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Piaseczno na Pomorzu, inaczej na Kociewiu, jako wieś słynąca w polskim 
świecie dzięki sanktuarium maryjnemu i bogatym tradycjom pracy organicznej, 
ma też wyjątkowo bogatą literaturę. O dziejach i współczesności tej wsi pisali nie 
tylko historycy i miłośnicy historii. Jedno i drugie, jednych i drugich, możemy 
najłatwiej poznać, odwiedzając w Piasecznie miejscowy oddział Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, będący więcej niż lokalną skarbnicą 
dokumentów i pamiątek dziejów i kultury Kociewia i Pomorza, stworzoną przez 
nauczyciela -  dziś emeryta Jana Ejankowskiego, rocznik 1929. Twórca tegoż 
Muzeum znany jest jako kociewsko-pomorski działacz społeczny, miłośnik i po
pularyzator folkloru Kociewia, a także miłośnik i badacz lokalnej historii. O dziejach 
Piaseczna, piaseckiej szkoły, Kółka Rolniczego, parafii i lokalnego sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Pomorza pisał wielokrotnie i wydał niejedno opracowanie 
w postaci folderu itp. druków. Wiele uwagi w swoich pracach już dotąd poświęcił 
postaci ks. prałata Kazimierza Myszkowskiego, od 1967 roku proboszcza parafii 
i kustosza sanktuarium. Jemu też, a raczej jego dokonaniom, Jan Ejankowski po
święcił swoje dwie najnowsze publikacje.

W roku 2005 pod znakiem Roku Kociewskiego ukazała się monografia Jana 
Ejankowskiego pt. Kult Matki Bożej  Piaseckiej  na Pomorzu, a szczególnie na 
Kociewiu (o twórczych dokonaniach Księdza Prałata Dra Kazimierza Myszkow
skiego w ciągu ostatnich lat), Piaseczno 2005, ss. 139. W Przedmowie Maria 
Pająkowska-Kensik w pierwszych zdaniach sygnalizuje specyfikę tej książki, 
pisząc: „Niniejszą książkę warto przeczytać dokładnie -  od wstępu po aneksy! 
Napisał ją  niezwykły człowiek o niepospolitym Księdzu Prałacie Kazimierzu Mysz
kowskim, obchodzącym bardzo owocne kapłańskie jubileusze

Każdy, komu bliska jest historia i kultura Pomorza i kult Maryjny w Polsce, 
powinien poznać ciekawe karty dziejów Piaseckiego Sanktuarium. Po raz drugi 
pomaga nam w tym niestrudzony piewca kociewskiej ziemi -  Jan Ejankowski,
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który już we wstępie do opracowania przekonująco zachęca do zatrzymania się 
w Piasecznie, gdzie tradycja znalazła swoich wielkich orędowników. Autorski wstęp 
jest świetną zapowiedzią całości.

Autor rzetelnie przedstawił, opierając się na dostępnych źródłach, własnej 
obserwacji i wypowiedziach życzliwych świadków, dokonania księdza doktora 
K. Myszkowskiego w pełni realizującego wpajaną wiernym zasadę: „człowiek 
powinien pozostawić ślad twórczego działania z my ślą o Bogu i bliźnich ”.

Postać i dokonania ks. K. Myszkowskiego autor przedstawia w sześciu roz
działach, zapowiedzianych we wstępie. Ich tytuły sygnalizują zawartość publika
cji: I Sanktuarium Maryjne w Piasecznie na przestrzeni wieków (obejmuje szcze
gólnie dzieje sanktuarium w latach 1939-1967); II Ksiądz proboszcz Kazimierz 
Myszkowski wielkim orędownikiem Władczyni Kociewia i Królowej Pomorza 
(tu o trosce, by Piaseczno stało się ośrodkiem kultury i tradycji, o pierwszych 
przeglądach pomorskich zespołów folklorystycznych ku czci Królowej Pomorza 
1999-2004, o wzbogacaniu programów uroczystości odpustowych o nowe treści 
religijno-patriotyczne oraz o trosce proboszcza o wikariuszy i młodzież); III Wielkie 
osiągnięcia księdza proboszcza Kazimierza Myszkowskiego w rozbudowie i upięk
szaniu sanktuarium maryjnego w Piasecznie; IV Ksiądz Prałat Kazimierz Mysz
kowski w opinii księży wikariuszy i wiernych; V Działalność wydawnicza Księ
dza...; VI Najbliżsi współpracownicy.. Ponadto autor ofiarował czytelnikom 
Zakończenie, Aneksy, Indeks nazwisk, Źródła i Bibliografię. Całość tekstu wzbo
gacona jest licznymi ilustracjami. W aneksach szczegółowo przywołane są wszyst
kie dokonania i osiągnięcia bohatera. Krytycznego i bardziej wymagającego czy
telnika mogą nieco znużyć te wyliczenia i liczne superlatywy w ocenie działalno
ści piaseckiego proboszcza. Warto jednakże przez nie dostrzec wyjątkowość postaci 
i ogromu pracy jegomościa -  proboszcza i wiernych parafii, licznych jego współ
pracowników, do których należy sam Jan Ejankowski. Ta harmonijna i partnerska 
współpraca jegomościa piaseckiego ze szkólnymi oraz wieloma innymi duchow
nymi i świeckimi osobami stanowi o wyjątkowości „kustosza świętego miejsca, 
człowieka z charyzmą, wielkiego patrioty i zarazem miłośnika Kociewia, czyli 
Księdza Jubilata”. Te opinie przywołuje M. Pająkowska w swojej Przedmowie, 
podkreślając podziw autora dla godnego życia i twórczej drogi bohatera, który 
sama podziela. Podzielają go także inni miłośnicy regionu -  nie tylko z Kociewia, 
Kaszub i Pomorza, a także z Krajny -  rodzinnej ziemi K. Myszkowskiego. Jest on 
absolwentem gimnazjum chojnickiego, pelplińskiego seminarium i doktorem prawa 
po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez lata pełnił funkcję 
kapelana i sekretarza ks. bpa Kazimierza Kowalskiego oraz wicekanclerza Kurii 
Biskupiej w Pelplinie i wykładowcy prawa publicznego w seminarium. Zanim 
zjawił się w Piasecznie jako proboszcz przyczynił się m.in. do koronacji figury 
Matki Boskiej Sianowskiej Królowej Kaszub. Jako proboszcz i kustosz sanktu
arium w Piasecznie stworzył tam wzorcowy ośrodek duszpasterski i sanktuaryjny,
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którego działalność w pełni zapoczątkowała koronacja Piaseckiej Pani w 1968 r., 
dokonana przez ks. kardynała Karola Wojtyłę z udziałem ponad 80 tysięcy wiernych 
ze wszystkich regionów świętej ziemi pomorskiej.

Szczegółowy życiorys -  minibiografię ks. Kazimierza Myszkowskiego Jan 
Ejankowski zaprezentował w kolejnej publikacji, wydanej w 2006 r., zatytułowanej: 
50 lat w służbie Bogu i wierny m. Zloty Jubileusz Księdza Prałata dr Kazimierza 
Myszkowskiego (ss. 83). Tym razem Przedmowę do tego jubileuszowego wydaw
nictwa napisała Alicja Samulewska, wieloletnia przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Gniew, w ramach której funkcjonuje Piaseczno. Autor tym razem w ośmiu 
minirozdziałach ukazuje czytelnikom biografię bohatera, przywołując zaprezento
wane już w wyżej zasygnalizowanej publikacji dokonania piaseckiego jegomościa. 
Zasadniczy tekst wzbogacają również Aneksy, Bibliografia i fotografie. Biblio
grafia nie jest zbyt bogata, ani ilustracje nazbyt liczne, choć świetnie się prezentu
jące po części w kolorach na kredowym papierze. W przypadku obu publikacji 
nie znamy od strony redakcyjnej szczegółów pracy edytora, choć możemy się 
domyślać, iż jest to dzieło głównie samego autora, po trochu na spółkę z bohaterem, 
choć jako wydawca w przypadku drugiej publikacji figuruje pelplińskie „Bernar- 
dinum”. Do autorsko-edytorskiej strony opracowania można by formułować róż
ne uwagi. Jednakże charakter jubileuszowy tych publikacji, piękne osobowości 
autora i bohatera skłaniają jedynie do wyrazów uznania i wdzięczności za ich 
historyczne i historiograficzne dokonania.


