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XIV Biesiada Literacka w Czarnej Wodzie. Za rok XV. Czy zmieni formuÅ‚Ä™?

Dwa tygodnie temu w sobotÄ™ (16.06) do Czarnej Wody na XIV BiesiadÄ™ LiterackÄ… zjechali literaci, uczeni i sympatycy
literatury. Zjechali w niezbyt duÅ¼ej liczbie, co Å›wiadczy o tym, Å¼e bohaterowie â€“ twÃ³rcy tej wspaniaÅ‚ej corocznej
przygody z naszÄ… literaturÄ… sÄ… nieco zmÄ™czeni i byÄ‡ moÅ¼e chÄ™tnie widzieliby zmiennikÃ³w.
Kuba z Pinczyna â€“ nowy czÅ‚owiek na Biesiadzie
(tytuÅ‚ prasowy)MoÅ¼e pomyÅ›leÄ‡ o zmianie formuÅ‚y, o poÅ‚Ä…czeniu jej z warsztatami lub seminarium dla mÅ‚odych, chcÄ
wejÅ›Ä‡ w trudnÄ… sztukÄ™ pisania? - dywagowaÅ‚ Andrzej Grzyb â€“ supertwÃ³rca imprezy. Przez to wyÅ‚uskaÅ‚oby siÄ™
kontynuatorÃ³w biesiady, kiedy ich twÃ³rcÃ³w nie stanie. Smutno to zabrzmiaÅ‚o. CÃ³Å¼, czas upÅ‚ywa, a my pÅ‚yniemy z
nim. Warto â€“ tak sÄ…dzÄ™ â€“ rozwiÄ…zaÄ‡ problem pn. â€žjak mogÅ‚aby siÄ™ zmieniÄ‡ ta biesiadaâ€• razem z innymi lu
Bo szkoda jej. Co nowegoCo na tegorocznej biesiadzie. Najpierw uhonorowano poetÄ™ Franciszka Kameckiego z
Gruczna. Jego â€žSkargi ksiÄ™dzaâ€• ukazaÅ‚y siÄ™ takÅ¼e w jÄ™zyku czeskim. Po tym pan Andrzej przedstawiÅ‚ Zbigniew
reportaÅ¼ystÄ™ i autora opowiadaÅ„ oraz w kilku sÅ‚owach opowiedziaÅ‚ o niektÃ³rych nowoÅ›ciach. Ryszard Szwoch ukoÅ„cz
II tom â€žSÅ‚ownika Biograficznego Kociewiaâ€•, a niÅ¼ej podpisany przywiÃ³zÅ‚ pachnÄ…ce jeszcze farbÄ… drukarskÄ… ksi
swojego ojca Jana Majewskiego â€žWybÃ³r wierszyâ€• i swojÄ… - â€žOj, oj, OjczyznÄ™â€•.

W tym roku uhonorowano wybitnego poetÄ™ ks. Franciszka Kameckiego z Gruczna. Fot. Tadeusz Majewski

Mocne wejÅ›cie Kuby Prof. dr hab. Tadeusz Linkner przypomniaÅ‚ postaÄ‡ Konstantego BÄ…czkowskiego, publikujÄ…cego ja
Kuba z Pinczyna. W 1975 r. nakÅ‚adem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w GdaÅ„sku ukazaÅ‚y siÄ™ â€žGawandy kociews
Kuby z Pinczynaâ€• pod red. Lecha BÄ…dkowskiego i Izabelli Trojanowskiej, z okÅ‚adkÄ… zaprojektowanÄ… przez Zbigniewa
JeÅ¼eli takie znakomitoÅ›ci zajÄ™Å‚y siÄ™ tÄ… ksiÄ…Å¼kÄ…, to znaczy, Å¼e Kuba byÅ‚ nie byle kim. Niestety, nie zamiesz
pozycji Å¼adnej notki o autorze. O tym, kim Kuba byÅ‚, napisaÅ‚ w swoim â€žKociewskim Bedekerzeâ€• Roman Landowski. No
wiÄ™c kim byÅ‚ ten wspaniaÅ‚y kociewski gawÄ™dziarz... Opowiedzmy za profesorem. ZrÃ³bmy Kubie odpowiednie wejÅ›cie.
Konstanty BÄ…czkowski urodziÅ‚ siÄ™ w Czersku w 1905 r. jako syn organisty z Torunia, pracujÄ…cego jako robotnik w tartaku
Czersku. Jego pradziadek ks. Teofil BÄ…czkowski byÅ‚ nauczycielem i dziaÅ‚aczem w KlonÃ³wce. GawÄ™dziarz ukoÅ„czyÅ‚
szkoÅ‚Ä™ w Czersku, pracowaÅ‚ w tamtejszym starostwie, potem w UrzÄ™dzie WojewÃ³dzkim w Toruniu i jako... policjant w
Skarszewach. PisaÅ‚ do prasy w Chojnicach (Dziennik Pomorski) i w Starogardzie (DzieÅ„ Starogardu). Podczas wojny
walczyÅ‚ pod Monte Cassino i pisaÅ‚ jako Jan NaÅ‚Ä™cz artykuÅ‚y i wiersze. Do Polski wrÃ³ciÅ‚ z Anglii w 1955 r. W Anglii
skoÅ„czyÅ‚ ekonomiÄ™ i filologiÄ™ (zapewne angielskÄ…). PracowaÅ‚ jako ekonomista w Krakowie i Poznaniu, a na emeryturz
zamieszkaÅ‚ w Toruniu, gdzie pracowaÅ‚ jako lektor j. angielskiego na UMK. PisaÅ‚ do wielu pism. GawÄ™dy kociewskie
zamieszczaÅ‚ w â€žPomeraniiâ€•. ZmarÅ‚ w 1977 r. w Toruniu. WedÅ‚ug profesora twÃ³rczoÅ›Ä‡ Kuby z Pinczyna naleÅ¼y ze
zredagowaÄ‡ i ponownie wydaÄ‡. I zapewne tak bÄ™dzie, z tym Å¼e â€“ jak znam Kociewie â€“ zrobiÄ… to za nich (nas) Kasz
Republika kociewska? Dlaczego nie?Kiedy profesor czytaÅ‚ swÃ³j referat na temat Kuby, co i raz wybuchaÅ‚y salwy
Å›miechu. WybuchÅ‚y np. w momencie, kiedy przytaczaÅ‚ sÅ‚owa Kuby na temat KociewiakÃ³w: â€žWedle socjalistycznej
moralnoÅ›ci wszelkie draÅ¼liwe sprawy zaÅ‚atwiajÄ… Kociewiacy miÄ™dzy sobÄ…. PojmujÄ… zaÅ› walkÄ™ klas jako walkÄ™
i o stanowiska kierownicze siÄ™ kÅ‚Ã³cÄ…, bo kaÅ¼dy chciaÅ‚by rzÄ…dziÄ‡ i nie pracowaÄ‡.â€• No proszÄ™, czy coÅ› siÄ™
coÅ› siÄ™ zmieniÅ‚o, jeÅ¼eli idzie o politykÃ³w? Pisze Kuba: â€žMinistram nie bandziesz, posÅ‚am nie bandziesz, Å‚uczonym n
bandziesz, reÅ›tsanwaltam (prawnikiem) nie bandziesz, to po co kraÅ„cisz?â€•.- BÄ…czkowski miaÅ‚ sÅ‚uszne prawo rozpoczÄ
swoje gawÄ™dy od tej najwaÅ¼niejszej i zarazem najobszerniejszej, od â€žKrÃ³tkiej historji republiki kociewskiejâ€•, ktÃ³rÄ… n
serce poÅ›rodku Pomorza Wschodniego umiejscowiÅ‚, a umysÅ‚em Pomorza z racji Pelplina uznaÅ‚ â€“ czytaÅ‚ prof. Linkner.I
znowu - proszÄ™, proszÄ™! A ja ostatnio przemyÅ›liwaÅ‚em sobie, czy nie warto by zrobiÄ‡ z Kociewia republiki! Å»adna nowa
myÅ›l. Referat profesora o Kubie zamieszczÄ™ w sobotÄ™ w portalu www.kociewiacy.pl.O poezji ksiÄ…Å¼y Dr Edward Jakiel
mÃ³wiÅ‚ o poezji ks. F. Kameckiego i ks. Mariusza Å•Ä…ckiego â€“ proboszcza z Huty Kalnej (szkoda, Å¼e go nie byÅ‚o go na
biesiadzie â€“ caÅ‚kiem ciekawie pisze). Po tym prof. Linkner odczytaÅ‚ referat o publicystyce autorstwa Romana
Landowskiego, jaka byÅ‚a zamieszczana w ukazujÄ…cym siÄ™ od 1985 r. â€žKociewskim Magazynie Regionalnymâ€•. To
starogardzianie (czytaj: wÅ‚adze Starogardu I kadencji â€“ uznaÅ‚y jÄ… za coÅ›, co pachnie komunizmem i na dodatek wychodz
w Tczewie) wycofali siÄ™ z wspÃ³Å‚finansowania tego zasÅ‚uÅ¼onego dla regionu magazynu. Przez to do dziÅ› nie pÅ‚aci siÄ™
honorariÃ³w, a pan Roman wstydzi siÄ™ zlecaÄ‡ teksty, nie mogÄ…c nawet zwrÃ³ciÄ‡ im kosztÃ³w przejazdu.Jeszcze... Jeszc
Krzysztof Kuczkowski, redaktor naczelny dwumiesiÄ™cznika â€žToposâ€• (jedno z najlepszych, a niektÃ³rzy mÃ³wiÄ…, Å¼e
najlepsze pismo literackie w Polsce) mÃ³wiÅ‚ o trzech fascynujÄ…cych go poetach: A. Grzybie, ks. F. Kameckim i J.
Majewskim. To wspaniale, Å¼e takie pismo zamieszcza wiersze tych autorÃ³w, ba, pan Krzysztof wydaÅ‚ im nawet tomiki
w serii â€žToposuâ€•.

Na biesiadÄ™ zjeÅ¼dÅ¼ajÄ… znakomitoÅ›ci. Obok Andrzeja Grzyba red. naczelny "Toposu" Krzysztof Kuczkowski. Fot.
Tadeusz Majewski REFERAT KRZYSZTOFA KUCZKOWSKIEGO - PATRZ
http://kociewiacy.pl/gminy/czarna_woda
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Grzegorz Petka omÃ³wiÅ‚ II tom â€žSÅ‚ownika biograficznego Kociewiaâ€• R. Szwocha, a Tadeusz Majewski (z koniecznoÅ›ci
autor tego tekstu) luÅºno opowiedziaÅ‚ o swojej â€žOj, oj, OjczyÅºnieâ€•, ktÃ³ra w przeciwieÅ„stwie do â€žPrzeplotniâ€• nie jest
konfiguracjÄ… tekstÃ³w, trzyma siÄ™ zasadniczego tematu: â€žojczyznaâ€•. Uczestnikom biesiady na razie (przeczytajÄ… w d
znowu â€žkobyÅ‚aâ€•) bardzo podobaÅ‚a ksiÄ…Å¼ka od strony graficznej, z okÅ‚adkÄ… i zdjÄ™ciami nawiÄ…zujÄ…cymi do
ktÃ³ry przypada na wiÄ™kszoÅ›Ä‡ Å¼ycia pokolenia autora, o czym â€“ wydaje siÄ™ - wiÄ™kszoÅ›Ä‡ tego pokolenia nie chce
Na koniec wszyscy zeszli w czarnowdzkie â€žpodziemiaâ€•, gdzie czekaÅ‚o na nich jadÅ‚o. CaÅ‚a impreza jak zwykle byÅ‚a
znakomicie przygotowana przez wÅ‚adze Czarnej Wody (na biesiadzie byli oczywiÅ›cie burmistrz Jan Grzonka i sekretarz
Roman Sikora). ChwaÅ‚a twÃ³rcom biesiady, chwaÅ‚a organizatorom. Tadeusz Majewski
Dziennik BaÅ‚tycki, Wirtualne Kociewie
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