
Z moich wspomnien.

Dlaczego zalozylem..GazeteGrudziadzka",

jakie jej byly cele?

�enatol' Wiktol' Kulel'ski.

Rychlo poznawalem d/.ieje Slowialiszczyzny pc'll-

nocno-zachodniej. Przecil'Zi �zkolapruska dawalao niej

pewne wiallomosci,choctewk'ncyjnie znieksztalcone.

Mimo to i uczenszkÓl pruskich dowiadywal si� cos

niecoso "hohaterstwach" Karola \Viclkiego, OttonlJ\v,

Henryka Ptasznika, margrafa

Gerona, Alhrechta Nicllzwie-

dzia i t. II. i t. II., a uczenPo-

lak zrozumialniekie,ly, zeple-
miona /.achollnio-slowialiskie

wyginely, tepione ogniem
i mieczem a rzadziej asymilo-
wam' srodkamipokojowcmi.
W kazdymrazie -wyginely.

Im hanIziej pllzniej,
na skutek zaznajamiania si�
z pracami niemicckich histo-

rykllw, jak Popp, Oher-

miiller, Piische, \'ersehe i in-

nych, a pÓzniejtakzeautorc'Jw

cz"skich,np.Szafarzyka, i pol-

�kich, np. Ll'Iewela, a SZC7e-

�ólnil'jBoguslawskich,wsród

ni�h pr/.elk'wszystkiem \\'il-

hrlma - ustalalosiewe nmie

przekonanie, ze nie tylko

�rodkowa Europa, lecz wic:k-

�za czescEuropy wogÓle,

hvlaw czasach za mierzchlych,

przrl Ihistorycznych, przewa-

Lnic zamieszkala przez Slo-

wian, ,Iziclacychsiena har-

(Izo liczne pll'miona, któr) ch

�irll,-ihy si�galyhen daleko za Ren, a prawdopodoh-
nie Ilochoclzily hardzo dawno na pÓlnocnym zacho-

cizie nawet clo hrzegów Atlantyku, a na poludniu

poza Pireneje do dzisiejszej I-:Iiszpanji i najprawclopo-

,lo'lI1icj zaimowaly caladzisiejszaSzwaicarj� i cale

-I

pl,lnocne \Vlochy,a hycmoze hardzo znacznaCZeSl'

Italji wogc'Jle.

G,ly potem uprzytomnilem sohie, co siestalo

z owemi licznemi ludami �lowiaJiskirni, a mianowicie,

zestaly sienawozem lila innych narollÓw, zena gro-

hach licznych pokojowo uspo-

sohionych ludÓw slowian-

skich, przewaznie t�pionych

ogni{'m i mieczem, a przy po-

mocy ich resztek, zasymilo-

wanych, powstalywrogie Slo-

wialiszczyzniepotegi",Pan-

stwo Rzymskie Niemieckiej

Narodowosci"; pózniej po-

tworna potegapruska - dzi-

siejsza Rzesza niemiecka: glly

sohie uprzytomnilem, co sie

staloz Polski :\1ieszka i Bok-

slawaChrohrego,zPolski Pia-

stÓw i Jagiellonc'lw-wówczas

leksiezhudzil w mej ,duszy,
- w Ilu�zy .dojrzewajacego
wtenczas mlodzienca, lek

o losy wlasnl'go narodu,

a w pierw,,;zYI.ll rzedzie tej

czesci,która wonczas pozo-

stawala w niewoli pruskiej.

Zllejmowal mnie l�k,zei rt'-

szta narodu moze lec f-od

odwiecznym naporem ple-

mion niemieckich (Drang

nach Osten) i to wpierw

cz�sc,mieszczacasiena zie-

miach zahoru pruskiego, poprzez ktÓrehy potem fall'

zalewu niemieckil'go poplynel)dalej a Ilalcj na wschórl.

Gdy pózniej, patrzac z hl iska na potworne

skutki asymilacyjnej rohoty pruskiej szkoly ludowej,

kt{)ra w pierwszych latach mego Ilzieciectwa uczyla

.
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jeszcze polskiego czytania i pisania, a pózniejwszyst- Przypominam sobie, zenp. Iwwien ksiadzz Ka-

kiego uczyla juztylko w jezykuniemieckim - ten szub, zdaje siez Pucka, juznic pamietamjego na-

lekmój przeradzal siew przerazenie,które jak zmora zwiska, powiedzial, ze"tu (to jest na Kaszuhach) za

walilo siena mlodzienczamadusze. Patrzalem ho- lat kilkadziesiatwszystko hedzie niemieckie i protc-

wiem na to, jak miasta i miasteczka stawaly siepo- stanckie".

prostu pieklem polskosci, w którem tonelaludnosc Wobec takiego stanu rzeczy, wobec szyhkich po-

polska, plynacado nich ze wsi i w nich szybko sie stepÓw asymilacji, dokonywanych przez szkole,tu

wynaradawiajaca. \Vidzialemtez,jak pozostawajaca i owdzie takzeprzez Kosciól,a wreszcie przez wojsko

na wsi ludnoscpolska zatracala coraz hardziej uswia- - stalo siedla ludzi myslacych,patrzacych bystro
domienie pod wzgledemnarodowym i wresz�i�.wlas- w przyszlosc,rzeczabardzo prawdopodohna,zeNiem-

ciwie juztylko etnicznie hyla - polska. Tak, ze com predzej czy pózniej istotnie ucla siez zahoru

stawala siecoraz latwiejszym lupem polityki asymila- pruskiego uczynic cmentarzysko polskie i /.asymilo-

cyjnej, czyli germanizacyjnej, tepicielskiej rzadupru- wanaluclnoscpolskaz jej wielce Ilodatniemi cechami

skiego. uczynic wspanialym nawozem IUa dalszego rozwoju

Pewnie, zetopniejacacoraz hardziej liczba lUllzi bujnego drzewa potegipruskiej - jezelisiepo stronie

narodowo uswiadomionych, owianych patrjotyzmem. polskiej nie wymyslisrodka na powstrzymanie dzie-

wierzyla - wszyscy wierzylismyswiecie,zePolska siatkujacejspoleczenstwopolskie germanizacji.

zmartwychpowstanie, wierzylismy,zeprzyjdzie kiedys I tego srodka szukali wszyscy IUllzie myslacy,
ta wielka wojna przez wieszczów przepowiallana,.' wszyscy patrjoci polscy: szukalem go wiec

- i ja.
która (jak to i ja, maluczki, powieozialem, na olhrzy- Meczylemswój umysl, by znalezcsposób sypania
miem polskiem zebraniu kolonji herlinskiej na sali tam, któreby nasze ziemie chronily od dalszego za-

Arminhallen, zdaje siew listopadzie r. 1891) "zamieni lewu niemieckiego.
- Nasuwala sieoczywiscie mysl

calaEuropew straszliwy chaos, z którego to chaosu najblizsza, oddzialywania zywem slowem na masy

wyjdzie wolna, niepodlegla Polska". ludowe. Czynilem to wieci ja, szczególnie, gdy

(\V tym samym czasie napisalem tezbroszure i w Berlinie i w kraju przekonywalem sie,zeistotnie

p. t.: "Der nachste Krieg und die Stellung der Po- slowem zywem na masy ludowe olidzialywacumic'm.

len". (Drukiem i nakladem Zalachowskiego w Ber- - Zrozumialem jednakzepreoko,zechcaccel swÓj

linie).) Ale ta Polska wolna i niepodlegla zllawala osiegnac,musialhym sierozlozycna tysiaceczastek,

siewtenczas byctak �aleka.:.,��-patrzacna coraz hy móc Ilzialacwszellzie. Zrozumialem, zetrzeha

szybsze postepygermanizacyjnej roboty pruskiej, wi- na maseluciowaolIdzialywacnietylko raz, po raz, tu

dzac,jak niemczyzna siewzeracoraz bardziej w zie- i tam, lecz zepowinno �ieoddzialywal� stale na

mil' czysto polskie, jak stawia swe stopy coraz pew- kaz,lawies,na kazdachatew tej wsi, bo na kazda

niej nad brzegiem Baltyku, jak sieszerzy nad \Varta,wiesi na kazdaw niej chate odllzialuje germanizu-

Noteciai \Visla,jak pochlania zwolna cale zachodnie jacaszkola pruska stale, z coraz wiekszymwysilkiem

powiaty - ouszemojazaczelameczycmyslstraszna, i coraz wiekszym skutkiem, ta szkola pruska, która

zemoze"rosa wyjescQCZY, zanim sloncewzejdzie". niekiedy doprowadzala juzdo tego, zei dzieci i starzy

Pewnie, zeistnialo trochegazet ludowych o zaczeli sil{ chelpicznajomosciaj�zyka niemieckiego,
hardzo niewielkich nakladach, pewnie, zei ksiazka,co wellle mego zdania oznaczalo poczatek- kOlica.

polska zagladalatu i owdzie 00 chat, ale byla to Zrozumialem \..iec,ze.wiece, zebrania zaklada-

przewaznie ksiazka,która dla uswiaoomienia masy nych towarzystw nic starcz'!, zewogÓle zyweslowo

ludowej pod wzgledemnarooowym niewielkie miala nie starczy, nie mogachycstale gloszonem w kazllej
znaczenie. wsi, w kazdej chacie. Zrozumialem, zetrzeha ko-

Pewnie, zei patrjotyczna czescduchowielistwa, niecznie wymysliccos,cohy istotnie dzialalonic tylko

ta, która istotnie byla owiana duchem narodow�m, w kazdejwsi: lecz w kazdejchacie, cohy w niej _hylo
robila co mogla, by przeciwstawic sieszyhko poste': niejako straza,ktÓrahy ploszylazhlizajacegosiegada

pujacemu wynarodowieniu. Na stolicy biskupiej w asymilacji, cohy h�lo niejako kagancem, dajacym

Pelplinie jednakzezasiadl biskup Niemiec, patrjotycz- oswiatenarodowa starym, a którego iskierki .juz
na czescduchowienstwabywala w swych ruchach w duszach ozieciecychrozniecalyby milosc110 wszyst-

coraz bardziej krepowana. Z seminarjum zaczeliwy- kiego, co polskie i katolickie, hy w tell spo�6h' zro-

chodzicgermanizatorzy. Byli nawet juztacy, którzy dzilo siepokolenie Herkulesów, ktÓrehy zmijeasyrni-

pobierali stypendja od rzadupruskiego. Cermaniza- lacji zad lawialo,jak ich pierwowzór.

torów, protegowanych przez rzaopruski, wychodzilo Doszedlem wreszcie 110 przekollaniaJs;c�ególnie
coraz wiecejna par:lfje, szczególniej na te, których po pierwszych krokach w dzieozinie dziennikarstwa,

rzadpruski byl patronem. To tezi z kól ducho. poczynionych w Berlinie, zdaje siew r. 189 (, gdy
wienstwa zaczelysieodzywac glosy obawy o los\' przez pewien czas redagowalem Zalachowskiego "Ga-

spoleczenstwapolskiego pod zaborem pruskim. zetePolskaw Berlinie" i gdy pózniejw roku 1893

20



wspt'J1pracowalem w redakcji "Gazety Gdanskiej"
Rernarc1a �lilskicgo, gdy siewiecprzekonalem, ze

mam dar, takze slowem pisanem silnie oddzialywac
na mase luciowa - I doszedlem do przekonania,

powtarzani' ..:....-;
.

zetym srookiem, któryhy skutecznie

mógl przeciwdzialacpostepom asymilacji, któryby

mógl uzc10lnicmaseludowado przetrwania do czasu

owej wielkiej wyzwolcnczej wojny i do majacego
z niej wyniknaczmartwychwstania Polski - zetym

srodkiemmoglahy hvcgazeta lucIowa, któraby istot-

nic dotarla do kazdejchaty wiesniakapolskiego.

I od tcj chwili juztylko myslalem,a raczei
powiem - marzylem o tem, by tegazete�alozycI

MÓwie- marzylem, gdyzbyly to istotnie marzenia

niejako scietejglowy lila czlowieka, ktÓry hyl pelen

dobrych checi,który niehotyczne umial snucplany -

na ich wykonanie jednakzenie mial srodków!

Ale pomógl
- Bóg, w którego Pomoc, Opatrz-

noscniewzruszenie, prawie zez ,lzieciecanaiwnoscia

wierzylcm. W r. 1890 ullalo mi siew Sopocie z mini-

malnawplata,niejako na splatynahycposiadlosc,która

juzw r. 1894 stala siepodstawakrcdytu, który mi

umozliwilzalozenieskromnej drukarenki w Grudziadzu.

\V tej to (Irukarence dnia 1 X. 189.... r. zaczalem

wydawac"GazeteGrudziac1zka".

Juzw sicrpniu tegoz roku wyslalem z Sopotu

pierwsza swaooezwe110 ludu polskiego. \V tej to

odezwie napisalem hunczuczneslowa: "Jak Boleslaw

Chrohry stawial tu u nas, w pohlizu Grudziadza,

slupy w Osie, hy niemi znaczycgranice potegiPan-

stwa l 'olskiego i dacoparcie ludnosci tych naszych

kresów, tak ja chcepostawic w znicmczonym Gru-

dziadzu,w siedzihie polakozerczego"Geselligera" -

slup zelaznyw postaci gazety polskiej, który by dal

oparcie lucIowi polskicmu cakgo zahoru pruskiego".
Smialeto hyly slowa. Mogly one sienawet wy-

dacsmiesznemi,tem hardziej, zeów "Ceselliger" byl
istotnie Goljatcm, nawet wsródprasy niemieckiej, na

wschodzie, a nieurodzona nawet jeszcze "Gazeta Gru-

dziadzka",dopiero hyla emhrjonem, nawet nie - nie-

mowleciem. Wiara moja jednakze w pomoc Boza

hyla niewzruszona i nieograniczona, a wiara w swe

wlasne sily, jak to hywa u mlodych- hanlzo wielka.

1 X. r. 1894 wyszedl wiecpierwszy numer "Gazety

Grudziadzkiej", ktQrej haslem hylo: "w ImieBoze,
/.a \Viarei Ojczyzne". Poszedl on w skromnym na-

kladzie okolo 500 egzemplarzy do chat ludu polskiego. .

Ale zaczalemgazetewydawacistotnic z zamiarem, ha

silnem postanowieniem, dotarcia z niado kazdej

chaty polskiej zaboru pruskiego.

Zapewne postanowienic takic, wohec hanlzo ni-

klych srodków, musialo siewydawac utopijnem,

smieszncm, tak, zekpiny nielicznych w Grudziadzu
i wogóle na Pomorzu medrkujacychinteligentów

mogly siewydawacnajwpelniej uzasadnionemi, tem-

bardziej, gdy rzucilem haslo "oswiataludu przez lud".

Hasla tego nikt nie zrozumial i nikt me wierzyl am

w temaseludowa,ani nie rozumial, jakaona moze

(lacolhrzymiapomoc w krzewieniu elementów oswiah'

w szerzeniu uswiadomienia narodowego wsród rów-

nych sobie. Nic dziwnego, zewobec tego niejedni uwa-

zalimnie za czlowieka kwalifikujacegosiedo Swiecia,

do Kochorowa - do Tworek.

Pierwsze lata zeszly mi na szukaniu dróg, spo-

sobów dotarcia do chat wiesniaczych,metod dzialania,

w szukaniu pomocników wsródludu, w który ja wie-

rzylem i który kochalem.

Lata te hyly bardzo ciezkie,tembardziej, ze

pomocy materjalnej niebardzo umialem szukac,a na-

wet szukac nie chcialem. Z wlasnych sil chcialem

postawicten slup zelazny, którego postawienie tak

bunc7uczniezapowiadalem!

Abonament rósl powoli, a chocsiejuzw roku

1895 podwoil, w nastepnymroku - potroil, to jed-
nakze koszta wydawania gazety byly stosunkowo

bardzo wielkie i jej byt mnie samemu siewydawal
nieraz zagrozonym. Nie tracilem jednakze nadziei,

pracowalem za kilku i po uplywie jakichs4 lat ko-

s7ta siepokrywaly.

Gdy gazeta liczyla pierwsze kilkanascietysiecy

ahonentów, rzucilem haslo: "GonicGeselligera", któ-

rego naklad wynosil okolo 40.000 egzemplarzy.
\VzbtHlziloto wówczas znowu ogólnaprawie, zeweso-

losc,poniewaz naklad owego "Geselligera" byl, jak

na owe czasy nawet wsródprasy ni�mieckiej pruskich
dzielnic wschodnich uwazany za wyjatkowowysoki.

W kilka lat pózniej jednakze naklad "Gazety

Grudziadzkiej", dziekibezinteresownej pomocy ludu

polskiego, istotnie przerósl abonament "Geselligera",
niehawem przewyzszalgo dwukrotnie, by wreszcie

w roku wyhuchu wojny swiatowej stanacna wyzy-

nie, która dla gazet polskich stanowi rekord, dzis

jeszcze nie pohity. \V tym bowiem roku "Gazeta

Grudziadzka" mogla siewykazac notarjalnie stwier-

dzonym nakladem 128.000 z góra,wtem 115.000

ahonentów pocztowych, tak, zegazeta znalazlasiew k�z-

dej prawie ze,lrugiej chacie wiejskiej zahoru pruskiego.

Zadania, cele "Gazety Grudziadzkiej" miescily

siew hasle,z jakiem wyszla w swiatdo walki z pru-

sactwem o prawa luc1u polskiego i jego skarby reli-

gijne i narodowe: ,,\V imieBoze,za Wiarei Ojczy-

zne",11Ia uzdolnienia masy ludowej do przetrwania

110 lepszych czasów, jak siewówczas mawialo, to jest
elo czasów odzyskania niepodleglegobytu panstwowego.

\Vszystkie pózniejsze hasla, jakie wydawalem
i cele, jakie sobie wytyczalem, niejako oznaczaly

l'tapy na drodze do owego glówncgo, wielkiego, swie-

tlanego celu, n którym marzyc nie przestawalismy,
chociaz prusactwo przeciwko nam poprostu zaczelo

szalec. I wresz�ie ten cel wielki jasno stanalprzed
oczami calego ludu polski�go ówczesnego zaboru

pruskiego.
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�;lÓwnemzadaniem "Gazety Grwlziadzkiej"hylo

OCZywIscle krzewienie uswiadomienia naroliowego

i zachowanie ludowi skarhÓw jcgo religijnych. Bylem
howiem zawsze prZl'konany, Zl'religja jest nil' t�Iko

wewnetrznanasza potrZl'ha, Il'cz takze po prostu

rdzeniem hytu naszl'go narodowego. l tcmu celowi

poswic:call'mstall' cale z roku na rok rosnace,wresz-

cie hardzo powaznl'dochody, o ik om' nie hyly po-

trzebne do inwestycyj, cekm powiekszl'nia zakladów

grafi�nych:.----
I \\"idzialemw pierwszych zaraz latach, zeroz-

powszechnienie gazcty napotykalo na wielkie trud-

nosci,poniewazdorastajace pokolenia nic umialy po

polsku czytal'. Drukowalem wiecw gazecie. wzgled-

nie w dOIlatku "l'rzyjacil'lu [)ziatwy", kart" po karcie

- elementarz, pOllajacw nim WkOlicu pil'rwsze wia-

domosciz dziejÓw Pobki, o jej krlJlach, bohaterach.

1'0 skOliczeniu elementarza w "Przyjacielu Dziatwy"
drukowalem go pózniejw wil'lkich nakladach i roz-

powszechnilem go w ciagu lat, oczywiscie zawsze

hezplatnie, w I iczhil' przeszlo miljona l'gzemplarzy.

Kazdy biallz, kazde towarzystwo, ktokolwick si"

zglaszal po takaczy inn;! iloscq�zemplarzy I
e1l'men-

tarza, zawsze je otrzymywal gratis i franco.

.1'0 latach, gdy czytelnictwo gazety rozwijalo sie

coraz harclziej, gIl)' gazeta doszla do 70-go dziesiatka

t)'sic:cy ahonentÓw, rzucilem opracowane przczemnie
w wiezieniu Pli)tzensl'l' pod Berlinem - "Dzieje

Narodu", prZl'slicznie ilustrowane przez Konstantego

Górskiego, jaskrawo antyniemieckie, jako hczpla.tny
Ilodatek 110 gazdy (lo 70.000 chat polskich, szczes-

liwy nad wyraz, zeto uczynic mogkm. \V ciagu

lat rozpowszl'chnilem OWl' "Dzieje Narodu" w po-

doImy sposóh, jak elementarz, w krociach tysiecy,

oczywiscietakzchezplatnil';

r 1'0- "Dzil'jach Narodu" poszly "Dziejc K.rzyza-

ków", pÓzniej przeslicznie przez Konstantego Gc'Jr-

skiego ilustrowane "Kll'chdy i Basnie" \Vójci��l'g(),
krocie tysiecy spiewnikÓw naro,lowycli, a w ciagu
lat okolo pÓltora miljona kolorowych ohrad,w, arty-

stycznych repro,lukcyj ohrazów historycznych wyhit-

nych i najwyhitniejszych malL'rzy polskich, które dzis

wychodzajako "Dzieje narodu w ohrazach", a które

wonczas, oczywiscie takze hezplatnil' rozpowszech-

niane, byly najskuteczniejszym srodkiem propagandy

narodowej.

Oprócz ohrazów tresci narodowej otrzymywali

czytelnicy takzl' Ilodatki ohrazowe tresci religijnej,.
które takze hyly drukami, artystycznie wykonanemi

trójharwnie, a które dodawalem dla wyrahiania zmy-

slu estetycznego wsródludu i lila usuwania hohoma-

zów z chat:

Wszystko to wychodzilo, jak to juzkilkakrotnie

zaznaczalem, jako hezplatne dodatki, gdyzhylo to

mojaamhicja- dawal' spoleczelistwu polskiemu jak

najwiecej, co przy wzrastajacychwielkich dochodach
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wydawnictwa !tylo mozliWl'. Zaklady mojl' graficznc
w czasach niewoli trzymaly siewogÓle zasady, hy

poza gazeta,ktÓra jedna hyla platna, nic drukowac

mc za zaplat'l.

Sposóh pisania, mój i wspI',lpracownikc"lw hyl,

.iak lIla pisma hulowego, zawsze prosty, lapirlarny,

ale hardzo zywy,a wohec prusactwa zaws/.e bojowy,

agresywny. To tczludzie mawiali, zegazeta ich

pali w reku.gdy jaczytaja.
:t-;ie troszczylem siehardzo o to, zewchodz"

w kolizj� z kOlkksem karnym, ho wiedzialem, ze

asymilacji skutecznie przeciwllzialac mozna tylko

kralicowl'm, jaskrawem stawianiem kwestji. \\'iec
tl'Zi ja i rellaktorzy nie halismysi" kar, nawet wie-

ziennych, ho wiedzil'lismy, do jakich Cl'lów dazymy
i zedla nich tych ofiar potrzeha.

I'ami"tam np., zesam po hrutalnem /.lamaniu

przl'z prusactwo strejku szkohll'go, wyhuchlego z po-

wodu zmuszania dzil'ci do niemieckil'go pacierza,

kiedy WSrlJdm.lsy ludowej po zalamaniusietego strejku

ujawnila si" straszna depfl'sja, uwazalemza stosowne

napisacartykul pod tytulem: "Czy Polska zmartwych-

powstanie?" \V artykule tym powiedzialem mi!,:dzy

innemi, zena(lej,lzie czas, kiedy nan')(1 polski, jako

wolny z wolnymi i rÓwny z rI,wnymi, zasi"dzie
w radzil' narodlJw.

\Viedzialem,zeartykul kn zaprowadzi nlllil' do

wiezienia,Il'cz go napisalem i zamiescikmw gazecil',

hy ludowi chocw dali, dalekiej hardzo, pokazachrzask

zorzy niechyhnie zhlizajacejsiewolnosci, hy wlac

otuchedo serc i sploszycgnehi;lcadepresje.

Propagan(lowe znaczenie hanlzo wielkic mialy
w owe czasy mowy poselskie wyglaszane z tryhuny

parlamentarnej i pokm przedrukowywane w gazdach,

mowy takie, jak np. jl'dna z moich mÓw, w ktÓrej

prusactwu przepowiedziall'm nowaJene, jako kare

Hozaza hezeceIistwa, jakich siedopuszczalo na spo-

lcczeilstwie polskicm.

Mowy takie krzepily ducha, ho hudzily wiare
w (lziejowa sprawie(lliwosc. A mowy takie hylo
mozna zamieszczac hezkarnil', a wiecoddzialywac
silnie na maseIwIowa,hez narazaniasiekoniecznego.

Jasna jest rzecza, zei tak kary i to ciezkie

spadaly na "GazeteGrudziadzka".\\'ydawca,redak-

torzy, wspólpracownicy cak lata sp�dzili w wiezieniu.

Lecz w OW) ch czasach wydawcy i redaktorzy polscy

tych kar sienic I"kali, nawet chetniejc znosili. Onc

bylybowiem dla nich odznaczeniem, ordl'rami w owych
czasach. \Vierzylismyzresztaw to, zetc nasze cier-

pienia saniejako takze posiewem przyszlej wolnosci

narodu.

Zaraz w pierwszych latach swej pracy wydaw-

niczej pojalemtez,zeohok uswiallamiania narodo-

wego, 11Ia spotegowaniasily odporu wohec asymila-

cyjnych wysilków prusactwa, nalezydazycdo podnie-
Slema po,1 wzgledem gospodarczym spoleczenstwa



polskiego i zew t) m celu miedzyinnemi nalezytepic

pijanstwo, hudzic i wzmacniac zmysl oszczednosci
i t. ci. i t. d. Zaczalemwiecdodawac do gazety

bezplatny dodatek rolniczy "Gospodarz" i podjalem

namietnawalkeprzeciwko pijanstwu.
Zrozumialem howiem, zegdy np. chlop co ty-

dzieli, a jak w niektórych okolicach wtenczas hywalo,
nawet dwa razy w tygodniu jezdzildo miasta i do

domu wracal pijany, to jemu z szesciu dni pracy

wlasciwiepozostawaly tylko trzy na rzeczywistaprace.

Oprócz dwu dni targowych przepadalo bowiem Ilwa

razy po póldnia z powodu skutków naduzyciaalkoholu.

Walka "Gazety Grudziadzkiej"przeciwko pijali-
stwu napedzala czlonkÓw powstajacym hractwom

wstrzemiezliwoscii pózniejszymtowarzystwom absty-
nentów. Puhliczne spowiellzi hylych alkoholików,

na ich zyczenia ogla�zane w gazecie, wykazywaly,

jak pozytecZllahyla ta walka i jak czytanie guety
odwodzilo od pijalistwa.

Dla mnie hylo to zresztarzeczajasna,zeludzie

w pierwszych fazach swego pijanstwa nictyle do

karc/.my chodzili. hy sieupijac,lecz hy w karczmie,

ówczesnej centrali nowinek, nowinek tych siedowie-

dziec. Bedacje,lnakzew karczmie, zaczeli zagla,lac
do kieliszka i zwolna si� rozpijali. Gdy zasz gazety

,lowiadywali sieupragnionych wiallomosci, ciekaw-

szych nizw karczmie i rzeczy pozytecznych,przesta-

wali, o ile juznic hyli heznadzi{'jnymi alkoholikami,
chodzicdo karczmy.

Przypominam sohie jednatakaspowiedz,druko-

wanaw gazecie, w ktÓrej dawny pijak stwierdzal. ze,

gdy gazety nic czytal, chodzil 110 karczmy, marnowal

grosz. upijal si� i wróciwszy pijany do domu bil

zonei Ilzieci. ( )dkad zaczalczytac gazete, siellzi

\V Ilomll i uczy dzieci polskiego pisania i czytania.

To teznic dziwnego, zekohiety, które poczatkowo

/.e wzg-Iedówoszczednosciowychz ukosa patrzaly na

gazete, pl>zniej same jazapisywaly i ksiazkikupo-

waly, hy lIIezaw domu trzymac. Vohec takiego

stanu rzeczy pijalistwo przed wojnaswiatowaw h.

,Izil'lnicy pruskiej prawie zezupelnie zaniklo.

Wskutek zaniku pijalistwa wydajnoscpracy

wzrastala i w spoleczel-Istwie polskiem zaczalsie

wzmagacdohrobyt.
Dla spotegowaniahudzacegosiezmyslu oszczed-

noscirzucilem potl'm w gazecie haslo: "Sklallacgrosz

110 grosza na czarnagodzinei na wykupienie choc

szmatka ziemi z niewoli niemieckiej".
To haslo Ilokonalo wielkich rzeczy. Oszczednosc

ogólnie zaczeto uwazacza jednaz najwazniejszych
cnót narodowych. 1 to stalo :si� powodem, ze

w okresie dzialania. pruskiej komisji kolonizacyjnej,

hohaterscy chlopi i rohotnicy polscy zaboru pruskiego

wykupili z rakniemieckich wiecejziemi, nizkomisja

kolonizacyjna jej wykupila z rakzanikajacego zie-

mianstwapolskiego.

.

To haslo stworzylo tezpoostawe IHa powsta-

jacychpózniejbanków ludowych, które majabarc1zo

chlubnakartew dziejach walki o ziemiepolska.
Na ziemiach zaboru pruskiego wyrósl liczny,

zamoznystan wloscianski,którego szeregi stale po-

wiekszaltakze doplyw z posród masy robotniczej,
wsródktórej w owe czasy nie hylo, moznato smialo

powiedziec, nikogo, któryby nie mial mniejszej luh

wiekszejsumy zaoszczedzonegogrosza.

Jednem z ostatnich, takzena jakie kilkanascie

lat przed wojnaswiatowa,przeze mnie rzuconych

w gazecie hasel hylo haslo: "Swój do swego". Haslo

to mialo na celu stworzenie polskiego stanu rzemiesl-

niczego i kupieckiego po miasteczkach, lub wzmoc-

nienie go, gdzie, acz harozo slaby, juzistnial. Cho-

dzilo o to, hy S) nowie wloscian,nie mogacyposiasc

wlasnego warsztatu rolnego, nie pomnazali szeregów

proletarjatu, lecz stworzyli wlasne warsztaty rzemiesl-

nicze luh sklepy i w nich, poparci przez polskawies,

pomnazalimajateknarodowy spoleczenstwapolskiego.

Chollzilo o to, hy takzesynowie robotników, chcacy

stanacna wyzszymszczehlu spolecznym, wyszli z sze-

regów proletarjatu i poszli tasamadroga. 1 haslo

to przyczynilo siew hardzo znacznym stopniu do

stworzenia jak na owe czasy i warunki wzgleoniesil-

nego polskiego stanu rzemieslniczego i kupieckiego,

który sieprzyczynil do wzmocnil'nia zywiolupol-

skiego w miasteczkach, 110 wyrugowania z nich

i z wiekszych wiosek Zyoówi Niemców i do osa-

dzenia na ich miejscu
- swoich.

Przy takiej pracy zaskoczyla "GazeteGrudziadz-

ka"wojna, ta wielka wojna swiatowa przez nas

wszystkich z uteskni{'niemoczekiwana.

Dla nas howiem wszystkich. mimo ogromnego

rozmachu obrony narodowej i mimo niehywalego po-

wodzenia takze wysilków "Gazety Gruoziadzkiej",

dla nas, którzy przewodzili luh walczyli w pierwszych

szereg-ach w kj smiertelnej walce z gadem krzyzac-

kim - hylo rzeczajasna,zewalka nasza z potworna

potegapruska,poslugujacasi�np. ustawakagancowa,

ktÓra postanawiala, zew r. 1925 mowa polska na

zawsze miala zamrzecna puhlicznych zebraniach na

ziemiach naszych, poslugujacasie,Ialej zakazem pol-

skiej parcelacji, wywlaszczeniem, prawem pierwokupu

ziemi i t. II. i t. II. - ostatecznie musi sieskonczyc,

jak sieskOliczyla walka Slowian pólnocno-zachodnich.

jezeliBóg nic uczyni cudu, jezelinie zesletej uprag-

nionej przez nas najgorecej_ wojny swiatowej i nie

nada jej przebiegu. wlasnietakiego, na jaki patrzelismy.

I Bóg jazeslal i nad nami clllI uczynil, przy-

wrÓcil nam niepodlegly byt panstwowy! Niech za to

bedziehlogoslawionypo wszystkie wieki.

'Y *

*

o Ilziejach "Gazety Grudziadzkiej" w czasIe

wojny bedekiedyspisal na innem miejscu, gdyzOpiSU
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ich w ramach niniejszej, barclzo pohieznie, szkicowo

napisanej pracy pomiescicnie moge.

Jedno tylko chcetutaj zaznaczyc:Bylem pierw-
szym Polakiem, który juzw r. 1914 Prezydentowi

Wilsonowi zwrócil uwagena narÓd polski i jego meke
i 11Ia niego prosilem o jego pomoc. ,

\Vgrudniu r. 191-l- wyslalem00 niego nastepu-

jaCYtelegram:

"Prezydent Stanów Zjednoczonych Pólnocnej Ameryki
Pan Wilson

w \Vaszyngtonil".

Panie I'fl,z},lencie! "Naród polski w Królestwie Polskiem ginie w straszliwej

nedzy. Los jego jest okropniejszy nizokrutny los nieszczesliwegonarodu belgijskiego.
Z 10 guhernij - y jest przez furjewojny w najokropniejszy sposÓh spustoszonych.

\\'iekszoscmiast i wiosek - to -nedznekupy gruzów. a ich mieszkalicy hladzahez-

domni po lasach, po czesciginacz glodu luh tezlag-oclzacm�ki glodowe POZ)waniem

- padliny.
Panie Prezydencie! Pod protektoratem l'al-Iskim oraz jego mosci króla hisz-

paliskiego utworzylsiekomitet mi�dzynarollowy celem zlagodzenia nedzyBelgijczyków.

Czyzhypooohna rzecz nie hyla mozliwawohec straszliwego nieszczesciana-

rodu polskiego w Królestwie Polskiem?

Panie Prezy,lencie, w imieniu stu kilkUllziesieciu tysiecy ahonentl)w Cazety

Grwlziallzkiej, apeluje do laskawego, ludzkiego serca glowy wielkiego narodu ame-

rykanskiegoi wspominajac
-

pamiecwielkich naszych ziomkÓw, Kosciuszkii Pulaskiego,

którzy ongi walczyli za wolnoscnarodu amerykaliskiego, pozwalam sobie prosicjak

najusilniej :

Panie Prezydencie, racz laskawie udzielicswej pomocy nieszczesliwemunaro-

llowi polskiemu w Królestwie Polskiem.

Dziwne hyly koleje tego telegramu.

Poczta grudzia,lzkatelegramu do Ameryki przy-

jacnie chciala.
.

\V,"slalcm go WieC 110 amhasadora Stanów

Zjednoczonych w Berlinie. Amhasallor telegramu

jednakze,jak siepózniejokazalo, takzenie otrzymal,

poniewazgo wlallze pruskie skonfiskowal)."

Mnie - z powodu wzmianki o Belgji i poró-

wnania z nia.KongresÓwki, jak to stwicnlzil Erzhl'r-

ger wobec Napieralskiego i pózniejtakzewohec mnie

- miano aresztowaci oddacpo,1 sa(lza zdradestanu.

"A przeciez" - ml)wil do rimie Erzherger,

.,zyjemyw czasie wojny i Pan chyba wie, jak takie

rZeCZ) siew cza,;ie wojny koncza"!

Napieralskiemu Erzherger tezmÓwil, zerzeko-

mo tylko on mnie od ostatecznosciuratowal, tluma-

czacmiarodajnym sferom nil'mieckim, zearesztowanie

i zasallzenie nmie moglohy Niemcom przysporzyc

tylko klopotu wohec wielkiego nakladu Gazety Gru-

dziadzkiej.i "fanatycznego" przywiazaniaczytelników
do mojej osohy.

Pozostawiono mnie wiecna wohll'j stopie, choc

niebezpieczClistwo grozilo mi istotnie widkie. Zwazyc

szczególnie nalezy, zewladze niemieckie skonfisko-

waly telegram, wyslany do amhasadora wzglednie

glowy panstwa,wówczas jeszcze neutralnego.

Konfiskata takiego telegramu mogla dla Niemiec

miecnieohliczalne skutki, nalezalowi�c swiadka tej

konfiskaty - tem haniziej sprzatnac.
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Wiktor Kulerski,
Wydawca Oazety Ol'udziadzkiej.

Jaki hyl rzeczywisty powóll, zetego me uczy-

niono - niewiadomo. . .

Dowiellziawszy sieo konfiskacie telegramu,

wpadlem do domu, gdzie mialem kopjejego i wró-

ciwszy natychmiast 110 Berlina wreczylemkopjetele-

gramu ambasa(loTOwi z prosbao przeslanie jej panu

Wilsonowi.

Kilka dni pózniej otrzymalem juzw Owczar-

kach dohrze opiecz�towany list amhasadora z donie-

sieniem, z,ejeszcze tego samego dnia telegram mój

zostal W) slany kablem 110 Prezydenta Stanów Zjedno-

czonych.

Otrzymalem pózniej takze Iloniesienie o akcji

ratunkowej w Kongresówce..
A mog-e tez przypuszczac, zeprzypomnienie

Wilsonowi Kosciuszkii Pulaskiego nie pozostalo hez

skutku na pózniejsze postanowienia jego, gdy zawie-

rano pokój.
Po wojnie, gdy zahór pruski zlaczylsiez l'vla-

cierza,uwazalem,zezadanie, jakie sobie przed laty

postawilem ..... spelnilem.
l\lasa Iwiowa w h. zahorze pruskim przetrwala

jako polska, do czasów odzyskania niepodleglego hytu

polskiego. Uwazalemprzeto, zestalem siezhytecz-

nym i zemnagazeta. Mialem chwile, kiedy zastana-

wialem siezupelnie serjo, czy mozewydawnictwa nie

zamknaci poswiecicsieinnej pracy.

To tez, gdy nu poruczono wytyczenie granic

Pomorza, z checiai z rozmacheUl siedo tej pracy



zahralem. Zaznacz� tu tylko pokrótce, zeudalo mi

siewyprzecNiemców z \Visly,na ktÓrej srodkuich sa-

dzal Traktat \Versalski i gdzie ich eksperci wloski

i angielski koniecznie chcieli pozostawic,glly tymcza-

sem komisa!ze tychzemocarstw, w przeciwienstwiedo

swych ekspertów, glosowali za moim -wnioskiem.

Rohilem nadzwyczajne wysilki, hy oha hrzegi

\Vislydostaly si� Polsce, poniewaz wierzylem, ze

Wisla hellziekic,lys glÓwn;l arterj,! komunikacyjna
I'olski.

A rozumialem tez,zeNiemcy, nic potrzehujac
koniecznie \Visly,gdyhy choc malym palcem Jej sie

mogly uczepic,herlarohil)' wszystko, co tylko hedzie
w ich silach, hy Polsce utrwlnic nalezyte jej wyko-

rzystanic, urzad/.eniejej sohie wecUe swych potrzeh.

Pierwszawiecrzecza,jak,!, gdy I\1iedzynaroclowa

Komisja Graniczna PÓlnocna doszla do odcinku \Visly,

jako szef Delegacji Polskiej uczynilem- hylo zawie-

szenie w swym gahinecic w\e1kiej m2lp)', na której
\Visla i" jej doplywy, kanaly i t. d. wogÓle caly system

wodny Polski, hyl znaczony ciemnaharwa- hy si�
odrazu kazclen1U rzucal w oczy.

.

Mapa ta hywala haf( 11.0 ciekawie ogladanaprzez

Komi�arzy koalicyjnych, ktÓrym (lawalem odpowiednie

ohjasnienia. \Vskazywalemna" to, ze\Vislajest cal-

kowicie polskarzekai kiedys powinna Siestaclacz-

nikiem miecIz)'Baltykiem a -r..lorzem Czarnem.

Pewnego dnia pojawil siew moim gahinecie

niejaki Mister Stempel, prawa rekaKomisarza Japon-

skiego, który poza kiepskaangielszczyznazadnymin-

nym nic wladalJezykiem- a (lo postulatów Polski

ustosunkowywal sienieprzyjaznie. -r..lister Stempel,

jak sieokazalo, hyl mezem/.aufania finansjery an-

gielskil'j.

Mapa systemu wodnego Polski zainteresowala

!\lister Stempla nadzwyczajnie. Predkozrozumial tez,

jakie znaczenie \Vislamozenahracnietylko dla Polski,

ale i dla hanlzo ZIIacznej czesciEuropy, szczególnie

pólnocnej.
Po pewnym czasie po tej wizycie Mister Stem-

pela zakomunikowal mi wojskowy mój zastepca,pul-
kownik Skoryna, zeMister Stempel pragnie zemna

mówic w charakterze przedstawiciela finansjery an-

gidskiej i zedal do zrozumienia, iznie hylohy trudno

zainteresowackapitalangielski sprawakanalizacji wzgI.

regulacji Wisly.

Nie chcacw tej sprawie mówicz Mister Stem-

plcm, zanim rzadzadecyduje - czy, nalezy z nim

mówic, polecilem pulk. Skorynie, by tesprawe ze

Stemplem prywatnie omawial i zwlekal, zanim nie

hedzie clccyzji rzachi. Sam napisalem odpowiedni

memorjal do -r..linisterstwa Spraw Zagranicznych.

Zwracalem w nim na to uwage,zegdyhy siena-

praw(leudalo kapital angielski zainteresowac- \Visla

i wogóle systemem wodnym Polski, to i plehiscyt

slaskiinaczejhy \vypadli sprawa wilenska wówczas

nic rozstrzygnietajeszcze, inaczejhy stanela- i wogóle

Anglja przyjazniejbysi� ustosunkowala (lo Polski.

Na ten memorjal Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych nigoy nic zareagowalo,- to tezz Mister Stem-

plem nigcly urzedowoo jego projektach i propozycjach
nic mÓwilcm.

Uwazamza stosowne, przypomniectesprawedzis,

t. j. w chwili, gdy sprawa regulacji Wislywreszcie weszla

na porzadekdzienny.

Czy jerlnakz�dziskapital angielski si�tasprawa

zainteresuje, tego oczywiscienicwiem.

Co do dalszych moich prac w Komisji Granicz-

nej stwierdzam jeszcze, zew ciasnych ramach kom-

petencji Miedzynarodowej Komisji Granicznej zabra-=

lem Niemcom wogóle okolo 160 klm. kwadratowych.
.

* *

*

Po pewnym czasie doszedlemjednakzedo przeko-

nania ze,gdy skonczepracemnie poruczona,powinienem

wrócicdo pracy dziennikarskiej i zahracsie,jak da-

wniej krzewilem myslnarodowa
- do uswiadamiania

masy ludowej poci wzgledem palistwowym, do krze-

wienia myslipanstwowej. I do tej pracy przeo dzie-

wieciulaty ochoczo siezahralem.
..

Muszejednakzestwierdzic,zelatwiej mi hylo

za czasów niewoli uswiaclomicpod wzgledem naro-

dowym mase ludowa,nizw dzisiejszych warunkach

w narodzie rozkrzewicmyslpmistwowa
- - -

Wiktor Kulerski.


