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Wspomnienie
„Kujawiaka na wychodêstwie”

Zygmunt Dmochowski nie by∏ z pokolenia Kolum-
bów, ale tak˝e nale˝a∏ do generacji, której biografi´
przeora∏a  II wojna Êwiatowa i wszelkie jej póêniejsze
konsekwencje. Mia∏ to szcz´Êcie, ˝e jako pi´tnastola-
tek móg∏ rozpoczàç normalnà nauk´ w nowej szkole
Êredniej, którà utworzono staraniem spo∏eczników
w dawnym budynku hotelu Müllera. Razem z innymi,
którzy mieli za sobà doÊwiadczenia wojenne, jakich
nie powinny mieç dzieci, pojawi∏ si´ w murach szkol-
nych, by rozpoczàç swojà edukacj´. Nale˝a∏ do pierw-
szej grupy ch´tnych, pragnàcych uczyç si´ w szkole
Êredniej w Ciechocinku. To dla nich, którzy przyszli
do Paƒstwowego Gimnazjum i Liceum 3 wrzeÊnia
1946 roku, zabrzmia∏ po raz pierwszy po kilku latach
nocy okupacyjnej dzwonek szkolny. By∏ w nich nie-
zwyk∏y zapa∏, aby zdobywaç wiedz´, pracowaç spo∏ecz-
nie, zmieniaç Êwiat na lepszy.

Trudno w to dzisiaj uwierzyç, ale m∏odzi ludzie 60
lat temu sami urzàdzili dla siebie boisko szkolne, aby
móc uprawiaç czynnie sport. Stadion pod t´˝niami
równie˝ powsta∏ jako dzie∏o ràk uczniowskich. A wyni-
ków, jakie osiàgali dzi´ki treningom prof. Józefa Dziwi-
siƒskiego, nie musieli si´ wstydziç. Zygmunt Dmocho-
wski by∏ mistrzem Pomorza w kuli, dysku i sprincie.
Zmaga∏ si´ na zawodach z innym sportowcem - Józefem
Glempem z inowroc∏awskiego klubu Kolejarz, przysz-
∏ym prymasem Polski… Po maturze zdanej w 1951 ro-
ku wi´kszoÊç z tego pionierskiego rocznika posz∏a na
studia. Równie˝ kochajàcy sport i ksià˝ki Zygmunt
Dmochowski rozpoczà∏ polonistyk´ na Uniwersytecie
Warszawskim. Po otrzymaniu dyplomu z nakazu pra-
cy trafi∏ do Radziejowa, gdzie uczy∏ j´zyka polskiego
w Liceum Ogólnokszta∏càcym. Wspó∏organizowa∏ ˝y-
cie kulturalne na Kujawach, pisywa∏ do lokalnej prasy.

W 1965 roku zamieszka∏ ze swojà rodzinà w Opolu.
Pracowa∏ w oÊwiacie, piastowa∏ ró˝ne stanowiska a˝
do emerytury w 1988 roku. Nie by∏ jednak bezczynny.

Rozwija∏ swoje pasje: pisanie i rzeêbienie w drewnie.
Mia∏ kilka wystaw i prezentacji swoich prac. Po debiucie
tomikiem „Potargane anio∏y” wyda∏ kilka ksià˝ek poe-
tyckich z wierszami i poematami. Publikowa∏ w pra-
sie literackiej felietony i utwory satyryczne. Jego teksty
trafia∏y te˝ na ∏amy „Zdroju Ciechociƒskiego”. W 2002
roku ukaza∏a si´ powieÊç historyczna „P∏onàca sól” -
saga kujawska z czasów powstania listopadowego. Na
druk czeka jej kontynuacja „CzyÊciec mojego nieba”.
By∏ aktywnym cz∏onkiem Zwiàzku Literatów Polskich.
O sobie mówi∏, ˝e jest „Kujawiakiem na wychodêstwie
w Opolu”. W jego twórczoÊci wielokrotnie pojawiajà
si´ Kujawy z rodzinnym miastem, w którym przyszed∏
na Êwiat. OczywiÊcie wiersze o Ciechocinku to tylko
niewielki fragment z bogatej tematycznie twórczoÊci
Dmochowskiego.

A wywodzi∏ si´ z „Bia∏ych Domów”, dzielnicy robo-
tniczej, stanowiàcej niegdyÊ osobnà miejscowoÊç Alek-
sandrówka. Dzisiaj to ul. Narutowicza. (PoÊwi´ci∏ ulicy
dzieciƒstwa pi´kny wiersz wydany w tomie „Wezbrana
rzeka”.) Co ciekawe, z tà cz´Êcià Ciechocinka zwiàza-
nych jest wiele znanych postaci. Wystarczy przypomnieç
dzia∏acza PPS Tytusa Czaki czy poet´ Janusza ˚ernic-
kiego, którzy równie˝ przyszli na Êwiat w „Bia∏ych Do-
mach”.

Jak g∏osi nota biograficzna w „P∏onàcej soli”, Dmo-
chowski pochodzi∏ z zasiedzia∏ego kujawskiego rodu
- jego naddziad by∏ pierwszym wójtem w dziejach Cie-
chocinka.
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˚urawie
Piotrowi Staweckiemu

W chwilach zwàtpienia, kiedy trac´ wiar´
Wspierajà mnie bliscy z nadwiÊlaƒskiej Troi
Duchy dobre, ˝urawie - ptaki nieba
Potargane anio∏y z t´˝niowego grodu -
Kujawo-bia∏ej pajdki ziemi,
Ko∏ujàce na trajektorii czasu.

Komilitony z liceum w Ciechocinku,
Kiedy wszystko dla mnie by∏o Êwitem.

Ikary p∏onàce w warkoczach mitu,
W drodze do Êwiata fantasmagorii.

W ich wznios∏ym locie - mój los jak ˝agiew,
W ich wznios∏ym locie - mój duch pami´ci,
W ich wznios∏ym locie - uskrzydlony mój los.

Jeszcze sà ruchem, który wcià˝ ˝yje,
Jeszcze nie rozsypuje si´ w prochu milczenia.




