
Jagiellońskim i rozpoc zęciukariery dydaktyczn ej w Poznaniu Pniewski Przeniósł się do Wolne-

go-Miasta Gdańska, gdzie objął posadę nauczycie|a języka polskiego w stworzonYm Przez

irĄacierz szkolną Gimńazjum polskim. Jak łatwo się domyślić - nie poprzestał na nauczaniu.

Właśnie ,,okres gdański"-obejmuje najbardziej pracowite, a zarazem owocne lata jego Ęcia.
Wkrótce po przyjeździe załoĄł b-ibliotekę publiczną, utworzył Koło MiłoŚników JęzYka OjczY-

stego, uzlskił tliuł doktora filozofii oraz nominację na profesora szkół wyższYch. Od 1929

roku nauczal również w nowej placówce oświatowej, jaką była Polska Szkoła Handlowa,

Nalezał do Gdańskiego Towarzystwa Prryjacioł Nauki i Sżuki, współPracował z InsĘńutem

Bałtyckim. przez*.ry.tkiu lata jakie spędził w Gdańsku, aktywnie uczestnicatrł w Ąciu tamtej-

szej Polonii.
okres gdański to także działalność literacka i publicystyczna. Pniewski w swoich Pracach

podejmowJł tematy, które szczegóInie ukochał. Pisał więc o sprawach Kaszub, morza i ziemi

pomorskiej oraz rzeczjasna samego Gdańska. Jego prace stanowią bardzo waŻne Źrodła

historyczne o WMG i Pomorzu tamtych lat.

Miejscowa policja bacznie obserwowała środowisko Polonii Gdańskiej. WładYsław Pniew-

ski, ;ako przedsiawiciel świadomej zagro żen inteligencji, niewątpliwie znalań się na liŚcie osób

prrórnurronych do aresztowania * piu.*rrej kolejności. W 7939 roku został zatrryman9,

u jngo mieszi<,anie wraz ze znajdującym się tam ogromnym zbiorem książek skonfiskowano,
pocŹątkow o przetrrymywano go w więzieniu _ Victoria_Schule, po czym wywieziono do Stutt-

hofu. Wraz z innyń dŹiułurrł^i polonii Gdańskiej trafił do grupy ściŚle izolowanej od resztY

więźniów. ZostaŁ rozstrze|any wraz z 66 innymi gdańszczanami w Wielki Piątek 22 marca

1940 roku.
opowieść o nauczycie|u z Gimnazjum Polskiego jednak jeszcze się nie koncry. Pniewski

nie pozostaje w granilach 120 hektarów, nad którymi do dzisiaj ciąŻy widmo masowYch

egzĆkucii,r,in*olń.rej pracy i głodu. Nie żegnamy się z bohateremw cieniu baraków, komory

gZro*ni, wśród oparów cyklonu B i tysięcy strzykawek z teno|em ani nawet na cmentarzu na

Żaspie,'na którym został pochowany + k*intnia 1947 wraz z innymi ofiarami hitleryzmu.

opówieść o niezwykfum polaku trwa nadal, Prowadzi na niewielką u|iczkę we Wrzeszczu,

gdzie na tabliczce widnieje napis: ,,ul. Pniewskiego", przed gmach II LO orazwe wszYstkie

ie miejsca, w których pamięć o Władysławie Pniewskim pozostaje wciąż żWa,

Jęzgkoznaw.u, ni.to.yk iiteratury, bibliograf , naucalciel, redaktor, publicysta , działacz oŚwia-

towy. Te i setki innych Ókreśleń mozna zńa\eźć w encyklopediach i,słownikach Pod hasłem

pNI-EWSKI Wadysłiw. Nalezałoby jednak zastanowić się nie tyle nad,samą sYlwetką doktora

filozofii, ale nad §/m, co chciał przekazać przyszĘm pokoleniom. Nalezałoby ponownie się-

gnąć do motta, awręcz kwintesencji jego Ęcia:'' --,,Ż; ro od-iecznych ziemią,cń polskich i us państwie polskim jęzYk Polski
wielkie miał ,no.r"ńie, jest dla tcitdego zdrowo i bezstronnie mYŚlqcego czło-

wieką rzeczq zupełnie zrozumiałq i nie podlegajqcq dyskusji."
Co dzisiaj 

-rnuĆrą 
te słowa? Dzisiaj - w dobie upadku moralnego, braku jakiegokolwiek

szacunku dla godności słowa i mowy o1crystej. Dzisiaj- w czasach, kiedy ideałY zaktóre zginął

Wadysław pniewski, nie przedstawiają żadnej wańości d\a znacznej częŚci społeczeństwa,

obchodzimy rocznice, bieizemy udziai w uroczystych apelach ku czci człowieka, którY w dzi-

siejszym świecie nie miałby właściwie racji bytu,

Naszej epoce potrzebńy byłby novvy Pniewski, który miałby przed sobą trudnielsze zada-

nie. Wrogiem bowiem nie ą Niemcy, gdańszczanie ani prawo, ale ludzka obojętnoŚĆ na to, co

wydaje się tak oczywiste i własne, że niedoceniane,- 
I Ęlko niektorŹy nadal zwalniają kroku przy zaspiańskim cmentarzu, zatrzymują się nad

pamiąikową tablicą w muzeum Stutihof lub opowiadają innym o WładYsławie Pniewskim. Ot

łak,b"ezpowodu, bo tylko po to, ,,by czas nie zaćmiŁ i niepamięć".
Barbara koturbasz
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