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Tylko te listy
po nich pozostały
21 listopada 2018 r. odbył się w
Bibliotece Diecezjalnej ostatni koncert
literacko-muzyczny tegorocznego cyklu
„Polskie drogi do Niepodległości”. Tym
razem publiczność zapoznana została z
tragicznymi losami małżonków Eugenii
z Piotrowskich i Władysława Simonów,
którzy w lutym 1940 r. zostali zesłani
na Syberię i gdzie urodził się ich syn
Eugeniusz. W białostockim Instytucie
Pamięci Narodowej zachowały się listy
Simonów pisane do rodziny. Wyłania się z nich kolejny obraz cierpień
zaznanych przez Polaków ze strony
Związku Sowieckiego. Listy te (w opracowaniu piszącego te słowa) czytali
Elżbieta Goetel i Florian Staniewski.
Monika Janeczek-Toporowska śpiewała
współbrzmiące z wymową listów utwory
Jacka Kaczmarskiego do muzyki jego

Wielcy ludzie
małego Pelplina
Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie wespół
z Biblioteką Diecezjalną im. Biskupa
Jana Bernarda Szlagi, nawiązując do
miasta, zorganizował 25 listopada 2017
r. konferencję popularnonaukową pod
hasłem „Wielcy ludzie małego Pelplina”.
Odbyła się ona z okazji przypadających w roku 2017 rocznic dotyczących postaci zasłużonych nie tylko
dla Pomorskich Aten, ale dla Kaszub
i Kociewia, Pomorza, Polski i Europy.
Postaci zasłużonych dla polskiej nauki
i kultury, i dla Kościoła.
Niedawno ukazała się książka z materiałami z ubiegłorocznej konferencji.
O Słudze Bożym Biskupie Konstantynie Dominiku (75. rocznica śmierci)
pisze ks. dr Krzysztof Koch – dyrektor
Biblioteki Diecezjalnej. O filozofie o
europejskiej renomie ks. Franciszku
Sawickim (140. rocznica urodzin i 65.
rocznica śmierci) pisze ks. prof. dr hab.
Janusz Szulist z Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Autorowi dwóch

16

pomnikowych słowników: kaszubskiego
i kociewskiego, ks. Bernardowi Sychcie (110. rocznica urodzin, 35. rocznica śmierci), poświęcone są aż dwa
artykuły. Ich autorami są: prof. dr hab.
Józef Borzyszkowski – emerytowany
profesor Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Ryszard Szwoch – znany kociewski
biograf. Dr Krzysztof Halicki z Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy napisał o
działaczu niepodległościowym, księgarzu i wydawcy Walentym Stefańskim
(140. rocznica śmierci). Ks. dr Łukasz
Kątny – profesor WSD oraz Seweryn
Pauch – nauczyciel historii w SP nr 2
w Pelplinie i doktorant w Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego poświęcili swoje
publikacje kompozytorowi i muzykologowi Oskarowi Hermańczykowi (150.
rocznica urodzin).
Książkę można nabyć w Bibliotece
Diecezjalnej przy ul. bpa Konstantyna
Dominika oraz w Bibliotece Miejskiej
przy ul. Sambora 5a.
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autorstwa oraz skomponowane przez
Przemysława Gintrowskiego i Zbigniewa
Łapińskiego. Zabrzmiały także słowa
wiersza Zbigniewa Herberta z pełnego
dramatyzmu wiersza „17 IX”. Śpiewającej aktorce towarzyszył Sławomir Hoduń
(aranżacja, akompaniament, wokal).
Program zatytułowano „Tylko te listy
po nich pozostały”.
W ten sposób zakończył się szósty
sezon spotkań ze słowem i muzyką w
auli Biblioteki Diecezjalnej. W minionych sześciu sezonach odbyło się ich
osiemnaście. Wystąpiło kilkunastu artystów. Szacunkowa liczba uczestników
wyniosła tysiąc kilkaset, a może i dwa
tysiące, także spoza Pelplina (Gniew,
Tczew, Starogard Gd., a nawet Gdańsk).
Bogdan Wiśniewski
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