
Oświadczenie złożone 

przez senatora Antoniego Szymańskiego 

na 82. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2019 r. 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Jako senator mający zaszczyt reprezentować w Wysokiej Izbie Kociewie, chciałbym poświęcić moje 

oświadczenie miłośnikowi Kociewia i propagatorowi gwary kociewskiej Andrzejowi Grzybowi, literatowi, 

publicyście, regionaliście, autorowi ok. 30 książek, znanemu samorządowcowi i politykowi z regionu ko-

ciewskiego. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. uzyskał mandat senatora VII kadencji, a w 2011 r. 

z powodzeniem ubiegał się o reelekcję i został senatorem VIII kadencji. 5 lipca br. była trzecia rocznica 

śmierci Andrzeja Grzyba. 

Senator Andrzej Stefan Grzyb urodził się 7 czerwca 1952 r. w miejscowości Złe Mięso w województwie 

pomorskim. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim. 

Potem w 1976 r. ukończył filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, 

a w 1995 r. – studia podyplomowe z socjologii zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej. 

W latach 1977–1980 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Czarnej Wodzie. W okresie 

1980–1981 był instruktorem w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki. Od 1981 r. do 1983 r. pełnił funk-

cję dyrektora Domu Kultury w Zblewie. W latach 1983–1985 był kierownikiem redakcji literackiej w gdań-

skim oddziale Krajowej Agencji Wydawniczej. W 1985 r. był wiceprezesem Spółdzielni Autorów i Ilustrato-

rów. W latach 1985–1989 r. działał jako sekretarz redakcji „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” i dyrek-

tor Tczewskiego Domu Kultury. Od 1989 r. do 1990 r. pracował jako zaopatrzeniowiec w Zakładzie Produk-

cyjno-Usługowym „Trapex” w Sopocie (oddział w Czarnej Wodzie). 

Karierę polityczną rozpoczął w latach 1990–1993 od funkcji radnego i członka zarządu gminy Kaliska. 

W okresie 1993–1998 był radnym Rady Miasta Czarna Woda i burmistrzem tego miasta. Od 1998 do 2002 r. 

był radnym i starostą powiatu starogardzkiego. W latach 2002–2006 pełnił funkcję radnego Sejmiku Woje-

wództwa Pomorskiego. Od 2006 do 2007 r. był wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

W tym samym okresie był prezesem spółki: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Staro-

gardzie Gdańskim. 

Andrzej Grzyb od czasów studenckich pisał wiersze, utwory prozatorskie oraz artykuły publicystyczne, 

które publikował głównie w prasie pomorskiej. Jego wiersze były tłumaczone na język rosyjski, niemiecki 

i arabski. Był zapalonym wędkarzem. Łowił ryby nawet na Alasce, a swoje doświadczenia uwiecznił 

w książce „Łososie w krainie niedźwiedzi”. Był wielkim znawcą kociewskich smaków, które opisał w książ-

ce „W kuchni i przy stole”. Jego pasją, oprócz pisania i łowienia ryb, była fotografia. Zdjęcia reporterskie 

i artystyczne autora „Baśni z Kociewia” zdobiły strony wielu czasopism regionalnych i książek reportażo-

wych. 

Uzyskał odznaczenia państwowe, resortowe, regionalne oraz za twórczość literacką. Był laureatem nagród 

i wyróżnień: gdańskich Wiosen Poetyckich w latach 1973–1975, „Gdańskiego Kandelabra” – konkursu poet-

yckiego Uniwersytetu Gdańskiego (jurorem był Zbigniew Herbert). Był posiadaczem nagrody „Skra Ormuz-

dowa” (nagrody miesięcznika „Pomerania”) za działalność społeczną i literacką, trzykrotnym laureatem ka-

szubsko-pomorskich targów książki „Costerina”. W roku 2005, w którym świętował trzydziestolecie swojego 

debiutu książkowego „Skrajem lasu”, otrzymał Honorową Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Sztuki za twórczość literacką, w 2006 r. – nagrodę „Kociewskie Pióro”, a w 2007 r. – medal „Zasłużony Kul-

turze – Gloria Artis”, przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 

Był członkiem federacji stowarzyszeń „Kociewska Więźba” oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Staro-

gardzkiej w Starogardzie Gdańskim. 

Andrzej Grzyb zmarł 5 lipca 2016 r. Rodzina, przyjaciele, senatorowie, posłowie, delegacje z regionu oraz 

mieszkańcy Kociewia i Kaszub pożegnali śp. senatora RP Andrzeja Stefana Grzyba na cmentarzu w Czarnej 

Wodzie. 

Cześć jego pamięci! 

Antoni Szymański 
 


