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Tadeusz WOŹNIAK

Wicepremier Jarosław Gowin u gdańskich hodowców

Do rzutkich i odważnych świat należy

Źródło informacji było wiarygodne 
– Łukasz Grochocki – prezes Zarządu 
Okręgu Gdańsk PZHGP zatelefonował 
do mnie wieczorem w przeddzień wi-
zyty i zaprosił na spotkanie we wsi Bę-
domin, w obejściu Tomasza Tuchlina, 
wiceprezesa ds. lotowych Oddz. 063 
Kościerzyna. Pojechałem, aczkolwiek do 
końca nie byłem przekonany, że do tego 
spotkania dojdzie. Wicepremier rządu, 
minister szkolnictwa wyższego, a zapra-
szają skromni hodowcy gołębi…

Bedomin znałem jako miejsce, 
gdzie urodził się Józef Wybicki, a obec-
nie znajduje się tu Muzeum Hymnu 
Narodowego. Muzeum niegdyś odwie-
dzałem, ale u Tuchlina nigdy nie byłem. 
Trafiłem bez trudu, w bliskim sąsiedz-
twie Muzeum Hymnu, pięknie położona 
posiadłość, której do skromnych obejść 
bym nie zaliczył. 

Gromadka dziennikarzy i fotore-
porterów uwiarygodniała wizytę dostoj-
nego gościa. Chwilę po wyznaczonym 
terminie sielską, wiejską ciszę zakłó-
cił sygnał uprzywilejowanego pojazdu  
i nadjechała kawalkada limuzyn.  
A jednak! Wicepremier przyjechał w to-
warzystwie Magdaleny Sroki – radnej  
z listy PiS Sejmiku Wojewódzkiego woj. 
pomorskiego, która w inicjatywie tego 
spotkania miała duży udział. Radna 
mieszka w Trąbkach Wielkich, aktywnie 
działa w terenie; a w sąsiednim Prusz-
czu Gdańskim sklep „Gołąb” prowadzi 
Paweł Góral – rzutki przedsiębiorca, 
hodowca, członek Okręgowej Komisji 
Dyscyplinarnej Okręgu Gdańsk. Ludzie 
aktywnie działający na danym terenie 
siłą rzeczy spotykają się, współdziałają  
– jeśli ich pomysły bywają zbieżne. Pa-
weł Góral angażuje się w przedsięwzię-
cia radnej, ona zaakceptowała jego po-
mysł spotkania wicepremiera Gowina  
z hodowcami gołębi pocztowych i ko-
rzystając ze swoich kontaktów pomogła  
w jego realizacji.

Obejście i gołębniki Tomka Tuchli-
na zrobiły wrażenie na wicepremierze…

– Nie jest to pasja dla ludzi biednych 
– skwitował krótko podczas rozmowy, 

Wiadomości mogą być bardzo różne, dobre i złe, prawdziwe i nieprawdziwe, albo na przykład fantastyczne czyli niezbyt 
realistyczne… Za taką uznałem wiadomość – zapowiedź  wizyty wicepremiera, ministra szkolnictwa wyższego 

Jarosława Gowina u wybrzeżowych hodowców gołębi pocztowych w czwartek, 19 czerwca 2019 r.

gdy usiedliśmy przy stołach w gościnnej 
altance hodowców.

– Różnych mamy hodowców 
w gronie 43.000 członków naszego 
Związku, zamożnych i bardzo skromnie 
żyjących, ludzi różnych zawodów i stanów, 
policjantów i księży, naukowców też  
– odpowiadamy. 

Wicepremiera bardzo intereso-
wały szczegóły, nie szczędził pytań  
o współczesność i historię Związku,  
o to, jak funkcjonuje nasz Związek  
w całej Polsce. Na spotkanie przybyliśmy 
w wielopokoleniowym gronie. Spośród 
członków Zarządu Okręgu byli: Łukasz 
Grochocki – prezes, Zbigniew Duda – 

Uczestnicy spotkania na tle wiejskiej chaty Tuchlinów, od prawej: Łukasz Grochocki, Magdalena Sroka, 
Jarosław Gowin, Krzysztof Ptach, Paweł Góral, Zbigniew Duda, Robert Tuchlin i Tomasz Tuchlin

Gołębniki i współczesna „wiejska chata” 
Tomasza Tuchlina
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wiceprezes ds. finansowych i Krzysztof 
Ptach – wiceprezes ds. organizacji lotów, 
prezes oddziału Tczew; ponadto: Paweł 
Góral, a także kuzyn gospodarza Robert 
Tuchlin, członek Oddziału 078 Kartuzy- 
Żukowo. 

Młodzi mówili o planach nowych 
władz Okręgu Gdańsk, my ze Zbysz-
kiem Dudą poruszaliśmy wątki histo-
ryczne. Zbyszek opowiedział o swoich 
niesamowitych przeżyciach podczas 
audiencji z gołębiami u św. Jana Pawła II 
w Watykanie w 2001 r. Na naszym goś-
ciu duże wrażenie zrobiła też informa-
cja, że nasz związek powstawał razem z 
niepodległym państwem polskim – jako 
cywilne zaplecze dla łącznościowych 
służb Wojska Polskiego i że objął nas 
patronatem w 1928 roku sam Marszałek 
Józef Piłsudski.

Wytworzyła się bardzo sympa-
tyczne atmosfera, w której zaproszenie 
wicepremiera Jarosława Gowina do pa-
tronowania wybrzeżowej rywalizacji  
w lotch kategorii „Maraton” złożone 
przez prezesa Łukasza Grochockiego 
spotkało się z życzliwym przyjęciem 
dostojnego gościa. Zostało też przyjęte 
zaproszenie Wicepremiera na uroczy-
ste zakończenie tych lotów – połączone  
z dekoracją zwycięzców, które plano-
wane jest na sierpień tego roku podczas 
pikniku, jaki zamierza zorganizować Za-
rząd Okręgu.

Fantastyczna (czytaj – mało realna) 
wiadomość zaowocowała fantastyczny-
mi przeżyciami i równie fantastycznymi 
pomysłami. Oby udało się je zrealizować 
z takim samym skutkiem.

fot. Tadeusz Woźniak

Muzeum Hymnu 
Narodowego  
w Będominie

W XVIII-wiecznym dworku w Będo-
minie nieopodal Kościerzyny, urodził się 
twórca hymnu narodowego Józef Wybi-
cki. Obecnie mieści się w nim, jedyne na 
świecie Muzeum Hymnu Narodowego. Po-
mieszczenia dworku – zabytkowe wnętrza  
pomorskiego dworu szlacheckiego z XVIII 
i początku XIX wieku – znakomicie oddają 
klimat epoki, w której powstał nasz hymn. 

W Muzeum prezentowane są dwie 
wystawy stałe:  „Józef Wybicki i jego epo-
ka” – ukazująca życie i działalność pub-
liczną Józefa Wybickiego oraz okoliczno-
ści powstania „Mazurka Dąbrowskiego” 
oraz wystawa przedstawiajca rolę „Ma-
zurka Dąbrowskiego” w podtrzymaniu 
świadomości narodowej Polaków w okre-
sie zaborów i w ich walkach o odzyskanie 
utraconej państwowości, począwszy od 
XIX wieku aż po okres II wojny światowej.

Dodatkową atrakcją jest wystawio-
ne po raz pierwszy całe drzewo gene-
alogiczne rodu Wybickich. W muzeum 
mieszczą się także bardzo cenne eks-
ponaty jak np.: biżuteria patriotyczna  
z okresu powstania styczniowego.

W sezonie letnim organizowane są 
wystawy czasowe oraz imprezy sportowo-
-patriotyczne – „Bieg Mazurka Dąbrow-
skiego” i „Majówka z generałem Józefem 
Wybickim” – oraz historyczna impreza  
plenerowa „Batalia napoleońska”.

oprac. na podst. http://www.jozefwybicki.pl/pl/
muzeum-hymnu-narodowego/

Wicepremier Jarosław Gowin stara się zaprzyjaźnić z czołowym lotnikiem Tomka Tuchlina

Na pamiątkę spotkania prezes Z.O. Gdańsk Łukasz Grochocki wręczył 
wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi pamiątkowy grawerton z podobizną gołębia


