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Z

amiast miar powierzchni
administracyjnych,
demograficznych statystyk
ludności, encyklopedycznych
opisów atrakcji przyrodniczych
i zabytkowych — barwy i ich
odcienie.
Kociewie Tczewskie — od prawej
objęte błękitnym ramieniem
Wisły. Wzdłuż niej, od dołu do
góry, najpierw zieleń lasów
opaleńskich.
Potem ceglane czerwienie
warownego Gniewu
i sanktuaryjnego Gorzędzieja.
Srebrno stalowe zwieńczenie

wiślanej błękitności — mosty
tczewskie.
Od lewej do środka — niebieskość
Wierzycy, aż po tworzenie
odcieni ze strumieniem wód
wiślanych.
Rekreacyjne, krajoznawcze
i turystyczne esy floresy: w koło,
w poprzek, na okrętkę.
A teraz podróż do źródła po
nitce do kłębka.
Przez pełen purpury Pelplin
w drodze powrotnej do
Morzeszczyna — miejsca
haftowanych narodzin tych
i innych kolorów.

O

t uleni kilkoma atrakcjami
turystycznymi dostrzegliśmy,
że odrobinę każdej z nich można
odnaleźć u nas.
To, co czyni je atrakcyjnymi
w oczach ludzi, odnajduje się
także w tym, co chcemy, aby
się stało naszą wyjątkową formą
promocji.

Już mieliśmy dla Was kalendarz
na 2012 rok, który każdego
dnia witał dotykając barwnym
Kociewiem. Prywatnie
w domowym zaciszu i na
wspólnych warsztatach tworzymy
początki własnej mody
z elementami folklorystycznymi
podanymi w nowoczesnej formie.
Naszej słynnej mieszkance
i jej misternym drobiazgom
dedykowaliśmy także wizytówkę
promocyjną.
Teraz poświęcamy jej niniejszy
folder.
W przyszłości chcemy się
kierować naszym własnym etno.
Tworzyć trendy i ubarwiać nimi
najbliższe nam, morzeszczyńskie
otoczenie.

Pragniemy na nowo podarować
Kociewiu Tczewskiemu to, co
tak bardzo kociewskie — haft
Marii Wespy. Jej osobą, tym
co ocaliła i sama stworzyła,
chcemy wypowiadać roześmiane
deseniami słowa przywitania
skierowane do wszystkich,
którzy odwiedzą tę część
kociewskiego regionu.
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P

recyzyjna i regularna
praca przez długie życie
na Kociewiu w połączeniu
z przyjazną osobowością — tak się
tworzy niezatarte wspomnienia
w barwach i w regionalnych
wzorach. Kociewskie hafty
z morzeszczyńskiej szkoły Marii
Wespy (1920 – 1990). XXI wiek
kolorowych fantazji z modą na
czasie w stylu etno.
Ona inspirowała się dawnym
wzornictwem, my inspirujemy
się tym, co stworzyła.
Fragmenty skrupulatnie zbierane
ze sztandarów kościelnych,
polichromii, skrzyń wianowych
i zabytkowych szat liturgicznych
stały się ozdobą piękniejącej
z dnia na dzień otaczającej nas
rzeczywistości.
Oto osiem barw haftu, którymi
posługiwała się Pani Maria,

a którymi my teraz upiększamy
naszą wieś, gminę i Kociewie:
— biały, słomkowy, żółty,
pomarańczowy, czerwony,
liliowy, ciemnoniebieski i zielony.
Marzenia o zachowaniu
wiecznego piękna Pani Maria
utrwalała w florystycznej
ornamentyce. Wybrane
przez Nią kolory wyjątkowo
uroczo odmalowywały się
w margeretkach, modrakach,
różach, makach...

D

wa nurty i cztery brzegi to mnóstwo
atrakcji zapewniających wiele przyjemności
podczas wypoczynku. W zdrowym ciele zdrowy
duch. Spływy kajakowe wśród nieskażonej
natury to tętno życia zdrowego ciała. Zdrowy
duch to podróż przez wiele i obok wielu
najważniejszych kulturowo oraz cywilizacyjnie
miejsc Kociewia — Pelplin i Gniew na szlaku
Wierzycy, a Nizina Walichnowska, Gorzędziej
i Tczew na falach Wisły.
Dwie rzeczne nitki splecione trzecią
haftowaną…
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Dawna codzienność
i jarmarczność, potem
muzealność — dziś zmienia się
w wyszukaną zabawę w świecie
pełnym nowoczesności.

Na pamiątkę z przygody w tonacji
niebieskiej – niezapominajka lub…
dwie, by na zawsze już pamiętać.

Siedem sposobów, by stworzyć kolory,
czyli techniki wykonania haftów
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I

leż barw, wystarczy zmrużyć
oczy i niczym w fazie snu
REM odmierzać drganiami oczu
rodzące się i przemijające po
sobie epoki. Przejrzysto-mętna
złocistość szlaku bursztynowego,
śnieżna biel i czerń zakonnych
płaszczy. Lecz przede wszystkim
rosnąca warstwa po warstwie
czerwień murów. Podróż przez
niezwykłą historię grodu nie
z pomocą przewodnika,

dat, potyczek,
arsenałów,
kataklizmów, a po
łuku tęczy,
zanurzając
i wynurzając się
miarowo z jej
kolejnych warstw.
W czerwieni,
ale roześmianych,
policzków Ci
do twarzy...

Ż

ó łcienie rozświetlają
świat. Sprawiają
przyjemność naszym oczom.
Snując haftowaną opowieść,
przetykamy ją żółtymi
połaciami. Je się także
oczami. Znajdując umiar,
zawsze pozostawmy w sobie
ochotę na deser. Fefernuski —
jeden z tradycyjnych smaków
i zapachów Kociewia. Dawna,

domowa regionalna piekarnia
i cukiernia w małym kęsie
przyjemności. Oprócz stożków,
rożków, poduszeczek są i „wirfle”,
czyli kostki. Jasnobrązowe z białą
otoczką, o kruchości różnorakiej,
o cieście słodkawym połączonym
z intensywną korzenną wonią.
Pierniczki w lukrze — kociewskie
fefernuski.

Zamiast ceglanego pyłu
pokrywającego bitewne rany
– makowe płatki przynoszące
ukojenie…
Jak zacząć przygodę
z kociewskimi wypiekami?
Może od haftowanych
kłosów? A później to już
po nitce do kłębka…
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T

ak jak dawni malarze,
tkacze i hafciarki,
Kociewie Tczewskie używa
tylko kolorów zrodzonych
w naturze. Kolekcję składników
można zbierać w czterech
rezerwatach na południowym
krańcu: Wiośle Małym i Dużym,
Opaleniu Dolnym i Górnym.

Niepowtarzalne widoki
chronione i pielęgnowane
w parku krajobrazowym.
Przyrodnicza perła w koronie –
od tegoż południowego końca,
aż po Gniew. Piaszczyste
wyspy, lasy łęgowe, a tuż
ponad miarowo sunącym
nurtem osuwiska, doliny,
parowy, zbocza – wszystko
niezwykłe. Klejnot
będący dodatkiem do
nowoczesnej mody.
Intuicyjne połączenie
z tym, co wiecznie żywe
i niezmienne.
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Drapieżność przyrody.
Raniąca roślinność.
Polecamy użycie naparstka,
gdy igła zacznie tworzyć
Kociewie – Łagodną
Krainę…
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…ani od wielkiego dzwonu.
Bazylika Katedralna w Pelplinie –
ogrom splendoru. Monumentalna
świątynia z imponującym
ołtarzem głównym i masywnym
tembrem barokowych organów.
Kanon zasad zawarty w jedynym
w Polsce egzemplarzu Biblii
Gutenberga. Duchowa stolica
Kociewia wspierana przez
trzy sanktuaria: Piaseczno,
Gorzędziej, Lubiszewo.
Relikwiarze i cudowne źródła.
Cuda i uzdrowienia.
Biel nie jest niepraktyczna. To
prawda, że łatwo ulega skazom
– po prostu trzeba o nią się
troszczyć z dnia na dzień, dzień
po dniu.

www.informacja.peplin.com
www.muzeum.diecezja.org
www.sanktuarium-piaseczno.pl
www.gorzedziej.info
www.lubiszewo-parafia.pl

W koło wykrochmalone
niedzielne koszule, a pośród
nich sypiące się z przebiałych
sukienek rumianki…
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M

nóstwo krojów i deseni.
Pełna rozmiarówka
dostosowana do potrzeb
i możliwości każdego klienta
– od początkującego do
wyczynowca. Polecamy
rekreacyjne i turystyczne
wyzwania na szlaku kajakowym
Wierzycy. Trudne meandry
przeplatane łatwymi odcinkami.
A jeśli ktoś nie dysponuje
garderobą o gwarantowanej
wodoodporności, to może
skorzystać z Kociewskich
Tras Rowerowych. Kociewie
Tczewskie zmienia trujące
środowisko cztery kółka na dwa
napędzane siłą mięśni i radości
tkwiącej w rowerzystach. Sport
i moda sportowa — wyzwanie
dla użytkowników, wyzwanie dla
projektantów.

W bidonie orzeźwiający sok
pomarańczowy ze świeżo
wyciskanych soczystych
owoców. Na piersi, plecach lub
ramionach pięciolistna oranżeria.
Z kociewską rozetą więcej
szczęścia niż z czterolistną
koniczyną.
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W

k olorowych wzorach
zapisujemy plany niezliczonej
ilości momentów, które po
sobie zostawimy. Od roku 2012
o Morzeszczynie i jego gminnych
okolicach opowiadamy słowami,
zdjęciami oraz grafikami, po których
przewijają się wspomnienia o Marii
Wespie. Zapraszamy w odwiedziny
do kolorowych zakątków naszej
gminy: nad strugę Jankę, do
najstarszej parafii kociewskiej
z 1001 roku w Dzierżążnie oraz
pod pałac w Lipiej Górze. Odwiedź
nas w samym Morzeszczynie. Do
zobaczenia w świeżych odcieniach
każdego roku…

Technika kolażu łączy
przeciwieństwa. Mariaż
zdecydowanej architektury
i nieśmiałej sztuki tworzy, ale
i upiększa. Oset zakwita liliowo –
Kociewie Tczewskie przyozdabia
się haftowanymi wzorami.
czyn.pl
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N

a poprzednich stronach
hafty ubarwiały
opowieść o atrakcjach
Naszego Regionu.
Teraz zachęcamy do
ich samodzielnego
wykonania. Dodaj
KOCIEWIE do
ulubionych: zakładek,
naszywek, mankietów,
filiżanek, antyram.
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Gmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn
Tel. 58 536 27 24 lub 19
www.morzeszczyn.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
Kociewski Ośrodek Informacji Turystycznej
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
tel. 58 531 37 41
www.lot.kociewie.eu
Wydawca: Gmina Morzeszczyn
Teksty: JUW 9
Fotografie: archiwum LOT KOCIEWIE,
Magdalena Tkaczyk, Agnieszka
Trawczyńska - Lichosyt, Krzysztof Korczak,
archiwum rodziny Wespa, Amaxte
Kociewie 2012
Egzemplarz bezpłatny
Wydawca podjął starania, by treść publikacji była poprawna i aktualna. Jednak szybko
zmieniająca się rzeczywistość może sprawić, że zamieszczone informacje mogą ulec
dezaktualizacji. Wydawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za skutki korzystania
z tych danych. Wszystkie błędy oraz uchybienia wydawca postara się poprawić i uzupełnić
w ewentualnych kolejnych wydaniach.

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu „Hafciarskie rewolucje czyli warsztaty projektowo –
krawieckie, organizacja imprezy promocyjnej oraz druk publikacji”. Projekt realizowany na obszarze działania
Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia objętym działaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Projekt został
dofinansowany w ramach tzw. małych projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
oś 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

