Z KART HISTORII

Prof. Tadeusz Cyprian Fopp (1882-1954),
zas∏u˝ony pedagog dla Kujaw i Polski
Podjà∏em si´ trudnego zadania, by przybli˝yç sylwetk´ Profesora P.F. czytelnikom „Zdroju Ciechociƒskiego’. Nowa redakcja czasopisma sprzyja bowiem
problematyce historycznej i zamieszczaniu w tym dziale
artyku∏ów o podobnej tematyce. Dzi´kujàc za u˝yczenie
swych ∏amów, postaram si´ sprostaç temu zadaniu,
piszàc o swym teÊciu i zarazem profesorze historii oraz
∏aciny w Liceum Ogólnokszta∏càcym im. Marii Konopnickiej we W∏oc∏awku.
Protoplastà osiad∏ej w Polsce rodziny szwajcarskiej
by∏ Jakub Fopp ur. 14 wrzeÊnia 1841 r. w Davos, zm.
8 grudnia 1892 r. w Lublinie. Przyw´drowa∏ on do
Polski w 1862 r., gdzie osiad∏ w Lublinie, ˝eniàc si´ w
1873 r. z pannà Paulinà Niewiarowskà, Tam˝e na Krakowskim PrzedmieÊciu w gmachu Hotelu Europejskiego za∏o˝yli cukierni´. Z ma∏˝eƒstwa Jakuba i Pauliny
urodzi∏o si´ dwanaÊcioro dzieci . lat dojrza∏ych do˝y∏
tylko jeden syn, Tadeusz Cyprian ur. 9 grudnia 1882
w Lublinie (zm. 8 lipca 1954 r. we W∏oc∏awku).
T.C. Fopp ucz´szcza∏ do gimnazjum w Lublinie,
które ukoƒczy∏ w 1904 r.. w 1906 r. rozpoczà∏ studia
na Wydziale Filozofii Uniwersytetu jagielloƒskiego,
które ukoƒczy∏ w 1910 r. Przed uzyskaniem absolutorium T.C. Fopp o˝eni∏ si´ z pannà Wieƒczys∏awà
Ciemieniewskà, z którà mia∏ troje dzieci: Barbar´, Andrzeja i zmar∏ego w dzieciƒstwie Antoniego. Przenosi
si´ wraz z rodzinà do Zag∏ebia. W Sosnowcu by∏ redaktorem „Kuriera Zag∏´bia” i wyk∏adowcà w szkole realnej. W Sosnowcu zmar∏a na gruêlic´ 19 listopada
1916Wieƒczys∏awa Foppowa, osierocajàc trójk´ dzieci.
Pod koniec I wojny Êwiatowej w 1917 r., ks. Biskup
Stanis∏aw Zdzitowiecki zak∏ada∏ we W∏oc∏awku polskie
gimnazjum im. Jana D∏ugosza. Âciàgnà∏ z Sosnowca
do W∏oc∏awka T.C. Foppa, proponujàc mu stanowisko
wyk∏adowcy ∏aciny i historii.
W 1921 r. Prof. Fopp o˝eni∏ si´ powtórnie z pannà
Bronis∏awà Wanierowskà (ur. 3 kwietnia 1902 r.) c.
Franciszka i Marii Synoradzkich, którzy w Radziejowie
posiadali dom i kawa∏ek ziemi. Z tego ma∏˝eƒstwa
urodzi∏o si´ pi´cioro dzieci: Tadeusz, Bronis∏awa, Antoni II, Joanna(˝ona autora artyku∏u) i Maria. Zgodnie
z obowiàzujàcymi w Polsce przepisami administracyjnymi, prof. Fopp wystàpi∏ 1924 r. o nadanie mu obywatelstwa polskiego. Otrzyma∏ takowe decyzjà wojewody warszawskiego 14 listopada 1924 r. dla siebie
, swych dzieci i ˝ony Bronis∏awy. W 1932 r. zmar∏a
przy porodzie w wieku 30 lat Bronis∏awa Foppowa,
osierocajàc pi´cioro dzieci. Spoczywa na cmentarzu
we W∏oc∏awku w grobie rodzinnym wraz z m´˝em
Tadeuszem Cyprianem, jego pierwszà ˝onà Wieƒczys∏awà i zmar∏ym przedwczeÊnie synem Antonim I z pierwszego ma∏˝eƒstwa.
D∏ugoletnia praca pedagogiczna prof. Foppa roz-
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pocz´ta w Zag∏´biu i kontynuowana we W∏oc∏awku,
obok spektakularnych osiàgni´ç w przekazywaniu
wiedzy i wzorów do naÊladowania, sprzyja∏a tak˝e
zaciesnianiu wi´zi przyjaêni nauczyciela i wychowanków. Jednym z wielu by∏ ks. Stefan Wyszyƒski, póêniejszy Prymas 1000-lecia. jeszcze jako biskup lubelski w
liÊcie z 8 czerwca 1945 r. tak pisa∏ do swego nauczyciela;
„Drogiemu Panu Profesorowi sk∏adam serdeczne podzi´kowanie za Jego ˝yczenia, które zawsze mi sà cenne, jako te które pochodzà od mego Profesora, który
trudzi∏ si´ ongiÊ nademnà. Wyrazy g∏´bokiej czci i b∏ogos∏awieƒstwo pasterskie Êl´. + Stefan Wyszyƒski”.
Jedna z córek prof. Foppa tak wspomina atmosfer´
rodzinnego domu we W∏oc∏awku przy ul. Zduƒskiej:
„WychowywaliÊmy si´ w atmosferze prawdy, mi∏oÊci
i g∏´bokiego patriotyzmu” ukszta∏towany w tych ideafot. Wanda
Wasicka
∏ach syn Bronis∏awy i Tadeusza Cypriana
, Tadeusz
ur.
6 marca 1923 r. we W∏oc∏awku, poÊwi´ci∏ si´ bez reszty
s∏u˝bie wojskowej. Ju˝ po jego Êmierci w 1982 r. zosta∏
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odnaleziony nikomu nieznany dziennik uczestnika
Powstania Warszawskiego. Tadeusz ucz´szcza∏ do gimnazjum im. Jana d∏ugosza we W∏oc∏awku i aktywnie
nale˝a∏ do Zwiàzku Harcerstwa Polskiego. Ju˝ w 1939
r. na wiadomoÊç o wybuchu wojny, harcerze w∏oc∏awscy wyruszyli broniç Warszawy. WÊród nich byli dwaj
bracia Foppowie Andrzej i Tadeusz. Gdy po upadku
stolicy w listopadzie 1939 r. wrócili ledwie ˝ywi w
∏achmanach do W∏oc∏awka, zmienionego przez okupanta na Leslau - zostali natychmiast aresztowani. Podobnego uniknà∏ ich ojciec Tadeusz Cyprian zachowujàc paszport szwajcarski i majàc pod opiekà dzieci, z
których najm∏odsza Maria liczy∏a sobie 7 lat. Tadeusz
- ˝o∏nierz zwiàza∏ si´ z Armià Krajowà i bra∏ czynny
udzia∏ w wielu akcjach Kedywu, na uczestnictwie w
Powstaniu koƒczàc (batalion „Parasol”) W koƒcowych
dniach Powstania, ratuje si´ przep∏ywajàc wp∏aw Wis∏´,
gdzie trafia do szpitala I Armii Wojska Polskiego. Po
d∏ugim leczeniu ochotniczo wst´puje do Ludowego
Wojska Polskiego. W okresie powojennym koƒczy
studia na Wojskowej Akademii Technicznej, uzyskujàc
dyplom in˝yniera budowy silników samochodowych.
W wojsku dos∏u˝y∏ si´ rangi pu∏kownika, a po przejÊciu
na emerytur´ pracowa∏ na niepe∏nym etacie w lotnictwie cywilnym. Zmar∏ nagle na serce w 1982 r. Wkrótce
po Êmierci zosta∏ odnaleziony jego pami´tnik powstaƒca opisujàcy koszmar wojny. Zosta∏ pochowany na
cmentarzu powàzkowskim w Warszawie, nieopodal
grobów powstaƒczych.
W kolejach losów Tadeusza Cypriana Foppa i jego
syna Tadeusza - ˝o∏nierza dostrzegam pewnà diachoto-

mi´ i tragicznà rozbie˝noÊç. Z jednej strony Profesor
by∏ wychowawcà ks. Stefana Wyszyƒskiego, który w
najnowszej historii Polski i Polskiego KoÊcio∏a odegra∏
rol´ wiekopomnà: jako Prymas 1000 - lecia, jako inicjator idei pojednania polsko - niemieckiego i wreszcie
jako duchowy ojciec i promotor papie˝a Jana Paw∏a
II. Z drugiej strony natomiast. Syn Tadeusz ˝o∏nierz,
zaowocowa∏ ofiarnà mi∏oÊcià do ojczyzny, czynnie
broniàc jej niepodleg∏oÊci, poÊwi´cajàc ca∏e swe si∏y
i umiej´tnoÊci Polsce, balast prze˝yç z okresu wojny
i Powstania sprawi∏, ze pozosta∏ cz∏owiekiem religijnie oboj´tnym. W dniu pogrzebu, w∏o˝ono mu jednak
do kieszonki munduru obrazek Matki Boskiej Cz´stochowskiej, Królowej Polski...
Dr Andrzej Lech Ruprecht

MOPS

Wakacje dzieci ze Âwietlicy Socjoterapeutycznej
„Kubusia Puchatka” dzia∏ajàcej przy Miejskim
OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej w Ciechocinku
Pomimo zakoƒczenia roku szkolnego 2005/2006
praca w Êwietlicy nie zosta∏a przerwana. Wraz z poczàtkiem wakacji od 27 czerwca rozpocz´∏y si´ pó∏kolonie letnie dla uczestników Êwietlicy.
Dnia 3 lipca 2006 roku wyjechaliÊmy do W∏adys∏awowa. Dla wi´kszoÊci by∏ to pierwszy wyjazd i pierwsza
kàpiel w polskim morzu. Dzieci pozna∏y histori´ tego
terenu, zwiedzi∏y i zobaczy∏y wiele zabytków i przepi´knych okolic. Zapozna∏y si´ ze specyfikà pracy na morzu
w porcie rybackim.
Podczas wyjazdu towarzyszy∏a nam przepi´kna
pogoda, która pozwoli∏a nam na „lenistwo” na goràcym
piasku. Znakomite humory, Êwietna zabawa pozwoli∏y na rozkoszowanie si´ wypoczynkiem.
Przygoda z morzem trwa∏a do 14 lipca, a ju˝ 17
lipca kontynuowaliÊmy wypoczynek letni, organizujàc
pó∏kolonie w Êwietlicy.
Aby uatrakcyjniç pobyt uczestników w Êwietlicy,
organizowaliÊmy ró˝nego rodzaju zaj´cia i zabawy.
Obok zaj´ç ruchowych i sportowych, du˝y nacisk
zwracaliÊmy na zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie
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dzia∏alnoÊci twórczej. Odbywa∏y si´ tak˝e proje kcje
filmów i bajek.
Aby uroczyÊcie zakoƒczyç czas wypoczynku w Êwietlicy, zosta∏ zorganizowany rejs po rzece WiÊle wraz z
innymi atrakcjami na Êwie˝ym powietrzu.
Wyjazd nad morze nie by∏by mo˝liwy gdyby nie
pomoc sponsorów, którym chcemy serdecznie podzi´kowaç:
Paƒstwu Lucynie i Rados∏awowi Koƒczakom
Pani Ewie Wronowskiej
Pani Iwonie Janowczyk
Pani Iwonie Wdowiak
Pani Ma∏gorzacie Bylickiej
Panu Jaros∏awowi Ryszewskiemu
Panu Jaros∏awowi Kawczyƒskiemu
...„ Jedynie prawdziwy cz∏owiek zauwa˝y potrzeby
innego cz∏owieka. Jedynie cz∏owiek wielkiego serca
wyciàgnie d∏oƒ pomocnà...”
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