Odręcznie

dnia 20. 4. 18.

nadawcy.

Pana li wolnic'nic ze służby wojskowej nastąpiło
Juz dni,_1 20. 11. 1917. Ponowne wstawienie do wojska
według powyższego rozporzqdzcn.ia M. W. aż nadal
nic ht;<lzic li Pana zastosowane. Do rozwiązania nif'(demobilizacja) należy
służoncgo posvol. ruszenia
Pan jednak do zastępu stopnia urlopowanego, będz.ic
nadal w listach zapisywany i pozost.1jc zobowiązany
do me Iii owa n in.
(Podpis nieczytelny).

Rozporządzenia ministerialne były wic:c niezupełne
można je było różnic interpretować.

Mniej wic;cc_j pn dwumicsic:-czncj przerwie, ho już
12 maja, z okazji Konstytucji 3 maja znowu urządziło
Towarzystwo gimnastyczne "Sokół"' na sali „Domu
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świętego Józefa" przy ulicy Zduńskiej (Topfergasse 7/8),
obchód uroczystościowy z wykładem Henryka Wieczorkiewicza, połączony z przedstawieniem amatorskim. Pod
reżyserią Jana K wiatkowskicgo odegrano dramat ludowy w pięciu aktach ze śpiewami i taiicami J. K. Galasiewicza „Chata za wsią". Śpiewy wćwiczył pozasłuż
bowy nauczyciel Władysław Grabla-Mściszewski z Sopotu. To samo przedstawienie powtórzono w Sopocie
dnia 14 lipca na sali hotelu „Zoppotcr Hof" przy ulicy
Pomorskiej nr 19 (Pommerschestr. nr 19). Czysty zysk
z przedstawienia drugiego wynosił 535,05 mk. Dochód
z przedstawienia pierwszego wyszedł mi z pami(;ci. Przy
tej okazji zaznaczam, że bardzo wiele materiału dowodowego zniszczono mi podczas napadu dokonanego na
,,Gazetę Gdańską" w ·pierwszym miesiącu rewolucji.

W międzyczasie władze śledziły u nrnie każdego
pracownika. Dowodzi o tym poniższe wezwanie:
Einbcruf ungsaussch uss
Danzig, dcn 6. 6. 18.
fiir dcn vatcrl. Ililfsdicnst
Tagcbuch Nr. . . . . . .
An die Buchdruckcrci „Gazeta Gdańska"
Danzig, Vorst. Graben 49.
Auf Gruncl der Bundcsrats-Bckannhnachung vom
13. 11. 1? crsuche ich Sic, zu eincr notwendig gcwor-

dcnon Nachpriifong <lcr Mcldcpflichtigcn Pcrsonen
urn AusHillung des anlicgcndcn Bogcns binnen einer
Wochc.
Glcichzcitig crsuchc ich in Uc.bcrcinstimmung mit
ciem Frststcllungsa ussch uss, .kunftig allc Vertinderungen in Ihrcn Pusonal
rnncl zwar bci dcn Hilfsdienstpflichtigcn innerhalb drei Tagcn - sonst ziff ermilssig zum
1. und 15. jeden Monats nur noch dem Einbcrufungsausschuss mitzutcilcn. Die
Angahcn wcrdc.n von hicr de,m Fcststellungsausschuss tibcrs.andt werd-en.
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Die hcsonclcrc Mitteilung an den Feststellungsausschuss kommt damit in Fortfa]l.
Auf die Strafbarkeit unrichtiger A,nzeigen wird
hicnnit hingewicsen.
Kraefft.
Buchdruckerei „Gazeta Gdańska"
Danzig, Vorst. Graben 49.
Heeressache.

To samo po polsku:
Wydział ,powoławczy do ojczystej służby

pomocniczej

Nr dziennika .
Gda6sk, dnia 6 czerwca 18.
Schiifcrei 11c.
Do
Do Drukarni „Gazeta Gdańska" Gdańsk
Grobla Przedmiejska 49.
Na mocy obwicszczcnia Rady Rzeszy z dnia
13. 11. 1? uprasza się Pana, wskutek powBtałej konieczności ponownego stw,ierdzcnia list meldu,nkowych w P,1ńskim przeclsiębiorstwic c.z.asowo zatrudnionych os6b, zobowiązanych do służby pomocniczej,
o wypełnienie załączonego arkusza w przeciągu
1 tygodnia.
R6wnoczcśnic uprasza się w porozumieniu z wydziałem stwierdzającylill, w przyszłości wszystkie
zmiany Pańskiego ,personelu
1i to u zobowiązanych do służby ,pomocniczej
w przcci,1gu trzech dni - da w niej liczbowo na
1 i 15 każdego miesiąca tylko jeszcze wydziałowi powołanemu donieść. Donicsicn ia te będą wydziałowi stwierdzającemu stąd
wysyłane.

Osobne doniesienia do wydziału stwicrdzającegq
tym samym upadają
Na karygodność nieścisłych doniesid1 zwraca się
Kracfft
niniejszym uwag<;.
Drukarnia „Gazeta Gdańska"
Gdańsk

Sprawa wojskowa

Grobla Przedmiejska 49

Dnia 28 lipca urządził „Sokół" w Gdańsku wyciccr,k<, do Małego Kacka, zapraszając także przyjaciół
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chu nieznanego, o czym świadczy koncert urządzony
znowu za przyczyną „Lutni" już dnia 18 sierpnia w Sopocie na tej samej sali, na które.i odegrano ...,,Skalmierzanki". W koncercie współdziałała pianistka 1L. Zellnerówna z Poznania i .ariy,sta-,skrzypok Paweł von Kempen. W dniu tym debiutowała młoda adeptka sztuki
śpiewaczej Bolesława Lesztczyńska, córka obywatela
gdańskiego
Antoniego Leszczy11skicgo. Znuuł dnia
12 lutego 1935 r., pochowany w Oliwie 16 lutego 1935 r.
ówczesna adeptka jest dzisiaj zamężna za urzQ<lnikiem „
,,The British and Polish Trade Bank'", Fdiksem Muzykiem. - Czysty zysk z koncertu wynosił 232,94 mk.
Dnia 8 września ,Lutnia" urządziła przechadzkę
do pobliskiego miejsca wycieczkowego „Drei Schweinskopfe", a w niedzielQ dnia 15 września wybrano siQ do
Oksywia, uczestnicząc tam w śpiewie nieszporowyrn.
Lecz teraz należy wspomnieć o wrogiej nam przyja„Danziger Neucstc Nachrichtcn", znanej ze swego
kamielionowego zabarwienia politycznego na ogół, ale
nigdy nie zmicnia_jącej swej zawziQtości do naszego
narodu. Jak nie potrafiła stra\vić listopadowego proklamowania wolnej Polski w roku 1916, tak i nadal nie
umiała znaleźć drogi koniecznego porozumienia.
Oto
w sohotnim numerze z dnia 20 kwietnia napisała, co poda_ję w polskim tłumaczeniu:
ciółce

,,Przejście niemiec-kiej posiadłości w ręce Pi>laków.
W ostatnim czas.ie mnożą się wypadki. w których
n,icmicckie majątki miejskie i zif'mskie z ręki niemieckiej przechodzą na polskq własll!>ŚĆ. Niczbęllntt
koniecznością przC'io nHm się wydaje, aby na tego
rodzaju objawy zuwczasu wskazać i przeciwko nim
wystąpić z wsz1,Jką sta11owczośeiq. Polacy, kti',rzy nic

podpisywali pożyczki wojennej, tylko got<>wkę powstrzymywali, łacniej mogq tcrnz nabywać majątki
ziemskie i miC'jskic. Niemcy sami nic powinni jC"dnak
krzywdzić własnego dobytku na kresach wschodnich.
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I tak n. p. w Poznaniu, wielki gmach nowozhudowan y przy ulicy Ryccrskid nr 36, przeszedł na
własność ,.Drukarni i Księgarni św. Wojciecha", Sp.
z ogr. por. w Pozrnrniu. W PrnLSach Zachodnich natomiast vrzcszly w ostatniC'h czasach następujqcc posiadłości ,nicmicck,ic w n;cc polskie: Nicjakiś Blochov,:i.ak kupił Gory11 pod Chełmnem (blisko 200 mórg) za
123 tys. rnk., Ornas nabył Rakowice w kwidzy11skim za
250 tysi..;cy marek, a Roman dobra Dy lcwskie za '300
tysięcy marek. Dochodzq do tego jeszcze liczne inne
sprzeck1żc, o kt<'irych na razie nic· wiadomo".

Tak pisała ::Danz. Neucste Nachrichtcn", chocjaż
dokładnie wiedziała, że Polacy nie zarabiali milionów na
dostawie wojskowej na wzór jC'h niemieckich współoby
wateli.
Towarzystwo Ludowe „Jedność", niedawno powo.:.
Jane do życia a wierne swemu zadaniu, rychło dało
przykład chc:tncj ,vspółpracy na niwie społecznc,r. Dnia
7 lipca urządziło wspólnie z ,.Lutnią" zabawę ludową
w Sidlicach w ogrodzie Steppulmowej.
Dnia 28 czerwca powstała nowa instyiuc,ra bankowa. Przy 1lolzrnarkt 18 otworzono Oddział w Gdańsku
Banku Związku Spółek Zarobkowych. Do Gdańska
szło wtenczas wszystko. ponieważ wskutek ogłoszenia
wolnej Polski tutaj spodziewano się znacznego rozkwitu
handlu i przemysłu. Wszystkie te nadzieje nie ziściły
si<; wsk11iek nierozumne.j opozycji niesumiennych wichrzycjcli.
Pod wpływem ' po<lohnyrn <lziałalo także Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Chcąc okazać swo.ją ży
wotność: a równot:zdnic zainteresować szersze warstwy
z celami Towarzystwa, zwołano na czwartek 18 lipca
zebranie <ło hotelu ,.Rcichshof" Stadtgraben numer 9.
Z dwóch punktów stav.;iornych na porządek dzienny
pierwszy odnosił si<: cło historii sztuki gdańskiej z pogląd u artystyczno - historycznego, szczególnie w koś-
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ciołach św. Józefa, św. Mikołaja i Królewskie,j Kaplicy.
Przy zwiedzaniu kościołów służył jako przewodnik
.ś.p. ks. kuratus Bolesław Makowski, późniejszy pro„
hoszcz i kanonik w Chojnicach, udziela.rąc odpowiednich wyjaśnień. Punkt 2-gi dotyczył wykładu profesora
Lange'go na temat: ,,O pochodzeniu nazwy Bałtyku".
Pierwotnie przewidziane zwiedzenie muzeum miejskiego przed czasem uniemożliwiono, zabraniając wykładu referenta w naszym języku ojczystym.
Dnia 15 lipca odbyło sit; na sali „Danziger Hof"
inauguracyjne zebranie inteligentnej części nasze,j mło
dzieży że(1skiej z obrębu Prus Królewskich. Zebrało się
50 przedstawicielek, zaiktadając związek pod wezwaniem
.,,Koło Panien". Prelegentkami dnia tego były (?) Gajewska z Turzna i Wanda Szumanówna z T()lrunia. Mło
de Panie brały się har<lzo rzeźwo do pracy, ho .iuż
25 sierpnia urzą<lziły w Sopocie na sali Zoppoter Hof,
przy ulicy Pomorskie.i nr 16, publiczny wieczorek na
rBezdornuych" z następu,jącym programem: 1) ,,Halka",
St. Moniuszki, fortepian. - 2) ,,Bez dachu", M. Konopnickie,j, deklamac.ja. - 3) ,,Mazurek" 1-1. Wieniawskiego,
,skrzypce. - 4) ,,Młodość" i „Mój brat", Edwarda Sloń
s1kiego, deklamac.re. - 5) ,,Prząśniczka'" St. Moniuszki,
,,Skowroneczek
·;,Pieśń wiosenna", Niewiadomskiego,
śpiewa", Noskowskiego, śpiewy. - 6) ,,W Qgierskic tań
ce", Brahmsa, skrzypce. - 7) "Jarmark w Sewilli", koCeny od 1,- do
medyjka w dwóch odsłonach. 5,- mk. Czysty zysk wynosił 1.229,0? mk.

W końcu lipca doszła do Gdaiiska wstrętna ,via{lomość, że z Tozkazu władz bolszewickich .ruż przed
miesiącem został rozstrzelany Car Mikołaj II wraz z całą
rodziną. Car .Mikoła.r dożył lat 50. Na tron wstąpił
1 listopada 1894 r. Zdetronizowany został 14 marca
roku 191?, a zamordowany roku 1918 w Jekaterynburgu,
wraz z całą rodziną.
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oprócz licznych imprez urządzanych z korzyścią na rzecz „Bezdomnych", odbywał także rcgularn~ zebrania miesięczne z wykładami. Tuta.r niemało
przysłużył się ówczesny sekretarz gniazda gdafiskiego,
Bolesław Kiełbratowski. Pracy tej nic zdołały przeszkodzić nawet wrogie występy policyjne. Tajni urzęd
nicy często temu przeszkadzali. Ale gdy w jednym lokalu
zgromadzonych wyśledzono i rozpędzono, uczestnicy
.szybko grupili się na innym miejscu. Na takich pndstawach dotrwano szczęśliwc.r ·niepodległości - lecz nie dla
,,Sokół"

Gdańszczan.

W pierwszej połowie września odwiedził redakcję
,,Gazety Gdańskie.f' Stanisław Siczek, prosząc o publiczne zwrócenie uwagi, że nic jest Austriakiem! ale kapitanem wo.rsk polskich. Do Gdańska przybył celem
wyćwiczenia się na oficera wyrahianria broni.
Dnia 1 października powołano do życia Sekretariat
oświatowy dla Prus Królewskich. Zebranie inauguracyjne odbyło się w lokalach Gazety Gdańskic,j, za przyczyną Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu.
Sekretarzem został I fen ryk Wieczm~kicwicz, redaktor
„Gazety Gdańskiej". Sekrctm·iat był czyn ny w dnie
powszechnie od godziny J <lo 2 w południc.
Oprócz tego urządzono w Oliwie bibliotekę Towarzystwa Czytelni Ludowych. Wypożyczaniem książek
zajęła się doktorowa Łucja Zedlewska. Bibli,)tcka znajdowała się w jej własnym domu przy I fcimsfatte nr 4.
Ciekawą rzecz wyjawiło w tym czasie dzieło Danzig und scine Bauten" na str. 191:
,,Na południowo-zachodnim stoku góry święto
przy Wrzeszczu (Langf11h r) rozciąga się
okrągło 12 hcktar6w wielki park, za wicrajqcy częś
ciowo ogrody a po CZGŚci lasy. Tu założył w roku
1650 gdański kupiec ,,aclwriasz Zappio osadę „Pod
Zieloną Studnią". W jp.go dworku zamir'szki,vał podczas lata 1677 r. król polski Jan Sobieski. Od niego

jańskiej
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W tej chwili rnzstrzygającej o naszej przyszłoś
ci, naród cały na całym ahszarzc ziem polskich i we
wszystkich swych warstwach, ,vsp6lnq opłomicniony
myślq, tworzy jC'dc11 wielki. zwarty a solidarny ohóz
narodowy.

\f y P<>lacy w d1.iclnicy prnskiej ,;;twindzmny tl;
.zg{)(lc; i zwartoś{; podipiscm wszystkich nacwlnych na6zych organizacyj politycznych, \Vszystkich hcz wyjqtku istniejących stronnictw JHllskich ornz ealcj prasy, jako wyrazicielki -0pinji publicznej.
tę nnszq zgodę i zwartość narodoohowiqzck SW(>j poprzc~ć zhiornwym
aktem woli stanowisko naszpg-o przcclstawicielstwa
parlarncn ta mego z dnia 5 październ iht i oświadcza
my II roczyścic, że w wielkiej tej i oclpowiedzialne.j
godzinie dziejów z pełnym zaufaniem składamy w rę
ce posłów naszych tak w sejmie pruskim jak parlamencie niemieckim dalsze kic~rowniciwo p,olityki
w myśl 11prav.n1ionych intcrcsc'iw i niezłomnych idcat6w narodu.

Stwicrdwjqc

wą, uważamy za

Naród polski, który w wojnic tej na równi z innymi narodami walczącymi najcięższe poni{isł ofiary,
pragnie pokoju trwałego i szczęśliwego dla wszystkich
narodów. Polacy jak dotqd tak i w przyszłości p<>zostaną wif'rnymi świetnym s"vym tradycjom, oprornic11i<rnymi od zarania dziejów tymi samymi hasłami
wolności i braterstwa l ud6w, których triumf wyrasta
clzisiaj z krwi bezcennej posicwn. Pod znakiem tych
zasacl wst..wi Polska zjednoczona i nicpoclległa do
zwiqzku wolnych ludów jako szczery i niezłomny
szermierz tolerancji na wewnqtrz i zgodnego współży
cia narodów ·na zewnątrz w myśl wici.kiego hasła
·przodków naszych: Wolni z wolnymi, równi z rÓ'w11ymi !
Rada Narodowa.
Polski Centralny Komitet
·wyborczy na Rzesze; Nicmicckq. - Prrnvincjonalny
Komitet Wyborczy na Wielkie Księstwo Poznai1skic.
- Komitet Wyborczy Prowincjonalny na Prusy Kri'ilcwskie, Warmię, Mazury i Pomorze. - Polski Komitet Prowincjonalny Wyborczy dla ślqska. Komitet Polityczny dla Polakc'.iw na obczyźnie po pra-
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wym brzegu Łaby. - Gł6wny Komitet Wyborczy
Polski dla Polak6w ,v Rzeszy NiemiC'ckiej po lewym
hr.zegu Łaby.
Kasyno ObywatelCcntrnm {)bywiatclskie. skie. - Katolicko-Polska Partia Ludo,va. - NarodoStronnictwo Dcmowe Stronnictwo Robotników. StronnichVlo Ludowe.
kmtyczno„Naroclowc. Stronnictwo Pracy Narodowej. - Związek Narodowy.
Dziennik Berlifiski. - Dziennik Bydgoski. Dziennik Kujawski (w Inowrocławiu). - Dziennik
.Poznański. - Dziennik śląski (w Krc'ikwfikiej Hucie).
- Gazeta Codzienna (w Toruniu). - Gazeta Gdaiiska. - Gazeta Gostyfiska. - Gazeta Grudziądzka. Gazeta Ludowa (w Katowicach). - Gazet.a Narodowa
(w Poznuniu). - Gazeta Olsztyfiska. - Gazeta Opolska. - Gazeta Ostrov,'sk.a. - Gazet.a Polska (w Koś
cianie). - Gazeta Poz.na6ska. - Gazeta średzka. Gazeta śremska. - Gazeta Torufiska. - Gazeta Wrzcsiiiska. - Gazdn z nad Prosny (\\: Pl~·szcwic). -Głos Lubawski. - Głos śl..1ski (w Gliwicach). - Głos
Wielkopolanek (v.· Poznaniu). - Goniec Wielkopolski
Górnoślqzak (v.· Katowicach). -(w Poznaniu).
G\',-'iHzcla (v,; Poznaniu). - Katolik (w Bytomiu). Kurier
Kraj (w Lesznie). - Kurier Poznański. Narodowiec (w Hcrne). śląski (w Katowicach). Narócl (w Oberhausen). - Niwa ślqska (w Kato'\\·ieach). - Nowimy (w Opolu). - Nowiny Raciborskie.
- Nowy Przyjaciel Luciu (,v K<;pnic). - Or<;clownik
Pielgrzym {w Pelplinie). - Po(w Poznaniu). chodnia (w ITernc). - Polak (w Katowicach). - Postc;p (w Poznaniu). - Praca ("" Poznaniu). - Prawda
(w Poznaniu). - Przewodnik Katolicki (w Poznaniu).
Przyjaciel (w Gru- Przyjaciel (w Torunill). dziqdzu). - Wiarus Polski {\v Bochum). - Wielkopolanin (w Poznaniu).

A zatem jutrzenka prawdziwej wolności JUZ świ
nam wrogie zostały przczwyciGżo
.ne. Jak w Cdaiisku, tak po wszystkich ziemiach polskich z naprc;żeniem wyczekiwano dalszych wypadków
historycznych.
tała. ho wpływy
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Natomiast wśród gdańskich współobywateli mcmieckich program pokojowy Wilsona wywołał popłoch
dotychczas nieznany. Reszty dok'Onała odpowiedź rządu
niemieckiego, przy,jm u_jąca zasady wys u nil;tc przez prezydenta WiJsona.
Nasamprzód zorganizowano niem iceki "Wydział
obrony narodowej". Nowa Ol'ganizacja w osobnc_j proklamac_ji zwróciła sic; do mieszka{iców Prus Królewskich
(Pomorze), ,jako też <lo wszystkich ml~Żczyzn i kohict
o,jczyzny gerrna11skicj, ażeby siQ zrzeszyli pod hasłem
przysięgi, że racze_j poświQcą życie i mienie, aniżeli
pozwolą na ustąpienie pic;<lzi ziemi niemieckiej. Wezwanie zaopatrzone było w 18 podpisów. Byli to w przcważnc_j micrze tl'I'ZQdnicy. Tyl'ko jeden z nich był kupcem, a jeden właścicielem stoczni. Cł6wni inicjatorzy
nie pochodzili nawet z hde_jsze.r dzielnicy. Na przykład
profesor politcdrniki dr Adalhert J\'latihaci, przewodniczący „ Vaterlanclspartei"; prof'csor polHechniki I~rnsi.
Petersen i adwokat I leinrich Schwegmann, syndyk
antypolskiego rządowego „Bauernhanku". Ale nic zabrakło miGcizy nimi także prowodyrów związków pobratymczych, ,jak starszy radca Karl Kette, prezes gdań
skiego związku wszechniemieekiego; ·profesor dr Fritz
Hillgcr i dyrektor Hoffmann, fila1·y F,lottcn i Oslmarkcnfcrajnu.
Punkt j 3 Wilsona nie po<lobal siQ -również centrowej ,, \V estprcusserce". Pjsala, że „niewclz,iQczni Polacy"
nie mogą tego zastosować ani do KsiGstwa, ani do Prus
Królewskich. W obu dzielnicach mieszka bowiem wielka
liczba Niemców. Stąd nie są one polskimi. ,,Westpreusscrka" a p<>Źn ie.is za „Landcszeii u ng" od ważyła .sit; w ten
sposób pisać o dawnych ziemiach polskich, chociaż ks.
kanonik Lamlshcrg mimo swego centrowego zapat rywania. gdy był jeszcze pru-;ko-królewskim profesorem przy
gimnazjum w Chełmnie, tak mówił o rozhiorzc polskim.

11 O

,,Tysiące mc:żczy.zn i ,kobiet Prus 7_.achodnich,
zebranych na wielkim zgromadzeniu protestującym,
,przedkładają prośbę, ażeby nic wydawano Polsce prowincji i Gdańska, ani też nie oclrywa1110 piędzi ziemi
n icmicckicj od ojczyzny niemieckiej".

Po odśpiewaniu "Deutschland, Dcutschland iiber
a1'es", zakończono zgromadzenie.
Wskutek niedawnego zgonu nadburmistrza Henryka Schulza, miasto Gdańsk przejściowu reprezentował
właśnie ten sam .burmistrz dr Hugo Bail, który był duStąd też zrozuszą rzeczonego wieca antypolskiego.
w rodzaju
prośby
projckfowanej
miałe, że uzasadnienie
memoriału było bardzo nieścisłe z wywodami naszych
historyków. Odbitka tego memoriału przypadkowo dostaTa się na mój stół redakcyjny. Oto jego d~>słowne
brzmienie:
Ok tobcr 1918.
Dan.zig, <len
Der Magistrat
Wir bittcn
hci don kommcndcn F'rieclcnsvcrhandl ungen unserer Stadt Danzig die untrcninbare Zugchorigkcit
znm Staate Preusscn und zum deutschcn Rcichc zu
crhaltcn.
Sch wcrc unruhi,gc Sorgcn las ten auf Danzigs
Biirgcrschaft.

In cntstellcndcr Auslcgung der von der dcutsc.hen
Regicrung ancrkanntcn Friedcnsgrundlagcn des Pri.i.sidcnten Wilson haben die grosspolnischcn Triiumc,
in langcn Fric<lcnsjahren i;;orgsam gchcgt, wicderum
ihr Haupt crhobcn, nachdcm bcrcits im Kricgsjahre
191? auf der ą)olnischcn Tagung zu Krakau der polnischc Abgeorclnctc Daszyński die angcblichen Anspriichc Grosspolcns auf Danzig mit nicht misszuverstchcndcr Dcutlichkcit crkliirt hattc. Jctzt glaubcn auch
der Rcgcntschaftsrat in Warschau wie die Gcsamthcit
der Dcutschpolcn allcr Partcic>n die Zeit gckommen,
ihrc Tfondc nach unscrer alten I fansestadt ausstrecken
zu kl1n11en. Hicrgegen crhebcn wir ais Vcrtrcter der
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gesichcrtcn, frcien und zuverlassigen Zugang zur See
besitzcn rniissc, VC'rm.1g polnischen Anspri.ichcn auf
Danzig nicht Riickhalt 1,u gchcn. Zu cliPscm Zic1 einc,
freicn Zugangs zurn Meer .geniigt intcrnationale RcgP]ung und Fcstlcgung der crforclerlichcn wirtschaftlichen Massnahmen, in crstcr Linie der brreits in Friedcnszcitcn crprnhtcn zolltcdrn ischen Einrichtung- cincs
Freihafcns in Danzig, clC'r EisC'nbahntariffrag~n, dei;
Weichsclauslrn,ucs in „dlcn Teilcn zur Grosschiffahrisstrassc .s owie der fn,icn Schiffnhrt auf ckr Wcichsel
fiir allc Ufrrsfoafrn (Wcichsclschiffahrtsaktc). Hicriibcr hinaus Einvcrh-ihung in Grosspolcn z11 Yerlangcn, iihcrsch reitd dPn Rahmcn der Wilson'schen ErkHirung und .steht in unlósharcm Widcrsprnch mit ihr.

EinP Einglirdcrung Dunzig's in cin ncups Grosspolcn wii rdc der vnn Wilson in sPincn Er,kHirungcn
Y•On 13. Fehruar und '27 Scptcrnhcr 1918 gcfordcrten
nnparkiisdtPn Gcrcchtigkf'it schroff wirlersprechen,
sic wiirP gPgcn dcn vVillen Wilson's einc willkiirlichc
Machtpolitik. NirnmPr wiirden wir sic eriragen. Der
Kcim der Unrnhc und des Unfricdcns wiire von I1Cuem
gcslit. cinc Qupl]c df'r Leidenschaften und rfrr Gcfiihrdung des kiinftigrn Yi5lkerfricdcns.
Biirgcrmeister.

To sarno po polsku:
Magistrat

Gda11<,k, dnia .

. października 1918.

Prosi.my
nadclwdzących układach pokojowych utrzy.,
mać nierozerwalną przynależność naszego miasta
Gdai'iska do Pm'istwn pruskiego i do Rzeszy niemieckiej.
Cic;żkic n icspokoj nc troski ciążą na gdańskim
il)l'Z)'

obywatch;fwic.
\V odmiennym tłumaczeniu przez Rząd niemiecki
uznanych podstaw pokojowych, zdołały znowu głow<;
podnieść wszPchpolskic ma rzcnia troskliwie pieh;gno-·
wanc w długoletnich latach pokojowych. Już w roku
przedwojennym 1917, na polskich obradach w Krakowie, wypowiedział polski poseł Daszy6ski takie nrniemane wszechpolskie pretensje do Gda{isk.a z jasnością

115

mogącą być źle zrozumianą. Teraz wierzy także
Rada tegencyjna w Warszawie, a niemniej ogól Polaków wszelkich ki{~runków z niemieckiego zaboru, że
nadszedł czas, aby ręce swe po nasze stare miasto
hanzeatyckie móc wyciqgnąć. Przeciwko temu wnosimy jako zastępcy Obywatelstwa gdar'iskiego nroczy'.1ty '
.protest. Niemcami byliśmy od dl1wien dawna i chcemy nimi pozostać w nicrozdzidnej przynależności do
Papaństwa pruskiego i do niemieckiej ojczyzny.
trzymy wstecz na Gda11ska kilk11wickow;_1 historię
pełną walk i cierpień. Lubeccy kupcy założyli pierwsze osiedle Gdaiisk m1d Hjściem Wisły i stąd w górę
jadąc, niemieckiej kulturze i niemicckicnrn handlowi
Przez nicmiPckq odwagę powstały,
drogę tor.owali.
zdobył sobie Gcla11sk wskutek niemieckich kupców
i niemieckich obywateli śmiałość i silną wolę, swój
wspaniały roz,vój i tak samo za czasów rozkwitu jako
też upadku zawsze w chował ,swą n ieska la n ość nicmiPckości, szanując ją ja,k o skarb najwspanialszy. Samowolne panowanie chylć\Cego siG ku upadkowi zak,)nu rycerskiego znic·woliło Gdaiisk wraz z innymi miastami Prus Zachodnich 14'33-1466, \vstąpić w prawnopai'ishvowy stosunek z Kr6Icstwcm Polskim, które
Gdańskowi i całym· Prusom Zachodnim samodzielność
i niena'rnszalność ich państwowych urządzeń i władz
Tylko zachodnioprnsacy mogli w kraju
zapewniło.
być urzę(lnikarni i polskie sejmy nie imiaty miel Zachodnimi Prusami i Gdańskiem żadnej wla,clzy; osobny
Sejmik zawiadywał w niemieckim języku sprawy kra,jowe. W następstwie nie znużyły się jednak polskie
zabiegi, aby Gda(1sk wbrew zasadom świętych praw
obrabować z jego woln,ości i Królestwu Polskicrnu
jako miasto polskie pochlać. Po ,przeszło 100-letniej
obronie nadał 1569 r. luhliński dekret króla Zygmunta
Augusta tym nieszczęśliwym potęgom zwycięstwo: stare prawa zostały mimo sprzeciwu Gda11sku i Prus Zachodnich gwałto½~nie złamane. Prusy Zachodnie zostały prowincją, Gcla11sk miaskm polskim. Przez dwa
stulecia potrafił Gdańsk wtcncza'i, gdy politycznemu
gwałtowi Polski uległ, swą niPmicckq kulturę i swojcl
niemiecką mowę przeciw polskiemu usilnemu domaganiu się zachować, uż w roku 1793 drngi polski rozbiór

nie
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wskutek oswobadzająccg·o rozwiąza,nja naszemu wierno-niemicckie1m1 miastu, nakazowi wewnętrznej spra,vicdliwości i bezstronnemu traktmva:niu sprawy odpowiadając, przyłączenie do państwa pruskiego przyniósł. Pruskim i niemieckim zowie się nasze miasto
z dumą. Jeżeli z polskiej strnny podział Polski jako
,jaskrawe z.gwałcenie międzynarodowej sprawiedliwości w historii nowoczesnej jest oznaczony, który n,v celach wyrównawczych do powrobJcgo stworzenia historycznej wielkiej Polski wraz z przyłączeniem Gdaiiska woła, to u<lowadnia nasza historia, że zarzut pogwałcenia Polskę spotyka, która 1569 na wierność
i ,viarę zawarte układy tak ,d alece zlckce,vażyla i zL-1mała. że dopiero poLc;ki rozbiór był ,potrzebny, aby s1tan
sprawfr~dliwości znowu do znaczenia dopro,1.nulzić.
Zasada Wilsona, która wszystkie przez niewąt
pliwie polską ludność zamieszkałe ziPmie niezależne
mu pai1stw,u polskiemu chce przydzielić, nic zdoła
wielkopolskich roszcze{1 do Gda{1sk,a w niC'zym usprawiedliwić. Gdańskie obywatelstwo n ie jest niewąt
pliwie .polskim tylko czysto niemieckim: wszakże przy
ostatnim spisie ludności dnia 1-go grndnia 1910 roku
ze 170.330 mieszkańcón,v Gdaiiska 164.343 jako niemiecką mowę rodzinną a tylko maloznacząca część polską
mowQ rodzinną podała. Przy "vyborach do parlamentu niemieckiego t 912 gJ.osowato w Gdańsku 98% wyborców po niemiecku, a tylko 2% po polsku. Wyrafamy zastrzeżenie przeciwko temu, aby wszechpolskie
dążności nadużywały o.§wiadczenia Wilsona. Dla Wnsona nie są historyczne granice dawnie,jszcj Wielkiej
Pols.ki miarodajne, która swój stan pqsiadania na podstawie .gwałtownych zdobyczy i łamaniu układów zbudowała, tylko Wilson chce w stosunku przynależności
do Wielkiej Polski jedynie taką rzeczywistością rozstrzygać, czy .na odnośnych ziemiach ludność niewąt
pliwie jako polską uważać należy. Tego nie można
zastosować do Gdańska. Niemc<1mi byliśmy od daw11:1
i Niemcami chcemy pozostać w łączności kulturalnej
i państwowej jedności z naszą niemiecką ojczyzną
Także zdanie Wilsona, że Il{)Wa Polska zapewniony, woluy i bezpieczny dostęp do morza posiadać mu-
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sj, nie może polskjm pretensjom do Gdańska służyć
dostatecznym oparciPm. Do celu zyskania wolnego
dostępu do morzu wystarczy międzynarodmva rcgu lacja j ustanowienie potrzebnych ekonomicznych środ
ków, w pierwszym rzędzie j11ż za czus6,v pokojo•wych
wypróbowanych celno-technicznych 11r,aplzdi wolnego portu w Gda(1sku, spnnv taryfowych kolei żelaz
nej, rozbndowic Wisły we wszystkich częściach prowadzących do żcgl,11gi mor-,kiej, jako it'ż W{ilncj że
gl11gi nu Wiśle ,dla 'Wszystkich JHt11sl\\' naclbrzcżnycli
(akty żeglugi wiślanej). Pnnndto przydzielenia dr>
Wiclkic,j Polski żądać-, przekracza pojęcie Wilsonowskicgo oświadczPnia
poznsiaje w 11icroZ('rwal11e,j
1 11 im sprzPczności.
Przydzi<'lrnic Gda{1slrn do 1nowej WiP!kicj Polski
llozoshnv<llohy z Wilsonowskimi oświadczeniami z dnia
12-go lutC'go i 2?-go września 1918 ic1dajqcymi hczparty,jnq s·prawiedliwość w przykrej sprz<'czności: byłyby
wbrew woli Wilsona samcnvolną pnlity,kq gwałtu. Nigdy byśmy .i<'.i nic przPcierpieli. Ziarno niepokoju
i niezgody hylohy od nowa zasiane, stanowiące źn'i
dło 11amiGt111nści i nif'!1C'zpi<'C1ZC'11-;hrn przyszł<'gn pokoju narodów.
Burmistrz.

\V przcciwiciist wie do wyv,;od<'>w ,vyżcj wym icnionych ogłosiła ,.Gazeta Gcla11ska·· w nr. 132 z dn1a '.2 listopada adykul. z !d6rcgo wy_fc1tki poniżej przytaczam:
„że

Gdaiisk

twier,dzić. Chociaż

założyli

Niemcy, mogą tylko nieuki
nasi polsko-pomorscy ksiqżc;ta i pol-

scy k rc'ilrnvic pob,vala li niPmczyźnie rozpościerać się
''"-' Gda11slrn. mimo to polski żywioł nigdy nit' dał sic;
zgnieść obcemu naply,vowi. Szczególnie lud i to nie
tylko katolicki, lecz nav.·d protcstuncki zachował n10\n, ojczystą czyli polską. Jeszcze ,v dziewiGtnastym
stuleciu miPli protestanci polscy w Gdm'1sku polskiego
kaznodzicjG w osobie ZJwkomitcgo filologa polskiego Mrongowiusza, który bronił mowy polskiej ,v listach do króla pruskicg-n. Gdy Gd<disk po raz pierwszy wystąpił w dziejach świata, był miustem polskim.
Historyk niemiecki dr Franz Tctznm w dziele po~l
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tytułem: ,,Die Slavcn i11 Dcutschland" pisze na str.
445: ,,Als 997 der hl. Adalbert nach Damig kam, war
die Sta,dt polnisch. Der Bcsitzer war Bolesław, der
zweitc christ Iic:hc Polenfiirst". (Gdy vv' roku 997 św.
Wojciech przybył do Gda11ska, był Gdaiisk miastem
polskim. Właścicielem jego był Bolesław, drugi chrzcścija11ski książę Polaków).

Dowodem poiskich początków Gda11ska jest również pewnik, że pod \vzględcm kościclIJym ,uie należał

ani do arcybiskupstwa hamlmrskicgo, ani do mag·dcburskicgo, tylko do diecezji gnicźnieiiskiej względnie
wł o cła wskiej.
\V edług Tetznera, picnvszych osadników n iemicc,k ich sprowadził do Gda(1ska ksiqżq Świętopełk, który,
panował od roku J220 do 1266, gdy tymczasem jego
brat Sambor sprowadził do Tazewa Niemców·.
Z poczqtkicm 14 stulecia opanowali Gdańsk zdradą niemieccy krzyżacy, ,którzy z rnieszcza,nami mieli
ciqgle zatargi, niejcd11okrotniC' ko11cz„1cc się krwawo.
Dlatego gd<liiszczanic razem z micszkaócami in,nych
miast spod panowania krzyżackiego sprzysięgli się
przeciw krzyżakom i zaprosili króla polskiego Kazimierza Jagiel10{1czyka, aby przyjqł nad nimi zwierzchnictwo, przyczyniajqc siG do wypędzeuia znienawidzonych cicmic;życicli.
W roku 1772. kicdv Prusy Królewskie razem
z Warmią zostały nicprm~rnie zagrabione, 11niknąl tego
Gdaiisk i pozo:;tał przy Polsce aż do drugiego rozbioru
w roku 1?93, ale i wtenczas uic \\ 1 puśtili gda11szczanic
wojska prnskicgo dobrowolnie. Z Polskq łączy Gdańsk
Wisła, a ocl Niemiec dzielq polski<' pmviaty nadmorskie, jak pucki, .kartuski i wejherowski, bo Pulak<'.iw ua
sejm i do parlamentu wybicrajq. Chocinż więc Gdańsk
i inne miasta nad Wisłą. i Nogatem rnajq dziś ludność
przeważnie nicmicckq, to jednak nic można ich mrnżać za śrntiowiska niemczyzny, lecz s._, to raczej narośla
na ciele narodu 1rnlskicgo".

Podobnie .jak w Gdai'isku, tak i w innych miejscowościach odbywały si<; niemieckie zgromadzenia i rozliczne agiiacje przeciw przyłączeniu Prns Królewskich
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do Polski. Ustawic;ne takie poczynanie wbrew postanowieniu rządu 'Iliemieckiego, starał się ośmieszyć pewien niemiecki współobywatel na łamach ~~Olivaer
Zeitung". W numerze z dnia 2 lutego drwi bowiem z tysiącznych podpisów, zapewniających swą gotowość
ofiarowania własnego życia, aby tylko zachować ziemi(:
niemiecką.
Równocześnie wyraża powąi·piewanie, •czy
w chwili niebezpieczeństwa wszyscy jak jeden mąż zechcą chociażby tylko jeden dzień walczyć na froncie
i dobrowolnie przelać swą krew.
Wszystko nie zdołało jednak powstrzymać gwałtem
piętrzących siQ zmian w ogólnym ustroju, z kt6rych wy~
łoniła się rewolucja, ogłoszona ,v dniu 10 listopada.
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