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Ostatnie pożegnanie Ks. Kanonika 
Władysława Erdmańskiego

Jak oficjalnie poinformowała Toruńska Kuria
Diecezjalna - 28 stycznia 2021 r. zmarł w 62 roku
życia i 37 roku kapłaństwa śp. ks. kan. Władysław
Erdmański - od 1996 r. proboszcz parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Gostkowie. Prosiliśmy o modlitwę za Jego
zdrowie w poprzednim wydaniu Nowinek
Turznieńskich. Niestety trwająca obecnie pandemia
koronawirusa dotknęła naszego proboszcza
śmiertelnie.
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Przez wiele lat proboszcz uczył religii w Szkole
Podstawowej w Turznie. Był częstym gościem
na uroczystościach szkolnych. Wspólnie
z parafianami poczynił wiele inwestycji
na terenie parafii. Doprowadził m.in.
do odnowienia świątyni, zawieszenia zegara
na wieży kościelnej, wybudowania kapliczki
na rozstaju dróg do Turzna i Lipniczek,
ustawienia krzyża milenijnego przy drodze
do Łysomic oraz budowy nowej plebanii.
W roku 2020, w pobliżu plebanii ufundowana
została też kapliczka z figurą Świętego Jana
Pawła II – naszego papieża Polaka, z której
Śp. Proboszcz był tak dumny.

7 listopada 2020 roku dokonał repoświęcenia po rewitalizacji Kapliczki
Św. Antoniego Padewskiego w Turznie. 13 czerwca 2021 roku miał uroczyście
poświęcić tablicę inskrypcyjną z fragmentem litanii do św. Antoniego. Niestety,
nie zdążył… Uczcimy także 13 czerwca br. symbolicznie urodziny Księdza
Proboszcza, które wypadałyby w tym samym dniu. cd. na stronie 2
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Śp. Ksiądz Kanonik Władysław Erdmański urodził się 13.06.1959 roku w Jeżewie. 

Wyświęcony 27.05.1984 r. w Pelplinie, WSD w Pelplinie Wikariuszem był                            

w parafiach w Bydgoszczy Fordonie, Grudziądzu oraz Toruniu.                                          

Od 20 sierpnia 1996 roku objął parafię jako proboszcz w Gostkowie.                                           

Na swoją drogę kapłaństwa wybrał następujące motto:                                                                     

„ Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył…” Ps. 116

9 lutego 2021 roku o godzinie 11:00 odbył się pogrzeb                         
w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Gostkowie



Rok 2021 jest rokiem Konstytucji 3 Maja

w 230. rocznicę jej uchwalenia

Patronami 2021 roku zostali: 

Kardynał Stefan Wyszyński, Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, 

Krzysztof Kamil Baczyński oraz Tadeusz Różewicz
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Stanisław Lem to najwybitniejszy przedstawiciel
polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy
science-fiction na świecie. Jego książki miały ponad 2000
wydań i zostały przetłumaczone na 41 języków,
osiągając nakład około 30 milionów egzemplarzy.
„Solaris” jest jedną z najpopularniejszych powieści tego
bardzo płodnego pisarza. Oprócz fantastyki uprawiał
Lem różne rodzaje groteski i satyry. Książki Lema są
czytane na całym świecie i wielu ludzi wie o istnieniu
takiego kraju, jak Polska, tylko dzięki nim. W przyszłym
roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza.

W 2021 roku przypada 40. rocznica śmierci i 120.
urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który
swoim życiem i posługą Bożą, był wyrazicielem oraz
głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich.
Miał odwagę bronić wolności religijnej i suwerenności
polskiej kultury w trudnym dla Polski okresie
panowania władzy komunistycznej. To on właściwie
przyczynił się do tego, że Św. Jan Paweł II został
pierwszym w historii papieżem z Polski. Za swoją
działalność w obronie praw człowieka, narodu
i Kościoła, był internowany w latach 1953-1956
w Rywałdzie, Stoczku Klasztornym, Prudniku
i Komańczy.

cd. na stronie 4
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Sejm RP ogłosił patronów roku 2021
Cyprian Kamil Norwid po śmierci Fryderyka Chopina,
patrona naszej szkoły w Turznie, napisał znamienne
słowa: „Rodem - Warszawianin, sercem – Polak,
a talentem – świata obywatel…” W roku 2021 przypada
200. rocznica urodzin tego romantyka, wybitnego poety,
dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty
sztuk pięknych. Norwid w swoich utworach odwoływał
się zarówno do narodowej, jak i europejskiej tradycji. Był
odważnym nowatorem. Uznawany jest za
najwybitniejszego twórcę tzw. drugiego,
popowstaniowego pokolenia romantyków. Jako „poeta
przeklęty” stał się patronem Młodej Polski, a jako
orędownik etyki pracy – prekursorem pozytywizmu.

Krzysztof Kamil Baczyński był jednym
z najwybitniejszych przedstawicieli poetów tzw. pokolenia
Kolumbów. Sejm RP oddając hołd Baczyńskiemu, zwraca
uwagę także na innych przedstawicieli poetów tego
pokolenia, którzy polegli w trakcie okupacji niemieckiej.
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa
lata temu Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin poety.

[…]
Nie bój się nocy. To ja nią wiodę
ten strumień żywy przeobrażenia,
duchy świecące, zwierząt pochody,
które zaklinam kształtów imieniem.
Ułóż wezbrane oczy w kołysce,
ciało na skrzydłach jasnych demonów,
wtedy przepłyniesz we mnie jak listek
opadły w ciepły tygrysi pomruk.

Kołysanka (fragment), Krzysztof Kamil Baczyński cd. na stronie 5
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Sejm RP ogłosił patronów roku 2021
Tadeusz Różewicz był wybitnym polskim poetą,
dramaturgiem, prozaikiem i scenarzystą. Głęboko
związany z losem pokolenia wojennego. Jego twórczość
była artystycznym zapisem obserwacji życia codziennego,
społecznego i politycznego. W roku bieżącym przypada
100. rocznica urodzin tego twórcy. Autor wypracował
nowy styl pisania – zatarł granicę między poezją, prozą
i dramatem poprzez zbliżenie poetyckiej wypowiedzi
do języka potocznego. Charakterystyczne dla Różewicza
są powtórzenia oraz technika kolażu – łączenie cytatów
z różnych autorów, fragmentów artykułów z gazet,
wypowiedzi medialnych.

Poetą jest ten, który pisze wiersze
I ten, który wierszy nie pisze
Poetą jest ten, który zrzuca więzy
I ten, który więzy sobie nakłada
Poetą jest ten, który wierzy
I ten, który uwierzyć nie może

Poetą jest ten, który kłamał
I ten, którego okłamano
Ten, który upadł
I ten, który się podnosi
Poetą jest ten, który odchodzi
I ten, który odejść nie może

Kto jest poetą, Tadeusz Różewicz

Patroni roku 2021

cd. na stronie 6
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Uchwalony 3 maja 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt pod nazwą „Ustawa
Rządowa” wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje
swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję
i wartości Oświecenia. Polska Konstytucja, jako pierwsza
w Europie i druga na świecie po Stanach Zjednoczonych
Ameryki (1787) - stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu
oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Sejm RP ogłosił patronów roku 2021
cd. ze strony 5
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14 lutego - WALENTYNKI
Dzień Zakochanych i Św. Walentego 

Walenty z Rzymu, zwany też Walentym
z Terni urodził się około 175 roku
w Interamnie. Zmarł około roku 268-269.
w Rzymie. Biskup i męczennik
chrześcijański, święty kościoła
katolickiego, syryjskiego, wspominany
również przez kościół anglikański
i luterański. Walenty z wykształcenia był
lekarzem, z powołania duchownym. Żył
w III wieku w cesarstwie rzymskim za
panowania Klaudiusza II Gockiego. Jedna
z legend głosi, że cesarz ten za namową
swoich doradców zabronił młodym
mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat
wchodzić w związki małżeńskie. Uważał
on, że najlepszymi żołnierzami są
legioniści niemający rodzin. Zakaz ten
złamał biskup Walenty i błogosławił
śluby młodych legionistów. Został za
to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał
się w niewidomej córce swojego
strażnika. Legenda mówi, że jego
narzeczona pod wpływem tej miłości
odzyskała wzrok. Gdy o tym dowiedział
się cesarz, kazał zabić Walentego. W
przeddzień egzekucji Walenty napisał list
do swojej ukochanej, który podpisał: „Od
Twojego Walentego”. Egzekucję
wykonano 14 lutego 269 r.
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Współczesny Dzień Zakochanych to okazja do wyrażania swoich uczuć                     
w stosunku do swoich sympatii.  Przy dzisiejszych możliwościach 

technicznych, mamy nadzieję, że wszyscy obdarują swoje obiekty westchnień 
jakimiś przyjemnymi niespodziankami. Dla całej społeczności szkoły Redakcja 

Nowinek Turznieńskich przesyła 

W wolnej chwili wybierz się na wycieczkę do Chełmna, aby dowiedzieć się, 

dlaczego to miasto nazywane jest Miastem Zakochanych

lub poczytaj o tym na stronie internetowej: 

https://chelmno.pl/pl/category/miasto-zakochanych/patron-zakochanych/

14 lutego - WALENTYNKI
Dzień Zakochanych i Św. Walentego 

W Chełmnie znajdują się 

relikwie św. Walentego 
patrona ZAKOCHANYCH 

oraz epileptyków i chorych na  cholerę 

cd. ze strony 7


