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Grażyna Gramza 
Het is lente buiten. Groen en kleurrijk. Overal bloemen, vooral tulpen... Alsof we daar alles van 

wisten. Dat ze uit Turkije komen, dat ze Nederlands zijn, dat we ze elk voorjaar in Keukenhof 

kunnen bewonderen! En toch is er nog iets dat me verbaast. Deze keer, bij het lezen over Poolse 

missionarissen in Nederland, viel mijn oog plotseling op de naam van Piotr Paliński. Nee, hij was 

geen missionaris van het Vaticaan en behoorde ook niet tot de Congregatie van de Heilige 

Familie (er waren geen Christus-volgelingen aan het begin van de 20e eeuw). Bovendien heeft hij 

geen religieuze geloften afgelegd. Hij had drie vrouwen en verscheidene kinderen. Hij verscheen 

ter gelegenheid van de activiteiten van pater Franciszek Mazurowski, van wie ik wist dat hij 

kapelaan was geweest in de haven van Scheveningen en lid was van de Vereniging van Polen in 

Holland (1919). 

 

Nazwisko Palińskiego zwróciło moją uwagę, bo skojarzyło mi się z „Gazetą Bydgoską”. 

Sprawdziłam, i faktycznie. Urodził się w Fordonie 17.08.1853 roku. Ukończył seminarium 

nauczycielskie w Kcyni i pracował w szkole w Barcinie. W latach następnych uczył w różnych 

szkołach, a w 1892 założył Stowarzyszenie Katolickich Nauczycieli Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego z siedzibą w Bydgoszczy. W 1895 r. Palińskiemu wytoczono proces za krytykę pruskiego systemu edukacji. Wyrok 

sądowy pozbawił go praw wykonywania zawodu nauczyciela. Nie mogąc uczyć, został dziennikarzem. Lista czasopism i gazet, w 

których zamieszczał swoje teksty lub je redagował była bardzo długa. Jednocześnie prowadził działalność patriotyczno- 

narodową i to w czasach nasilonego Kulturkampfu. Piotr Paliński w swoim życiu 25. razy stawał przed sądem, a oskarżenia 

dotyczyły głównie jego działalności publicystycznej. W 1906 roku zmuszony został do opuszczenia ziem polskich. Znalazł się w 

Westfalii, gdzie przez 5 lat pracował w Zjednoczeniu Zawodowym Polskim w Bochum. Był też aktywnym działaczem w 

towarzystwie śpiewaczym oraz został prezesem „Świętojózafacia". Miał w planach wydać encyklopedię „Wiedza ludzka”, ale 

druk został wstrzymany, a on sam musiał opuścić Niemcy.  

W latach 1911- 1919 przebywał w Holandii, gdzie związał się z organizacjami chrześcijańskimi oraz polonijnymi. W Rotterdamie 

działało „Ognisko Polskie”, a Piotr Paliński był jednym z jego założycieli. „Ognisko” miało na celu niesienie pomocy i służenie radą 

Polakom, których los rzucił do Holandii.  

W czasie I wojny światowej prowadził nauczanie. Zarabiał m.in. jako kierownik polskiego oddziału firmy ogrodniczej. Tutaj 

opublikował tekst na temat uprawy roślin.  

Ilustrowany poradnik zatytułowany „Kultura holenderskich roślin kwiatowych" wydany został w 1913 roku w Hillegom-Haarlem. 

Na 163. stronach Paliński dawał wskazówki, jak uprawiać różne rośliny ozdobne. Co istotne, był autorem polskiego nazewnictwa 

holenderskich tulipanów. Pracę tę docenił sam Henryk Sienkiewicz, który z Palińskim prowadził korespondencję i któremu 

spodobało się, że nadane nazwy nawiązywały do polskich wydarzeń historycznych i patriotycznych. Podtrzymując tradycję, 

prawnuk Piotra Palińskiego, Wawrzyniec Wierzejewski, z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, był jednym 

z „chrzestnych” tulipanów, które poświęcono generałom: Stanisławowi Taczakowi oraz Józefowi Dowborowi- Muśnickiemu. 

Nowe odmiany tulipanów, zostały wyhodowane w Holandii przez Jana Ligtharta. Kwiaty są barwy białej i czerwonej i mają 

nawiązywać do kolorystyki flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biały tulipan w 2018 roku otrzymał imię gen. Stanisława Taczaka, zaś 

czerwony – drugiego w kolejności dowodzącego powstaniem, gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.  

Przebywając w latach I wojny światowej w Holandii, Piotr Paliński opracował również 19-tomową obszerną kronikę wydarzeń, 

którą po odzyskaniu niepodległości przekazał do Archiwum Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie.  

 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Paliński wrócił do kraju i objął stanowisko profesora w Seminarium Nauczycielskim, 

początkowo w Koźminie, a następnie w Rawiczu. Nadal wiele pisał, a w Rawiczu założył i redagował „Dziennik Rawicki". Po 

przejściu na emeryturę osiadł w Wągrowcu, tam zmarł i tam został pochowany. Przeżył prawie 97 aktywnych lat.  

Potomkiem Piotra Palińskiego jest wspomniany Wawrzyniec Wierzejewski- prezes wielkopolskiego oddziału Towarzystwa 

Pamięci Powstania Wielkopolskiego, pochodzący z rodziny znanego poznańskiego drukarza. Córka Piotra, Anna, wyszła za mąż za 

Andrzeja Wachowiaka, działacza morskiego w Gdyni, twórcę obchodzonego w Polsce „Święta Morza”.  

Na zakończenie tylko dodam, że Piotr Paliński oprócz wielu artykułów, napisał ponad 40 książek. Jedną z nich jest niezwykle 

intrygująca pozycja wydana w Poznaniu pod koniec XIX wieku i wznowiona w 2011 roku:  „Prawidła grzeczności i przyzwoitości 

dla wszystkich stanów, a mianowicie dla kochanego ludu polskiego”. Autor dzieli się w niej życiowymi radami. Szczególnie te dla 

kobiet są ciekawe. Pytanie czy nadal aktualne? Przykłady: „Wobec męża bądź tak uważającą, jak kiedyś dla narzeczonego. Pytaj 

zwykle wprzódy o jego życzenia, a potem dopiero pomyśl o swoich” lub „Na to, co mąż twój w gniewie mówi nie zważaj”. Tak… 

Trąci myszką! Ale inna rada Palińskiego jest jak najbardziej na czasie: „Wierz, żeś szczęśliwą, a w rzeczywistości nią będziesz.”   

 

 



Dla zainteresowanych książką „Kultura holenderskich roślin kwiatowych" informacja, że pozycja jest dostępna online w bazie: 

https://www.delpher.nl  

Wystarczy w wyszukiwarkę należy wpisać tytuł książki i możemy już kartkować. 

 

Poradnik „Prawidła grzeczności i przyzwoitości dla wszystkich stanów, a mianowicie dla kochanego ludu polskiego” przypomniał 

portal „Ona” w tekście „Nie pokazuj się twojemu mężowi nigdy brzydką... 16 porad małżeńskich z 1887 roku”, który znajduje się 

pod adresem: 

https://gp24.pl/nie-pokazuj-sie-twojemu-mezowi-nigdy-brzydka-16-porad-malzenskich-z-1887-roku/ga/c6-

13900104/zd/45553606 
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