D³onie podajmy bratnie i dr¿¹ce —
Niech po ³zach, g³odzie i poniewierce
Wspólnie zleczymy rany krwawi¹ce —
A wy za serce — dajcie nam serce.
Pierwodruk: „Polska Zachodnia" 1947, nr 28.

Pory roku

Rêce
(Wspomnienie z Ravensbriick)

Widzia³am rêce, wiele r¹k
Wyci¹gniêtych po kawa³ek chleba.
Wtenczas powiod³am okiem w kr¹g
Po oczach jasnych jak strop nieba,
Po czo³ach pochylonych w mêce,
Widzia³am rêce! Rêce! Rêce!
Widzia³am rêce chude tak,
¯e jak pergamin zaszeleszcz¹.
Na nich wyryty twardy znak
Pracy na mrozie, œniegu, deszczu,
Te rêce dr¿¹c trzyma³y kês,
A ³zy spada³y spod smutnych rzês.
Widzia³am rêce, co jak kwiat
Przejrzyste, cienkie i wyblak³e.
Krew ich wyssa³y cienie krat...
Te chleb jak œwiêtoœæ do ust k³ad³y,
Nieme prosi³y najgorêcej:
Dajcie choæ okruch chleba wiêcej!
Widzia³am rêce, z których krew
Tryska³a w pracy ponad si³y.
Pokry³ je batów siny zlew,
Rany siê jeszcze nie zgoi³y.
A gdy je bito, katowano,
Usta wola³y: Mamo! Mamo!
Widzia³am rêce, wiele r¹k,
Wyci¹gniêtych po kawa³ek chleba...
Wszystkie krzycza³y poœród m¹k
O pomsty grom do nieba.
Lecz choæ nas mêcz¹, psami szczuj¹,
Te rêce kiedyœ Polskê odbuduj¹!
Pierwodruk: Poezje Warmii i Mazur, 1953, s. 48—49.

Mi³o ¿yæ w wiosennej porze,
Kiedy rolnik ziemiê orze:
A skowronek nad zagonem
Œpiewa Bogu wdziêcznym tonem

ZESPO£U SZKÓ£ EKONOMICZNO - HANDLOWYCH
im. Polaków spod Znaku Rod³a w Olsztynie
wrzesieñ 2010

ODS£ONIÊCIE TABLICY PAMI¥TKOWEJ

B³ogo ¿yæ jest w letniej porze,
Kiedy w polu lœni siê zbo¿e
I ju¿ b³yszczy pe³nym k³osem,
Wkrótce legnie œmierci ciosem.
Dobrze ¿yæ w jesiennej porze,
Gdy Twych darów pe³no, Bo¿e,
Pe³ne gumna, pe³ne drzewa,
S³odki owoc ju¿ dojrzewa.
Ciê¿ko ¿yæ w zimowej porze,
Gdy zamarznie ziemia, morze.
Lecz i zima po¿yteczna.
Ni¹ kieruje m¹droœæ wieczna.
Bo gdy zimy by nie by³o,
Wnet i lato by zginê³o,
Zim¹ ziemia wypoczywa,
By przynios³a latem ¿niwa.
Pierwodruk: „Gazeta Olsztyñska" 1920, nr 146.

HERB m. Olsztyna

Goœciliœmy J¹ w naszej szkole na spotkaniach z m³odzie¿¹
szkoln¹. Maria Zientara - Malewska czyta³a w³asn¹ poezjê
a tak¿e opowiada³a o swych prze¿yciach z czasu pracy
pedagogicznej i spo³ecznej w okresie miêdzywojennym.
Bardzo niechêtnie opowiada³a o nieludzkich warunkach
pracy w obozie koncentracyjnym a przy czytaniu wiersza
„Rêce” bêd¹cego wspomnieniami z obozu Ravensbrück
bardzo siê wzrusza³a. Uczniowie z zainteresowaniem s³uchali
Jej prozy a szczególnie „baœni z nad £yny”. Jako Warmianka
„spod Znaku Rod³a” jest Patronk¹ naszej szko³y.

Wydanie: ZSE-H Olsztyn, 03-09-2010; ©Tadeusz Pacer.

BIULETYN
informacyjny

W dniu 3 wrzeœnia 2010 roku na
budynku przy ulicy Marii ZientaryMalewskiej 3 w Olsztynie zosta³a
uroczyœcie ods³oniêta tablica upamiêtniaj¹ca poetkê warmiñsk¹
Mariê Zientarê-Malewsk¹ (1894 1984). W budynku tym poetka mieszka³a w latach 1949 do 1981.
Tablica - zaprojektowana przez
absolwentkê Liceum Plastycznego
w Olsztynie, Pani¹ Sarê Szereszunowicz - odlana z br¹zu, zawiera fragment wiersza poetki „O Warmio
moja”. Maria Zientara - Malewska
urodzi³a siê w typowo polskiej
rodzinie Zientarów w podolsztyñskiej wsi
Br¹swa³d. Wielki wp³yw na osobowoœæ Marii
wywar³ ksi¹dz Walenty Barczewski, proboszcz
parafii w Br¹swa³dzie. Wiersze zaczê³a pisaæ od
1919 roku. Pierwsze dwa wiersze zamieœci³a
„Gazeta Olsztyñska” w 1920 roku a od 1921 roku
kolejne wiersze ukazywa³y siê na ³amach „Goœcia
Niedzielnego” - dodatku do „Gazety Olsztyñskiej”.
Dwa lata pracowa³a w redakcji „Gazety
Olsztyñskiej”, nastêpnie w kobiecych i
m³odzie¿owych organizacjach polonijnych. W 1926
roku ukoñczy³a Pañstwowe Seminarium

Nauczycielskie w Krakowie.
Karierê nauczyielki rozpoczê³a w
1928 roku. Kolejno pracowa³a w
Zakrzewie, Z³otowie na ziemii
z³otowskiej, od 1935 roku w Nowym
Kramsku na ziemi babimojskiej.
Tam zasta³ j¹ wybuch II wojny
œwiatowej. 11. wrzeœnia zosta³a
aresztowana i poprzez wiêzienia w
Cottbus i w Berlinie trafi³a do obozu
w Ravensbrük. Po zakoñczeniu
wojny pracowa³a w Kuratorium
Szkolnym, Polskim Komitecie
Narodowoœciowym, Pañstwowym
Instytucie Sztuki. Od 1952
roku wspó³pracuje z dodatkiem do „S³owa
Powszechnego” - „S³owo na Warmii i Mazurach”.
Tam ukazuj¹ siê Jej stare i nowe wiersze, artyku³y,
opowiadania, reporta¿e, wspomnienia (200
publikacji). Zosta³a cz³onkiem Zwi¹zku Literatów
Polskich. Dorobek twórczy to miêdzy innymi 19
ksi¹¿ek z wierszami i z proz¹. W swojej twórczoœci
poetka utrwali³a zmagania o polskoœæ regionu, jego
kulturê i folklor pisz¹c niektóre utwory stylizowan¹
gwar¹. S³awi¹ one piêkno ziemi warmiñskiej,
obyczaje ludowe i podkreœlaj¹ religijnoœæ Warmii.
W swoich utworach poetyckich i prozatorskich

zawiera³a g³êbokie, humanistyczne przes³ania.
Wiersze Marii Zientary - Malewskiej pisane w
ró¿nych okresach historycznych przynios³y jej
popularnoœæ przekraczaj¹c¹ granice rodzinnej
Warmii. Pozycje ksi¹¿kowe, udzia³ w pracach
zbiorowych i antologiach, liczne recenzje w prasie
krajowej utrwali³y pozycjê poetki we wspó³czesnym

Warmiñskie wioski

piœmiennictwie polskim. G³êboka pobo¿noœæ Marii
Zientary - Malewskiej, wiara z któr¹ nigdy siê nie
kry³a, zaanga¿owanie w ¿ycie Koœcio³a Katolickiego
przynios³y jej wyró¿nienia - w roku 1979 Papie¿ Jan
Pawe³ II przyzna³ pisarce odznaczenie papieskie Medal Pro Ecclesia et Pontfice.
Zmar³a 2 paŸdziernika 1984 roku.

Czy znasz, mój bracie, naszej ziemi wioski
Drewniane chaty pod strzech¹ trzcinow¹,
Przy chatach krzy¿e, a na nich Syn Boski
Albo kapliczki z Gietrzwa³dzk¹ Królow¹?
Czy znasz te grusze, co szumi¹ tak rzewnie,
I szepc¹ z wiatrem, co muska ich liœcie?
Czy znasz na ³¹kach welony powiewne,
I te kaczeñce, co kwitn¹ z³ociœcie?
Czy znasz te rosy na polach rozsiane,
Co lœni¹ na k³osach jak ³zy w dziecka oku?
Czy znasz te brzozy, co sploty rozwiane
Maczaj¹ w czystym jak kryszta³ potoku?

O Warmio moja!
O Warmio moja! Ziemio brzóz i sosen,
Kraino œwierków szumiastych, srebrzystych,
P³omiennych wrzosów i smuk³ych ja³owców,
Odzwierciedlona w jeziorach przeczystych...
Jak¹œ ty piêkna, gdy zbudz¹ siê wiosn¹
Uœpione lasy — jab³onie zakwitn¹,
Kiedy w purpurach letniego poranka
Poi siê jeleñ krynic¹ b³êkitn¹!
Jakaœ ty piêkna, gdy latem twe têcze
Wieszasz nad pola z³ocone pszenic¹,
Srebrzone ¿ytem i lnami b³êkitne,
I ponad lasy pachn¹ce ¿ywic¹...

Dom rodzinny w Br¹swa³dzie

Czy znasz te ³any tak bujne i p³odne,
Kêdy siê rodzi nasz chlebek codzienny?
Czy znasz te gaje cieniste i ch³odne,
Gdzie koncertuj¹ lutniœci wiosenni?
Czy znasz te dzwony z koœcielnej wie¿ycy,
Co lud warmiñski codziennie wzywaj¹,
By sk³ada³ ho³d swój Anielskiej Dziewicy
Co przy kapliczkach gromadzi siê w maju?
Czy znasz rolnika, co ciê¿ko pracuje,
Twarde ma d³onie i twarz zlan¹ potem,
Czy znasz staruszkê, co czêsto choruje,
Wiêc zbiera miêtê i pio³un pod p³otem?
Czy znasz tê ciszê, co wiosn¹ wieczorem
Leci na skrzyd³ach i siada na progu
Z palcem na ustach, a gdzieœ tam pod borem
Ktoœ na harmonii poleca œwiat Bogu?

A gdy jesieni¹ pobledn¹ twe lice,
To w jarzêbinne stroisz siê rumieñce,
Tak purpurowe, œwie¿e i tak œliczne
Jak s³odki uœmiech na ustach dziewczêcych.

W babiego lata welony spowita
Znów zbó¿ szmaragdem stroisz siê od nowa,
Wiêc i ptak ka¿dy, co st¹d odlatuje,
Wo³a z têsknot¹: „Warmijo, b¹dŸ zdrowa!"

Zdjêcie Poetki z lat dwudziestych

O Warmio moja! O ziemio kochana,
Prac¹ i ³zami, i krwi¹ poœwiêcona,
Ojców i matek trudem przeorana,
Ziemio rodzinna, b¹dŸ b³ogos³awiona!
PóŸniejsza wersja wiersza, pierwodruk:
„Dziennik Ludowy" 1958, nr 173

Rod³o na maszt

Pierwodruk: Poezje Warmii i Mazur, 1953, s. 53.

Spotkanie pisarki w Zespole Szkó³
Ekonomiczno- Handlowych w Olsztynie

Gdzieœ kraj jest piêkniejszy, o mocny Mój Bo¿e,
Choæ tu s¹ tak¿e k³opoty i troski
Nad obce kraje, nad góry i morze
Przedk³adam piêkno warmiñskiej mej wioski

Tym, co przybyli

Rod³o na maszt!
Niech wieje. Niech wo³a,
¯e Orze³ Bia³y pe³ni tu stra¿.
¯e nic roz³¹czyæ nie zdo³a
Warmii i Mazur z Macierz¹.
Skroœ jezior, pól,
Skroœ leœnych dêbów poszumu,
Które widzia³y nasz trud i ból
Niech biegnie z ³z¹ i dum¹
G³os ludu, co cierpia³ i wierzy³.
Trzymajmy stra¿
Nad £yn¹, Drwêc¹, Pas³êk¹,
Za nasz¹ mowê, za Ojcze Nasz,
Za pieœni wœród kajdan brzêku!
Mazurzy, Warmiacy, Rod³o na maszt!

Czy znasz te ³¹ki, gdzie pachnie tak siano,
Skoszone rêk¹ weso³ej m³odzie¿y
I brzêki kosy, co dzwoni¹ co rano,
¯e ci a¿ dusza siê rwie do pacierzy?

Pierwodruk: „Ziemia Wschodnio - Pruska"
1929, nr 2. Wersja skrócona i zmieniony tytu³.

Podaj mi rêkê, bracie mój drogi,
Znad Wis³y, Bugu Naroczy!
Do nas przywiod³y ciê nowe drogi...
Bracie mój! Popatrz mi w oczy.
Czy¿ nie to samo widzisz kochanie?
Czy¿ nie te same w nim b³yski?
I mnie matczyne brzmia³o œpiewanie
Po polsku! — ju¿ od ko³yski.

ROD£O
Znak ten symbolizowa³ stylizowany bieg Wis³y z zaznaczonym miastem królewskim - Krakowem jako
kolebk¹ polskiej kultury. W sierpniu 1932 roku kierownictwo Zwi¹zku Polaków w Niemczech przyjê³o
je za znak wszystkich Polaków ZPwN. Rod³o sta³o
siê symbolem ³¹cznoœci Polonii z narodem.

Jakimi¿ s³owy do ciebie mam mówiæ?
Jakim¿e gestem do ciebie siê zbli¿yæ?
Czy¿ serce wyrwaæ, by ci udowodniæ,
¯e serce to polskie?! Lub tak siê rozkrzyczeæ,
¯e siê w mogi³ach pobudz¹ przodkowie!
I broniæ stan¹ swych pokoleñ spadku...
Niech wiêc twe serce w³asne ci odpowie —
Czy Polska nie jest tak¿e nasz¹ Matk¹?

Popiersie w Br¹swa³dze

