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Dytyramb na cześć Władysławy Wolszlegier
Pieśń ta pomorska będzie o sławie,
Która należy się Władysławie.
Kobiecie dzielnej i z charakterem,
Która wśród kobiet była liderem.
Żyła przed laty piękna ziemianka,
A urodziła się tu – w Cołdankach.
Z rodu Wolszlegier się wywodziła
Pani ta dobra, mądra i miła.
Tak się zdarzyło, że w jej młodości
Polska nie miała Niepodległości.
Ponieważ Władzia odważna była,
Czynnie się w walkę za kraj włączyła.
Dobrze wiedziała, że kraj ubogi
W niepodległości wchodzący progi
Musi zawalczyć o swą kulturę O słowo polskie stanęła murem.
Wnet bibliotekę polską w Cołdankach
Ustanowiła dzielna krajanka.
Tam dzieci czytać, pisać uczyła,
Bo w młodych zawsze narodu siła.
Z polską historią ich zapoznała,
Bo dobrze o tym Władzia wiedziała,
Że kto swych przodków zna dobrze dzieje,
Ten chętniej krew swą za kraj przeleje.
Ażeby ludzie nie byli smutni
To zapraszała ich do swej „Lutni”.
Chór to był pierwszy w tych okolicach,
Który zasłynął w całych Chojnicach.
Podczas przemarszu polskich żołnierzy
Chór ten zaśpiewał jak mógł najszczerzej.
Ojczystą mową przywitał gości,
Którzy przynieśli wieść o wolności.
Wspomnieć należy, że od tej pory

Kobiety mogły czynić wybory.
Sprawa ta bardzo Władzię cieszyła,
Gdyż feministką z natury była.
Wszyscy widzieli, jak w wolną chwilę
jechała swoim automobilem.
Często z paniami miała zebrania,
Gdzie je uczyła zarobkowania.
Przeprowadzane przez nią warsztaty
Dawały wielu paniom etaty.
Uczyła haftu, kroju i szycia,
Aby kobiety miały coś z życia.
A gdy po latach dwudziestu prawie
Znów walczyć trzeba w Ojczyzny sprawie,
Broniła nasza Władzia Warszawy
Podczas Powstania huku i wrzawy.
Przez Niemców była aresztowana,
Więziona, bita, przesłuchiwana,
Lecz nie złamali polskiego ducha
Straszni oprawcy z Alei Szucha.
Wiersz ten, choć prosty, chciałam poświęcić,
Aby została w naszej pamięci
Władzia Wolszlegier – piękna Ziemianka,
Co urodziła się tu - w Cołdankach.
Źródło informacji na temat biografii Władysławy Wolszlegier:
Internet – www.historiachojnic.pl „Ród Wolszlegierów”

