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Działacz narodowy i społeczny ksiądz
Aleksander Kupczyński (1873–1941)
przyszedł na świat w Paliwodziźnie,
niedaleko Lipna pod Toruniem. Jego
ojciec był nadleśniczym, uczestnikiem
powstania styczniowego. Początkowo
uczęszczał do szkoły w Chełmży, a
następnie przeniósł się do Collegium
Marianum w Pelplinie. Uczył się także
w gimnazjum w Brodnicy, gdzie należał do tajnej organizacji filomackiej,
w której pełnił w latach 1891–1893
funkcję przewodniczącego. W 1893
r. zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął
studia w Seminarium Duchownym w
Pelplinie. Naukę tę ukończył w 1897
r., przyjmując jednocześnie święcenia
kapłańskie. Był wikarym w Pręgowie,
Chełmży, Subkowach i w Nowem nad
Wisłą. Jako pierwsze probostwo objął
w 1903 r. parafię Wielki Garc. Zasłynął
tam jako świetny administrator. Odnowił
gruntownie kościół, postarał się o nowy
dzwon, a także przebudował plebanię.
Często udzielał się na forum wiejskiego
życia społecznego. W Wielkim Garcu
zorganizował Katolickie Stowarzyszenie
Robotników. Należał do Towarzystwa
Czytelni Ludowych, które propagowało
wśród ludzi książki w języku polskim.
Należał do najbliższych współpracowników czasopisma „Pielgrzym”. Jego
propolska postawa irytowała władze
niemieckie. Nie odważono się jednak
na aresztowanie księdza. Dopiero pod
koniec I wojny światowej Kupczyński
musiał się ukrywać. Po plebiscycie
zarządzonym przez mocarstwa obradujące w Wersalu, przejmował gminy położone na prawym brzegu Wisły. Ksiądz nie
stronił również od bezpośredniej działalności politycznej. W listopadzie 1918
r. brał aktywny udział w manifestacjach
narodowych w Gniewie i w Tczewie.
Aktywnie działał w Powiatowej Radzie
Ludowej w Gniewie, pełniąc obowiązki
zastępcy prezesa. W latach 1918–1920
należał do Organizacji Wojskowej Pomorza. W czasach niepodległej Polski został
wybrany posłem. Należał do czołowych
działaczy Narodowej Demokracji na
Pomorzu Nadwiślańskim. Od 1926 r. był
proboszczem fary tczewskiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Inicjował
wiele działań mających na celu odnowę
tczewskiej świątyni. Od 1906 do 1939
r. był prezesem największej organizacji
pozarządowej na Pomorzu – Związku
Towarzystw Ludowych, których zadaniem było krzewienie polskości poprzez
oświatę. Ksiądz zmarł 13 marca 1941
r. w Berlinie.
Bogdan Solecki

Nauka jęzków
łączy nas wszystkich
20 listopada br. na zamku w Dublinie
odbyło się niezwykłe wydarzenie. Z inicjatywy organizacji Post-Primary Language Initiative został zorganizowany Dzień
Języków Obcych pod nazwą Languages
Connect (tł. wł.: języki łączą).
Zainteresowanie było tak ogromne,
że bilety zostały sprzedane w ciągu 20
minut. Ponad trzystu uczestników, dziewięć
języków, dziewięć wykładów.
Do prowadzenia wzorcowych zajęć
z języka polskiego jako obcego została
zaproszona Anna Siecińska – filolog
języka polskiego, nauczycielka z wieloletnim stażem, która na co dzień uczy
języka polskiego w szkołach średnich i
podstawowych na terenie Dublina oraz
jest dyrektorem Polskiej Szkoły Bez Granic
w Tyrrelstown.
Wymagania organizatorów były precyzyjne. Należało przygotować dwudziestominutowe zajęcia z języka polskiego w
taki sposób, aby zainteresować i zachęcić
młodzież do nauki.
Liczba uczestniów przerosła nasze
oczekiwania. Na niektóre z dziewięciu
wykładów z języka polskiego trzeba było
dostawiać krzesła w już i tak po brzegi
wypełnionej sali wykładowej.
Anna i Mariusz Siecińscy byli pięknie ubrani w tradycyjne stroje ludowe –
kociewski i krakowski. W trakcie krótkiego
spotkania uczniowie poznali elementy
stroju ludowego, zobaczyli, jak wyglądają
polskie symbole narodowe, zapoznali się
z mapą Polski, poznali naszych sąsiadów,
elementy naszej kultury, tradycji i nauczyli

się kilku słów w języku polskim. Zdobytą
wiedzę mogli sprawdzić w mobilnej grze
online.
Rarytasem kończącym spotkanie okazał
się polski chleb ze smalcem i ogórkiem
kiszonym przygotowany przez pana
Mariusza.

Atmosfera była wspaniała, a zadowoleni
uczniowie i towarzyszący im nauczyciele
– najlepszym dowodem osiągniętego
sukcesu.
W planach są już kolejne spotkania w
innych miastach Irlandii.
Anna Siecińska

PODZIĘKOWANIE
„Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd,
wolna od wszelkich ziemskich trwóg,
tutaj na zawsze został Twój ślad,
a z nim tęsknota, rozpacz i ból”

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli w różańcu i we mszy św.
oraz ceremonii pogrzebowej

śp.

Lidii Kluczewskiej
za okazaną pamięć, wyrazy współczucia, złożone kwiaty oraz znicze
serdeczne podziękowania
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