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Ukończyła studia na kierunku etnologia w Poznaniu. Jest pracowniczką Instytutu Etnologii i Antropo-

Etnolożka, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2005), ukończyła także Po-

logii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentką Małopolskie-

dyplomowe Studium Muzealnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2009), Podyplomowe

go Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie i posiada tytuł instruktora rękodzieła artystycznego. Specjali-

Studia Marketing Kultury na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie (2010), Podyplomowe Studia

zuje się w zagadnieniach związanych z dziedzictwem kulturowym wsi oraz tematyką pamięci kulturowej.

Wiedza o Sztuce na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2011), Podyplomowe Studia Zarzą-

Prowadziła badania w kilku regionach Polski, jednak ostatnio koncentruje się głównie na Wielkopolsce.

dzanie Zasobami Ludzkimi z certyfikatem Franklin University w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Początki jej poszukiwań badawczych związane są z Kociewiem, któremu częściowo poświęciła też miej-

(2018). Od 2007 r. pracuje w tczewskiej Fabryce Sztuk jako specjalista ds. wystawienniczych i warszta-

sce w obronionej w 2006 roku rozprawie doktorskiej dotyczącej upowszechniania kultury regionalnej.

tów artystycznych, a od 2018 r. jako główny specjalista. Autorka i kuratorka wystaw etnograficznych,

Zainteresowanie tym regionem ma związek z historią jej rodziny. Dzięki urodzonemu na Kociewiu ojcu

m.in. prezentujących wybrane regiony etnograficzne w Polsce (Kociewie ×2, Kaszuby, Kurpie: Puszcza

– jest pół-Kociewianką. Rodzina babki (matki ojca) związana była z Rożentalem i Pelplinem.

Biała i Zielona, Górale Śląscy) oraz tematycznych: Rola chleba w kulturze ludowej (2010), Krzyże i ka-

Jej doświadczenie badawczo-naukowe oraz prywatna pasja związana z rękodziełem zaowocowały wie-

pliczki przydrożne, czyli opowieść o świętych i przestrzeni (2015), Strachy, diabły, strzygi. Polska demo-

loma działaniami związanymi ze strojami ludowymi. Od 2011 roku jest redaktor naczelną serii Atlas

nologia ludowej (2015), Chłopskie requiem. Zwyczaje pogrzebowe na polskiej wsi (2019). Jej wystawa

Polskich Strojów Ludowych, która od 1949 roku jest wydawana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Rola chleba w kulturze ludowej zdobyła nagrodę Ludowego Oskara jako najlepsze wydarzenie folklory-

W ramach tej serii ukazały się publikacje dotyczące tylko jednego stroju pomorskiego – stroju kaszub-

styczne w Polsce w roku 2010 w kategorii konkursy i wystawy. Koordynatorka kilkuset wystaw sztuki

skiego. Chociaż w planach wydawniczych serii od samych początków jej funkcjonowania planowane

oraz Europejskiej Nocy Muzeów w Tczewie (2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019). Autorka

jest wydanie opracowań dotyczących m.in. strojów: kociewskiego, borowiackiego, powiślańskiego czy

książki Krzyże i kapliczki przydrożne, czyli opowieść o świętych i przestrzeni (Tczew 2015), która zdobyła

żuławskiego. Tym cenniejsze są lokalne i regionalne inicjatywy, w ramach których podejmowane są pró-

wyróżnienie na XVI Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA” 2015. Współautorka,

by odtworzenia oraz przypomnienia dawnych ubiorów mieszkańców tych regionów.

razem z Radosławem Wieckim i Piotrem Witkowskim, książeczki dla dzieci 20 lat wolności. Tczew
1920–1939. Zeszyt ćwiczeń dla dzieci (Tczew 2015).

I
W P R O WA D Z E N I E
Celem projektu Kociewie igłą i nitką – badania i promocja stroju oraz haftu jako dziedzictwa kultury
ludowej regionu kociewskiego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest usystematyzowanie wiedzy o stroju i hafcie kociewskim, które są jednymi z najważniejszych
elementów wyróżniających Kociewie. Projekt ma również na celu zachowanie dziedzictwa kulturalnego
regionu, a także wzrost wiedzy i świadomości mieszańców Kociewia i innych osób zainteresowanych
tematyką stroju i haftu.
W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone kwerendy w muzeach oraz w literaturze przedmiotu. Tylko w trzech placówkach (Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Etnografii, Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim) są elementy odzieży kociewskiej z końca XIX i początku XX w. Większość ubrań była
haftowana i praktycznie są to jedyne pozostałości starego kociewskiego haftu.
W czasie realizacji projektu zostały usystematyzowane i zebrane wszystkie elementy stroju, które znajdują się w zbiorach muzealnych. Zostały stworzone także zestawienia dotyczące strojów, które zostały
opisane w literaturze (opracowania: ks. Władysława Łęgi, dra Józefa Gajka i dra Longina Malickiego).
Współcześnie używa się dwóch wzorów haftów kociewskich stworzonych w latach 70. XX w. przez
dwie hafciarki – Małgorzatę Garnysz i Marię Wespę. Z kolei strój ludowy używany przez zespoły folklorystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich jest często dowolną interpretacją stroju, którego rekonstrukcji
dokonał dr Józef Gajek (lata. 30. XX w.).
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i.i.i

i.i.ii

obszar etnograficzny

p o d s taw o w e t e r m i n y i p o j ę c i a

Kociewie to region etnograficzny leżący na styku Kaszub, Kujaw i Borów Tucholskich. Administracyj-

Przystępując do opracowywania materiałów dotyczących odzieży tradycyjnej należy wyjaśnić kwestie

nie obejmuje swym zasięgiem trzy powiaty leżące na terenie dwóch województw: powiat tczewski i staro-

terminologiczne, by były one pomocne w dalszej pracy. Zdefiniowania i wyjaśnienia wymagają następu-

gardzki na terenie województwa pomorskiego oraz powiat świecki należący do województwa kujawsko-

jące pojęcia: odzież ludowa, ubiór ludowy, strój ludowy, kostium ludowy. W literaturze specjalistycz-

-pomorskiego. Wschodnią naturalną granicę wyznacza stukilometrowy odcinek Wisły na linii Świecie

nej oraz popularnonaukowej często stosuje się zbyt ogólne określenia, które mogą wprowadzać nieład

– Tczew. Przebieg pozostałej linii granicznej można poprowadzić od wsi Czatkowy pod Tczewem, przez

pojęciowy i semantyczny. Za nadrzędne określenie uważamy określenie odzież ludowa, do której zali-

Trąbki Wielkie, Wysin, Starą Kiszewę do Czarnej Wody, a następnie łukiem na linii Lińsk – Lniano –

czane są podstawowe części ludzkiego odzienia, wraz z nakryciem głowy, okryciem kończyn i wszystkimi

Bukowiec, by zakończyć swój bieg w Grucznie pod Świeciem (Gołąbek 1984, s. 6).

dodatkami (Hermanowicz-Nowak 1976, s. 379) oraz sposób uczesania.

Na terenie regionu znajduje się 9 miast: Tczew, Skarszewy, Starogard Gdański, Pelplin, Gniew, Skórcz,

Sam przymiotnik ludowy wskazuje na pochodzenie artefaktów1, nierozerwalnie związanych z war-

Nowe, Świecie i Czarna Woda. Za gospodarczą i administracyjną stolicę regionu uznawany jest Tczew,

stwami chłopskimi społeczeństwa zamieszkującymi obszary wiejskie. Tym samym uzyskujemy informa-

natomiast kulturalną Starogard Gdański. Pelplin jest siedzibą kurii biskupiej Diecezji Pelplińskiej.

cję o tym, kim byli twórcy i użytkownicy elementów odzieży. Termin ten jednak nie jest do końca ade-

Kociewie dzieli się na trzy główne zespoły kulturowe:

kwatny, wszak niektóre stroje wykształciły się w warstwach mieszczańskich lub funkcjonowały na terenie

1. Kociewski – obejmujący Pojezierze Starogardzkie i północną część powiatu świeckiego. Jego teren

miast (m. in. strój bamberski, wilamowicki, żywiecki), a w przypadku materiałów z obszaru Kociewia

zamieszkują Górale (północno-zachodnia wyżynna część regionu), Polanie (na północ od Świecia)

wziąć pod uwagę należy częste i intensywne kontakty mieszkańców wsi z miastem. Zatem część elemen-

i Feteracy (na wschód od Pelplina).

tów kształtowała się pod wpływem mody miejskiej, powstając z materiałów fabrycznych, kupnych, które

2. Kociewsko-borowiacki – położony w północno-wschodniej części Borów Tucholskich, w okolicach

z czasem zaczęły dominować nad wyrobami samodziałowymi.

wsi Osieczna, Osiek, Czarna Woda. Zasiedlony był przez Borowiaków i Lasaków, stanowiących
grupę przejściową pomiędzy Kociewiakami i Borowiakami.
3. Nizinny – zamieszkały przez ludność osiadłą na nizinach nadwiślańskich, zwanych Nadwiślakami
i Olendrami (por.: Malicki 1973, s. 8).
Kultura regionalna Kociewia, leżącego pomiędzy dużymi zespołami kulturowymi (Kaszuby, Kujawy,
Wielkopolska), znajdowała się w strefie wpływów regionów większych, bardziej rozwiniętych i charak-

Termin odzież ludowa zamiennie stosować będziemy z określeniem ubiór ludowy, który jednak jest
pojęciem węższym, podkreślającym (doprecyzowującym) jego specyfikę i przeznaczenie np.: ubiór codzienny, ubiór roboczy, ubiór letni lub zimowy. Funkcje jakie pełnił ubiór codzienny to przede wszystkim
funkcja praktyczna, z oczywistym podziałem na płeć, pozwalając także określić wiek oraz pozycję społeczną (dzieci, panny i kawalerowie, mężatki i żonaci, starcy, bogaci gospodarze, ludność uboższa itp.)
(Kantor 1982, s. 83).

teryzujących się wyrazistą kulturą ludową, dającą się wyodrębnić. Nie cieszyła się też zainteresowaniem

Pamiętać należy, że ubiór jest elementem manifestowania swojej własnej tożsamości i preferencji este-

badaczy, o czym świadczy m.in. brak opracowań monograficznych. Jako region geograficzny Kociewie

tycznych (jest zindywidualizowany). Jednak w badaniach nad odzieżą ludową (analizowaną w kontekście

nie jest wydzielone, swym zasięgiem obejmuje kilka krain geograficznych, a od strony zachodniej płynnie

większego obszaru) ważna staje się funkcja identyfikacyjna całej zbiorowości, w tym także potrzeba od-

łączy się z Borami Tucholskimi. Współczesne granice regionu wyznaczone są na podstawie kryterium

różniania się od grup sąsiednich (w przypadku Kociewia to chęć odróżnienia się od Kujaw na południu,

językowego. Dialekt kociewski jest tym, co najsilniej pozwala na wyodrębnienie Kociewia. Powstał na

Borowiaków na zachodzie i Kaszubów na północy). Jak pisali toruńscy badacze – Hubert Czachowski

bazie dawnego języka pomorskiego (kaszubskiego), będąc w strefie oddziaływań dialektów kujawsko-

i Justyna Słomska-Nowak:

-wielkopolskich, a następnie mazowieckich. Zainteresowanie badaczy początkowo skierowane było na
gwarę, a dopiero potem zaczęto badać kulturę tego regionu.

ubiory, owe regionalne identyfikatory tożsamości wiejskiej, miały zarówno pierwiastki wspólne, jak i indywidualne. Kanon piękna bazował na tym, co akceptowalne, dozwolone, czy możliwie dopuszczalne. Wypracowany został przez wieki, w procesie wieloletnich estetycznych poszukiwań, wyrażania nie tyle jednostki(…), co zbiorowego <<ja>>. Tym samym spajał zbiorowość lokalną.
(Czachowski, Słomska-Nowak 2013, s. 10)
W tak definiowanym pojęciu kociewskie ubiory ludowe traktować należy w kategorii historycznej,
przeszłej.

1
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Artefakt to przedmiot wytworzony w wyniku działalności ludzkiej.
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i.i.iii

W związku z niezwykle prężnym i skutecznie działającym regionalizmem pomorskim (w tym na obszarze Kociewia) już od lat 20. XX wieku poszukiwano znaków identyfikacyjnych dla poszczególnych
regionów. Zwrócono wtedy uwagę na wzornictwo regionalne, w tym ubiory ludowe i ich zdobnictwo.
Działania te doprowadziły do wykształcenia się stroju ludowego, pełniącego funkcje identyfikacyjne

re ko n s t ru kc ja s t roj ów lu d ow yc h na p o m o r z u
(przykłady)

oraz tożsamościotwórcze, które odgrywały dużą rolę w pełnieniu funkcji reprezentacyjnej i promocyjnej regionów. Za strój ludowy uznawany jest ubiór odświętny, uroczysty, obrzędowy, reprezentacyjny,
zakładany od święta, podkreślający doniosły nastrój danej sytuacji. Był on także wyznacznikiem statusu

Biorąc pod uwagę powyższe, główną problematyką niniejszego opracowania staje się podjęcie próby

i pozycji społecznej konkretnej osoby lub całej grupy. Strój ludowy w swojej najbardziej reprezentacyjnej

rekonstrukcji stroju kociewskiego. Rekonstrukcja oznacza podjęcie działań odtworzenia tych elemen-

odmianie był również wyznacznikiem tożsamości regionalnej, poświadczającym przynależność do okre-

tów ubiorów, co do których zachowały się materiały ikonograficzne i opisowe, a które nie zachowały się

ślonej grupy społecznej, etnicznej, religijnej i narodowej (m. in. rola stroju ludowego w okresie zaborów).

w obiegu społecznym i kulturowym (zostały zniszczone, zapomniane). Rekonstrukcja to także określenie

Stroje ludowe funkcjonujące na obszarze Polski można podzielić na 3 grupy: (1) oparte na tkaninach

gotowego już dzieła (odtworzonego), które zostaje ponownie włączone w obieg kulturowy (jest ponownie

samodziałowych o prostych (wręcz archaicznych) krojach z niebarwionego włókna i wełny np. stroje

użytkowane).

podlaskie i z obszaru Beskidu Śląskiego; (2) wykonane z tkanin samodziałowych wełnianych, tkanych

Podobne próby rekonstrukcji były wykonywane na Powiślu i Żuławach, na obszarze których doszło

w pasy i kraty np. stroje sieradzkie, łęczyckie, łowickie, kieleckie oraz (3) stroje szyte z tkanin fabrycz-

do przerwania ciągłości kulturowej po II wojnie światowej. W 1961 roku z inicjatywy Roberta Kurdziela,

nych o nieludowych formach krojów, zdobione kupną pasmanterią, często inspirowane ubiorami warstw

ówczesnego dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Kwidzynie podjęto decyzję o utworzeniu Zespołu

mieszczańskich i szlacheckich np. stroje z obszaru Wielkopolski, Śląska, Pomorza (Fryś-Pietraszkowa

Pieśni i Tańca Ziemi Kwidzyńskiej Powiśle. W 1975 roku powstał projekt rekonstrukcji stroju powiślań-

1988, s. 134). Strój kociewski zaliczamy do ostatniej, trzeciej grupy.

skiego na potrzeby zespołu, a w działanie to była zaangażowana m.in. etnografka związana z Muzeum

Dla celów kulturalnych (związanych z działalnością zespołów folklorystycznych) i promocyjnych

w Kwidzynie – Halina Sampławska. Korzystała ona z opracowań Józefa Łęgowskiego i Władysława Łęgi.

(identyfikacja regionu) zaczęto opracowywać kostiumy ludowe, za które uznajemy przetworzoną

Powstały komplety strojów damskich i męskich. Strój damski występował w dwóch kolorach – czerwo-

i zunifikowaną (ujednoliconą) formę strojów ludowych. Działania takie często poparte są badaniami

nym i granatowym, a spódnice i gorsety zostały ozdobione białym haftem (Geelhaar 2023, s. 75-76).

i kwerendami, konsultacjami z etnografami, poszukiwaniem materiałów ikonograficznych. W efek-

Podobne działania podejmowano na Żuławach (także korzystając z opracowań Władysława Łęgi),

cie powstaje sceniczna i reprezentacyjna wersja stroju ludowego, która jest przebraniem (kostiumem)

a w 2006 roku we współpracy z etnografkami z Gdańska i Elbląga opracowano ramowy projekt rekon-

zakładanym na szczególne okazje. Wartością takich działań pozostaje chęć zbudowania tzw. marki

strukcji stroju żuławskiego. Dominującym kolorem w stroju kobiecym miała być zielona spódnica, a ele-

regionalnej, rozpoznawalnej zarówno przez osoby z wewnątrz (mieszkańcy regionu), jak i zewnątrz

mentem zdobniczym występującym na białych chustkach – motyw pałki wodnej (Paprot 2013, s. 85-86).

(turyści). Negatywnym zjawiskiem jest zbytnie upraszczanie takich kostiumów (także ze względów

O ile strój powiślański w zespole nadal jest wykorzystywany, to strój żuławski w takiej zapropono-

finansowych) oraz brak zróżnicowania na wiek (np. taki sam ubiór osób młodych i starszych), niedo-

wanej formie się nie przyjął. Społeczności lokalne m.in. w Trutnowach czy Nowym Dworze Gdańskim

stateczna dbałość o szczegół (starsze kobiety w panieńskich wiankach na głowach; nieodpowiednie

podjęły się własnych działań na rzecz stworzenia stroju, z którym by się identyfikowały i który by w więk-

uczesanie i obuwie; zbyt krótkie spódnice; rezygnacja z pewnych elementów drogich w wykonaniu np.

szym stopniu odwoływał się do przedwojennego dziedzictwa kulturowego Żuław. Dla działań na rzecz

męskie buty z cholewami, męskie sukmany, rezygnacja z kilku warstw halek w ubiorach kobiecych).

rekonstrukcji stroju kociewskiego istotne są wnioski płynące z działań powiślańskich i żuławskich. Do

Kostium ludowy jest zatem kreacją powstałą w oparciu o zastane materiały archiwalne i terenowe,

najważniejszych należy ten dotyczący akceptacji przez społeczność lokalną gotowej propozycji kostiumu

noszącą niekiedy znamiona indywidualizmu (w zależności od zdolności kreatywnych osób zamawia-

scenicznego. Na Powiślu funkcjonował on w kontekście występów scenicznych zespołu folklorystycz-

jących lub wykonujących takie kostiumy).

nego i stał się znakiem identyfikacyjnym ich działalności. Z kolei na Żuławach propozycja opracowana

Opracowując wyniki badań archiwalnych (kwerendy w muzeach) i terenowych (ankiety rozesłane
do zespołów działających na terenie Kociewia) miałyśmy do czynienia z dwoma typami ubiorów ko-

przez etnografki nie spotkała się z akceptacją społeczności lokalnej, a sam strój był uznawany za zbyt
mało atrakcyjny (por. Janiak 2009, s. 139).

ciewskich:
1. Ubiór ludowy, czyli artefakty będące w zbiorach muzeów, które zostały pozyskane w trakcie badań terenowych. Każdy z tych elementów był użytkowany przez mieszkańców Kociewia, powstał
w określonym czasie i warunkach ekonomiczno-społeczno-kulturowych.
2. Kostium ludowy, czyli współcześnie wykonane kostiumy sceniczne, często w sposób dość schematyczny i swobodny traktujące historyczny materiał etnograficzny. Występuje w odmianach lokalnych, które wynikają z indywidualnych preferencji estetycznych lub możliwości finansowych osób
szyjących kostiumy.
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Problemy z rekonstrukcją stroju kociewskiego są podobne do tych, które pojawiły się na Powiślu
i Żuławach. Głównym problemem okazuje się być brak dostatecznej liczby materiałów ikonograficznych
oraz nieliczne zachowane artefakty w kolekcjach muzealnych. Dlatego zamiast o rekonstrukcji stroju
kociewskiego powinnyśmy raczej mówić o konstrukcji, wymyśleniu i stworzeniu na nowo, co przynajmniej w jakimś stopniu będzie nawiązywało do tradycyjnych ubiorów ludowych noszonych na Kociewiu.
Dlatego za tak cenne i ważne dla naszych badań okazują się być dwie fotografie pochodzące ze zbiorów
prywatnych Bogdana Soleckiego z Pelplina. Jedna z nich przedstawia starszą kobietę w ubiorze charakterystycznym dla końca XIX wieku. Ubranie jest w ciemnym kolorze (być może czarnym lub ciemnobrązowym), składa się z suto marszczonej spódnicy, czarnego kabata wykończonego koronką. Ramiona są
okryte ciężką, zapewne wełnianą chustą z frędzlami. Na głowie kobieta ma czepiec przyozdobiony czarną
koronką, pod brodą zawiązany na szerokie szarfy w kolorze jasnym. Druga fotografia pochodząca z lat 20.
XX wieku przedstawia młodą dziewczynę w zrekonstruowanym (sic!) stroju. Ubrana jest w jasną bluzkę,
której rękawy ujęte są w mankiet, spódnicę z naszytymi taśmami (wstążkami), perkalowy fartuch we
wzór w drobną łączkę oraz gorset, zasznurowany szeroką wstążką. Uczesana jest w dwa warkocze. Spod
spódnicy wystają wysokie, zapinane na guziki buty. Ani jeden ani drugi ubiór nie został w żaden sposób
odzwierciedlony we współcześnie funkcjonujących kostiumach stosowanych przez zespoły działające na
terenie Kociewia, co oczywiście wynikać może przede wszystkim z braku dostępu do fotografii.
Stroje Zespołu Pieśni i Tańca Powiśle w Kwidzynie.
Fot. Lech Okoński. Za zgodą i we współpracy z kierownictwem Zespołu Ewą Jamrożek.
Źródło: Geelhaar 2013, s. 207

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Jazowa z zrekonstruowanych strojach żuławskich.
Źródło: www.zulawyimierzeja24.pl/aktualnosci/9528,kgw-jazowa-reprezentowaly-gmine-nowy-dwor-gdanski

14
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Kociewianka w stroju z końca XIX wieku.
Źródło: archiwum prywatne Bogdana Soleckiego

Kociewianka w zrekonstruowanym stroju ok. 1920 roku.
Źródło: archiwum prywatne Bogdana Soleckiego
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i.i.iv
ź r ó d ł a i m at e r i a ły

całej długości na haftki. Jeden brzeg z przodu haftowany czarnymi paciorkami. Halka do pasa z białego
płótna (sygn. MKS 359/E) uszyta z czterech klinów, na dole jest przyszyta falbanka ozdobiona maszynowym haftem w ząbki, listki, kwiatki i dziureczki. Czarny tiulowy, okrągły kołnierz (sygn. MKS 358/E)
przykrywający ramiona. Ozdobiony naszytą wstążką i pasmanterią. Przy szyi szeroki pas z fantazyjnie

i.i.iv.i
kwerendy muzealne

naszytych pięciu czarnych wstążek przyszywanych przez środek, trochę zmarszczonych, złożonych na pół
i zaprasowanych. Dalej na przemian naszyta dwa razy ciemno brązowa pasmanteria i czarna zaprasowana
wstążeczka. Brzeg dokoła obszyty też czarną zaprasowaną wstążeczką. Kołnierz u dołu zapinany na dwa
haczyki i haftki, na środku od spodu przyszyty wieszak z materiału podszewkowego (Karta katalogu naukowego muzealiów etnograficznych w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim). Ostatnim
elementem zakupionym od Małgorzaty Garnysz jest czepiec – kapuza (sygn. MKS 360/E). Kapuza uszyta

Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim w swych zbiorach posiada 29 elementów

z zielonego materiału deseniowego, watowana od spodu podszyta czarnym wełnianym materiałem, z dwo-

odzieży, w tym 28 elementów odzieży kobiecej i 1 element ubioru dziecięcego (przodzik, sygn. MKS

ma szwami po bokach. Z wierzchu na środku przyozdobiona marszczeniami, czarną i zieloną kokardą oraz

363/E z początku XX w.) Eksponaty pochodzą z miejscowości Pączewo, pochodzenie pozostałych jest

z przodu ryszką wykonaną z te go samego materiału co kapuza. Tył kapuzy długi u góry zaokrąglony, węż-

określone ogólnie jako pochodzących z terenu powiatów tczewskiego i starogardzkiego, w przypad-

szy, u dołu szerszy wycięty w rodzaj kołnierza dla osłony szyi i ściągnięty na sznurek. Boki kapuzy są kro-

ku kilku brak jest podanego miejsca pochodzenia. Najstarsze datowane obiekty pochodzą z lat: 1860

jone razem z dużym, dwuczęściowym kołnierzem podszytym też czarną wełną, u dołu ozdobionym czarną

(falbana haftowana, sygn. MZK 353/E), 1870 roku (bluzka biała haftowana, sygn. MKS 752), 1890

i zieloną kokardą, zapinanym na haczyk. W góry /na szyi/ końce kołnierza są szczepione nicią na stałe.

(trzy obiekty, fartuchy, sygn. 350/E, 351/E oraz 352/E), koniec XIX wieku (spódnica-podbitka, sygn.

Kapuza i kołnierz zapinane są pod brodą na dwa haczyki i haftki (Karta katalogu naukowego muzealiów

354/E; czepiec-kapuza, sygn. 360/E). Do szczególnie interesujących obiektów należą te pozyskane od

etnograficznych w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim).

Małgorzaty Garnysz z Pączewa: fartuch (sygn. MKS 350/E), fartuch (sygn. MKS 351/E), fartuch (sygn.

Szczegółowy wykaz eksponatów znajduje się w Aneksie.

MKS 352/E), falbana haftowana (sygn. MKS 353/E), spódnica-podbitka (sygn. MKS 354/E), bluzka
(sygn. MKS 355/E), kamizelka (sygn. MKS 356/E), kamizelka (sygn. MKS 357/E), kołnierz (sygn. MKS

Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku w swoich zbiorach posiada 29 obiektów z te-

358/E), halka (sygn. MKS 359/E), czepiec-kapuza (sygn. MKS 360/E). Prawie wszystkie rzeczy pocho-

renu Kociewia, w tym 16 elementów galanterii stołowej ozdobionej haftem kociewskim wykonanym

dzą z przełomu XIX i XX w.

przez Marię Wespę z Tczewa, Felicję Kołakowską z Tucholi i Annę Ledwożyw z Sumina/Osowa Leśnego.

Fartuchy są haftowane we wzory geometryczne i roślinne. Obiekt sygn. MKS 350/E jest to naramienny,

Muzeum posiada 12 elementów odzieży kobiecej pochodzących z miejscowości: Pomyje, Wierzbiny, Pą-

biały fartuch wykonany z płótna, z batystowymi wstawkami z białym haftem (wzory roślinne: róże z list-

czewo, Wda oraz Przycim (Świecie). Jeden obiekt jest datowany na 1939 rok (halka, sygn. MNG-E-3234),

kami, dziureczkami i wąsami). Kolejne dwa fartuchy (sygn. MKS 351/E, sygn. MKS 352/E) są do pasa.

pozostałe to koniec XIX wieku oraz początek XX wieku. Kolekcję tworzą: 2 chusty z jedwabiu w kolorach

Fartuch (sygn. MKS 351/E) został uszyty z trzech klinów czarnej alpaki. Jest ręcznie haftowany. Na dole

brązowym i zielonym (sygn. MNG-E-2294 oraz MNG-E-2295); 3 staniki-koszulki/sznurówki z płótna

przyszyta tiulowa koronka haftowana żółtym kordonkiem. Pomiędzy klinami jest wstawka tiulowa, rów-

(sygn. MNG-E-3235, MNG-E-3236, MNG-E-3335); 2 czepki kobiece ze wstawkami koronkowymi (sygn.

nież haftowana. Kolejny został uszyty z materiału podobnego do panamy, jest ręcznie haftowany czar-

MNG-E-3237, MNG-E-3238); spódnica-zapaska świąteczna z dokładaną baskinką z płótna (sygn. MN-

nym kordonkiem ściegiem krzyżykowym. Doszyta falbana, także haftowana. Najstarszym obiektem (ok.

G-E-2872/1-2); 4 halki (sygn. MNG-E-2656, MNG-E-3233, MNG-E-3234, MNG-E-3336) oraz 1 koszulę

1860 r.) z kolekcji M. Garnysz jest tiulowa, czarna, haftowana falbana do spódnicy (sygn. MKS 353/E).

(sygn. MNG-E-3334). W kolekcji brak jest elementów ubioru męskiego oraz dziecięcego. Do najciekaw-

Geometryczny, symetryczny haft ma motywy zygzaków i czworoboków. Haftowana żółtym kordonkiem.

szych obiektów zaliczyć można wspomniane wyżej dwie chusty naramienne.

Spódnica-podbitka (sygn. MKS 354/E) jest uszyta z siedmiu klinów z materiału podszewkowego o kolo-

Szczegółowy wykaz eksponatów znajduje się w Aneksie.

rze brunatnym. U góry marszczona, wszyty pasek. Na dole naszyta czarna, bawełniana lamówka. Bluzkę
(sygn. MKS 355/E) uszyto z wzorzystej satyny. Rękawy są długie i wąskie, zwężane przy nadgarstku, za-

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu posiada 18 elementów

kończone czarnym mankietem. Na przodzie doszyta czarna satyna, zapinana na haftki. Przy szyi i wszyciu

odzieży kobiecej pochodzącej z miejscowości Święte, Biechówko, Jaszcz, Świecie, Przechowo, Małociecho-

rękawów jest naszyta czarna satyna, na przodzie bluzki są trzy zakładki, z tyłu – cztery. Przód bluzki jest

wo, Wielki Komorsk, Pelplin. Jest 1 element ubioru męskiego – koszula nocna (sygn. MET/50968). Najstar-

krótszy. Ciekawymi eksponatami są także dwie kamizelki. Obiekt sygn. MKS 356/E jest to beżowa kami-

sze obiekty pochodzą z lat 1860 (MET/7832 czepiec kobiecy), 1870 (chusta, sygn. MET/7846), 1881 (majtki

zelka uszyta z cienkiego sukna. Do wąskiej góry są doszyte duże, zakrywające ramiona pelerynki z trze-

kobiece, sygn. MET/7831), 1864 (stanik/sznurówka, sygn. MET/7837). Pozostałe są datowane na lata 1912,

ma czarnymi lamówkami, brzeg wykończono czarnym aksamitem. Z tyłu doszyto baskinkę, również

1914, 1930 i 1939. Do najciekawszych obiektów zaliczyć można fartuch (sygn. MET/19003) ozdobiony ko-

z naszytymi trzema czarnymi tasiemkami. Kolejna kamizelka (sygn. MKS 357/E) jest uszyta z czarnego,

ronką szydełkową i niebieską wstążką pochodzący ze wsi Małociechowo, datowany przed 1914 r.

wzorzystego jedwabiu. Kamizelka zwężana ku dołowi, z tyłu mała baskinka. Przód okrągły, zapinany na
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i.i.iv.ii
at l a s p o l s k i c h s t r o j ó w l u d o w y c h

ciewskich znajduje się w APSL autorstwa B. Stelmachowskiej, która w opisie strojów sąsiadujących z kaszubskimi tak pisała:
Region ten tym się różni od Kaszub, że silniej nawiązuje kulturowo do południowych obszarów Polski
zachodniej. Krzyżują się tutaj z sobą wpływy kaszubskie i kujawskie. M.in. nieznana np. na Kaszubach

Atlas Polskich Strojów Ludowych to jedna z serii wydawniczych Polskiego Towarzystwa Ludoznaw-

brunatna pelerynka u starszych kobiet stanowi analogię do kujawskich kabatków z pelerynką, mimo róż-

czego, która ukazuje się od 1949 roku. Inicjatorem jej powołania był dr Józef Gajek, związany z Polskim

nicy w barwie. Kujawskie nasilenie czerwieni słabo odbiło się na Kociewiu, ale i błękit kaszubski nie jest

Atlasem Etnograficznym. Celem serii było (i nadal pozostaje) wydawanie kolejnych publikacji tzw. ze-

dominujący. Ulubione barwy na Kociewiu to zieleń i kolor brunatny. Zastanawia też fakt, że do tej pory nie

szytów, z których każdy ma opisywać w sposób szczegółowy ubiory codzienne i stroje odświętne zwią-

znaleziono na Kociewiu haftowanych złotem czepców.

zane z konkretnym obszarem-regionem lub miastem (stroje wilamowickie z Wilamowic, cieszyńskie

(Stelmachowska 1959, s. 10-11)

z Cieszyna i bamberskie z Poznania). Przez 70 lat istnienia redakcji drukiem ukazało się 48 zeszytów,
z których 45 poświęconych zostało regionalnym odmianom strojów ludowych, a 3 to tzw. zeszyty spe-

i.i.iv.iii

cjalne. Redaktorami serii byli kolejno dr Józef Gajek do 1961 r. (27 zeszytów), dr Janusz Kamocki oraz
prof. dr hab. Barbara Bazielich od 1966 do 2010 r. (10 zeszytów). Całość serii APSL została pogrupowana na makroregiony (określane jako części: Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Mazowsze i Sieradzkie, Ma-

k w e r e n d a p o l s k i e g o at l a s u e t n o g r a f i c z n e g o

łopolska). Dla obszaru Pomorza planowano opracowanie następujących strojów ludowych: kaszubski,
kociewski, borowiacki, tucholski, kraiński, chełmiński, lubuski, dobrzyński, malborski, słowiński (Brzezińska, Tymochowicz, 2019 r., s. 98). Do tej pory ukazały się jedynie trzy: strój pyrzycki w opracowaniu

Stała sieć badawcza Polskiego Atlasu Etnograficznego (dalej PAE) obejmowała 338 punktów ba-

Agnieszki Dobrowolskiej (1955), strój kaszubski w opracowaniu Bożeny Stelmachowskiej (1959) i strój

dawczych, wytypowanych na podstawie wybranych kryteriów, rozlokowanych na terenie całej Pol-

warmiński w opracowaniu Franciszka Klonowskiego (1960). Krótka informacja dotycząca ubiorów ko-

ski (Bohdanowicz, 1994 r., s. 14). Materiał zbierany był na podstawie kwestionariuszy oraz ankiet,
uzupełniany o informacje pochodzące z literatury oraz kwerend muzealnych. Zagadnienia dotyczące
odzieży ludowej zbierane były na podstawie kwestionariusza nr 6 Ludowa kultura materialna. Zagadnienia wybrane. Kwestionariusz badań terenowych w latach 1964–1969, opracowanego przez Józefa
Gajka (Bohdanowicz, 1994 r., s. 18). Były to pytania nr 78-83, uzupełnionego o kilka pytań z ankiety
nr 16, w opracowaniu Z. Kłodnickiego w 1970 roku. Cztery punkty badawcze znajdują się na obszarze
Kociewia i są to:
1. Płochocinek, powiat świecki, nr PAE 20.14.XV
2. Bobowo, powiat starogardzki, nr PAE 20.13.VII
3. Czarna Woda, powiat starogardzki, nr PAE 19.13.V
4. Szczerbięcin, powiat tczewski, nr PAE 20.12.IV
Zebrane na podstawie wywiadów kwestionariuszowych materiały są bardzo skąpe, jednak dostarczają
kilku informacji, które mogą być przydatne podczas dokonywania rekonstrukcji ubiorów kociewskich.
W odniesieniu do ubioru męskiego pojawia się informacja Do II wojny światowej noszono okrycie „suknia” – czarna, nie przepasana, rozcięta z tyłu. Noszona do II wojny światowej od święta. Strój męski zaginął
(Płochocinek). Kaszkiety wyszły z użycia przed I wojną (Szczerbięcin), natomiast maciejówki noszono
do czasu II wojny światowej (Bobowo), były one granatowe z czarnym błyszczącym otokiem (Szczerbięcin). Dawniej noszono kapelusz – melonik, tzw. „bybich” (do ślubu cylinder) (Płochocinek). Do końca okupacji noszono „korki”, które miały skórzany wierzch na palce (Bobowo), a także buty określane mianem

Zasięg stroju kaszubskiego w latach 1800–1850
Źródło: Stelmachowska
1959 r., s. 27
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„pantofle” – na drewnianej podeszwie, skórzana cholewka (Bobowo). Kobiety wiązały chustki pod brodą
(Płochocinek, Bobowo), przed I wojną zakładano kupne fartuchy w paski porzeczne z frędzlami u dołu
(Płochocinek). Zachował się także dłuższy opis ubioru kobiecego ze wsi Czarna Woda: Pamiętają tylko
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wełniane kupne chustki (w kratę) – do II wojny światowej. Do I wojny światowej noszono odświętne (ale nie

powiat

do kościoła) czarne fartuchy z koronkami na dole. Do pracy noszono fartuchy lniane własnej roboty (do II
wojny światowej). Wiązanie chustek: pod brodę.
Wykaz szczegółowych informacji dostępny w Aneksie.

i.i.iv.vi

świecki

badania ankietowe
Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie rozesłała ankietę do jednostek samorządu terytorialnego
na terenie Kociewia z prośbą o przekazanie do wszystkich jednostek działających na terenie danej gminy.
Otrzymaliśmy 24 uzupełnione ankiety. W 16 jednostkach znajdują się zespoły folklorystyczne (głównie

gmina

ankieta

miejsko-wiejska nowe

1
nowe

miejsko-wiejska świecie

2
świecie

wiejska osie

0

wiejska świekatowo

0

wiejska lniano

0

wiejska jeżewo

0

wiejska drzycim

0

wiejska bukowiec

1
bukowiec

wiejska dragacz

0

wiejska warlubie

1
warlubie

wiejska pruszcz

0

razem
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przedszkolne i szkolne), które wg otrzymanych informacji działają w: Pelplinie, Kaliskach, Małych Walichnowach, Skórczu, Świeciu, Kulicach, Piasecznie, Nowem, Pinczynie, Warlubiu, Subkowach, Zblewie,
Starogardzie Gdańskim. W pozostałych miejscowościach strój występuje jako ubiór Kół Gospodyń Wiej-

Ankieta składała się z dwóch części: dotyczących zespołów folklorystycznych i strojów regionalnych.

skich lub w celach edukacyjnych.
Zestawienie uzupełnionych ankiet wg powiatów i gmin:

PYTANIA:
ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZE:

powiat

ankieta

miejska tczew

0

wiejska tczew

0

miejsko-wiejska pelplin

5
małe walichnowy
kulice, pelplin ×3

miejsko-wiejska gniew

1
piaseczno

wiejska morzeszczyn

0

wiejska subkowy

1

wiejska bobowo

0

wiejska kaliska

2 kaliska

wiejska lubichowo

0

wiejska osieczna

0

wiejska osiek

2
karszanek, lisówko

wiejska skórcz

1
wielki bukowiec

wiejska smętowo graniczne

0

3. W którym roku powstały stroje?

wiejska starogard gdański

0

4. Kto szył stroje? Z jakich środków zostały zakupione?

wiejska zblewo

3
zblewo, pinczyn

miejsko-wiejska czarna woda

0

6. Opiekun strojów, czyli osoba do kontaktu.

miejsko-wiejska skarszewy

0

7. W miarę możliwości poprosimy o przesłanie poglądowych zdjęć, na których powinien być widocz-

miejska starogard gdański

3

miejska skórcz

1

tczewski

starogardzki

starogardzki

20

ko ciewie igł ą i nitką

1. Czy w Państwa przedszkolu/szkole/jednostce itd. działają zespoły regionalne?

gmina

2. Ile jest zespołów?
3. Ile dzieci/osób należy do zespołu?
4. Jak często odbywają się zajęcia/ćwiczenia?
5. Czy zespoły występują podczas uroczystości szkolnych/gminnych?
6. Czy zespoły występują podczas uroczystości zewnętrznych?
7. Czy zespoły uczestniczą w przeglądach zespołów folklorystycznych?
8. Skąd są czerpane informacje o dawnych pieśniach i tańcach regionalnych?
9. Czy podczas zajęć zapraszani są „eksperci zewnętrzni”, mający wiedzę o obyczajach panujących na
Kociewiu?
STROJE REGIONALNE:
1. Liczba kompletów strojów damskich/męskich i dziewczęcych/chłopięcych dostępnych w przedszkolu/szkole/jednostce itd.
2. Co składa się na strój damski/męski (np. spódnica, bluzka, korale, wianek itp.)?

5. W jakich sytuacjach stroje są używane?

ny cały komplet damski/dziewczęcy i męski/chłopięcy.

i · w p r o wa d z e n i e

21

Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie

Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

(czerwone w kratę), czapki (czarne maciejówki).

plety strojów, na które składają się:

(powiat starogardzki)

(powiat starogardzki)

Stroje zostały uszyte w 2012 r.

damski: spódnica, bluzka, kamizelka, wianek,

W szkole działa 16-osobowy zespół folklory-

W szkole działa 10-osobowy zespół folklorystycz-

Zespół uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

buty;

styczny „Brzady”. Posiadają 44 komplety strojów

ny. Posiadają 15 kompletów strojów, na które

gminnych i przeglądach zespołów folklorystycznych.

męski: spodnie, bluzka, kamizelka, czapka, buty.

scenicznych, na które składają się:

składają się następujące elementy:

30 dziewczęcych: biała bluzka z kołnierzem obszy-

damski: spódnica, bluzka, korale, buty, fartuszek,

Przedszkole Samorządowe w Nowem

Zespół uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

wanym bawełnianą koronką, zielona kamizelka

kamizelka;

(powiat świecki)

gminnych i przeglądach zespołów folklorystycznych.

z białą aplikacją choinki i czerwoną lamówką,

męski: buty, spodnie, koszula, kamizelka, czapka.

W przedszkolu działa 18-osobowy zespół folklo-

czerwona spódnica z naszytymi 3 lamówkami

Stroje zostały uszyte w 2009 r.

rystyczny wraz z 2 osobami w kapeli. Posiadają

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstan-

w 3 kolorach (od dołu), wstążki do włosów, białe

Zespół uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

stroje, na które się składają następujące elementy:

tyna Dominika w Pelplinie (powiat tczewski)

rajstopy, trzewiki;

gminnych, ale w przeglądach zespołów folklory-

damski: spódnica (czerwona, zielona, niebieska,

W szkole działa 18-osobowy zespół folklorystycz-

14 chłopięcych: biała płócienna koszula z kołnie-

stycznych już nie.

z naszytymi kolorowymi wstążkami), serdak

ny. Posiadają 20 kompletów strojów, na które

(czerwony, niebieski), bluzka (biała z szerokim

składają się następujące elementy:

rzykiem, przewiązana pod szyją czarną wstążką,
zielona kamizelka, granatowe spodnie, czarne

Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach

kołnierzem), fartuch (biały z bawełnianą koron-

damski: spódnica, halka, fartuszek, bluzka, kami-

buty z cholewami.

(powiat tczewski)

ką), wianek (sztuczne kwiaty: maki i chabry);

zelka, korale, wstążki, buty;

Stroje zostały uszyte w 2008 i 2012 r.

W szkole działa 20-osobowy zespół folklory-

męski: koszula (biała z kołnierzykiem, długi

męski: spodnie, koszula, wstążka, kamizelka,

Zespół uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

styczny. Posiadają 22 komplety strojów, na które

rękaw), kamizelka (niebieska, prosta, zapinana

czapka-maciejówka, buty.

gminnych i przeglądach zespołów folklorystycznych.

składają się następujące elementy:

na guziki, okrągłe wycięcie pod szyją), spodnie

Stroje uszyto w 2016 r.

12 damskich: spódnica, kamizelka, korale, wianek,

(czerwone w kratkę), czerwona wstążka zawiązy-

Zespół uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

Szkoła Podstawowa w im. Bł. Ks. Jerzego Popie-

wstążki do warkoczy;

wana pod szyją.

gminnych i przeglądach zespołów folklorystycznych.

łuszki w Piasecznie (powiat tczewski)

10 męskich: spodnie w kratę, kamizelka, czapka,

Stroje zostały uszyte w 2018 r.

W szkole działa 13-osobowy zespół. Posiadają

wstążka pod szyję.

Zespół uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

13 kompletów strojów, na które składają się nastę-

Stroje zostały uszyte w 2015 r.

gminnych i przeglądach zespołów folklorystycznych.

(powiat starogardzki)

pujące elementy:

Zespół uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

damski: spódnica, bluzka, fartuszek i serdak;

gminnych, ale w przeglądach zespołów folklory-

Szkoła Podstawowa nr 7 im Adama Mickiewicza

ny. Posiadają 12 kompletów strojów, na które

męski: koszula, serdak, spodnie, czapka.

stycznych już nie.

w Świeciu (powiat świecki)

składają się następujące elementy:

W szkole działa 25–30-osobowy zespół folklo-

damski: spódnica, fartuszek, bluzka, kamizelka;

Stroje zostały uszyte w 2014 i 2018 r.
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Stroje uszyto w 1998 r. i 2015 r.

W szkole działa 20-osobowy zespół folklorystycz-

Zespół uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława

rystyczny „Świeckie Gzuby”. Posiadają 25 kom-

męski: spodnie, bluzka, kamizelka.

gminnych i przeglądach zespołów folklorystycznych.

Malinowskiego w Warlubiu (powiat świecki)

pletów strojów, na które składają się następujące

Stroje uszyto w latach 2017–2018 r.

W szkole działa 25-osobowy zespół folklory-

elementy:

Zespół uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach

styczny. Posiadają 40 komplety strojów, na które

damski: spódnica, kamizelka z choinką, biała

gminnych, ale w przeglądach zespołów folklory-

(powiat tczewski)

składają się następujące elementy:

bluzka, buty, korale;

stycznych już nie.

W szkole działa 24-osobowy zespół folklorystycz-

25 damskich: fartuch (biały, zakończony koronką,

męski: kamizelka, spodnie, biała koszula, czapka -

ny „Kulickie Sztafsiranty”. Posiadają 24 komplety

haftowany kolorowym haftem: modrak, oset, kłos

maciejówka, buty.

Samorządowe Przedszkole Publiczne

strojów, na które się składają następujące elementy:

zboża, pąk maku), spódnica (zielona, czerwona,

Stroje są systematycznie szyte od 2005 r.

w Kaliskach (powiat starogardzki)

damski: kubrak, koszula, spódnica, prywatne

żółta, turkusowa, na dole naszyte kolorowe wstąż-

Zespół uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

W przedszkolu działa 18-osobowy zespół folklo-

korale dzieci;

ki w trzech kolorach: żółtym, czerwonym, zielo-

gminnych i przeglądach zespołów folklorystycznych.

rystyczny „Mali Kociewiacy”. Posiadają 18 kom-

męski: koszula, kubrak, spodnie, czapka.

nym albo niebieskim), gorset/kamizelka (zielona,

Stroje zostały uszyte w 2015 r.

czerwona, turkusowa, sznurowana na przodzie,

Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie

elementy:

Zespół uczestniczy w uroczystościach szkol-

z naszytą wstążką w kolorze żółtym w kształcie

(powiat tczewski)

12 damskich: spódnica, bluzka, kamizelka, fartu-

nych, gminnych i przeglądach zespołów folklo-

choinki), wianek ze sztucznych kwiatów;

W szkole działają 3 zespoły folklorystyczne,

szek, wianek, korale;

rystycznych.

15 męskich: kamizelka (granatowa), spodnie

w których łącznie są 74 osoby. Posiadają 44 kom-

6 męskich: spodnie, koszula, kamizelka.

ko ciewie igł ą i nitką

pletów strojów, na które składają się następujące
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Stroje uszyto w 2016 r.

Stroje są systematycznie szyte do 2013r.

(czarne sznurowane trzewiki do pół łydki), korale

Przedszkole Puchatek w Świeciu

Zespół uczestniczy w uroczystościach przedszkol-

Zespół uczestniczy w uroczystościach gminnych

czerwone, wianek (sztuczne kwiaty: margerytki,

(powiat świecki)

nych szkolnych, gminnych i przeglądach zespołów

i innych oraz przeglądach zespołów folklory-

maki, chabry);

W placówce nie działa zespół folklorystyczny. Po-

folklorystycznych.

stycznych.

męski: spodnie, buty, koszula, czapka, kamizelka.

siadają jeden komplet stroju damskiego (bluzka,

Jeden zespół uczestniczy w uroczystościach

spódnica, kamizelka, wianek) wykorzystywany do

Gminne Przedszkole w Zblewie

Starogardzkie Centrum Kultury

przedszkolnych szkolnych, gminnych i przeglą-

celów edukacyjnych.

(powiat starogardzki)

(powiat starogardzki)

dach zespołów folklorystycznych.

Strój został uszyty w 2012 r.

W przedszkolu działa 10-osobowy zespół folk-

W placówce działa „Kociewska Kapela Ludowa

lorystyczny. Posiadają 13 kompletów strojów, na

Fefernóski”, która liczy 17 os. Posiadają 16 kom-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielkim

Przedszkole nr 2 w Pelplinie (powiat tczewski)

które składają się następujące elementy:

pletów strojów, na które składają się:

Bukowcu (powiat starogardzki)

W przedszkolu nie działa zespół folklorystyczny.

8 damskich: bluzka, spódnica, korale, kamizelka,

damski: halka, spódnica (niebieska, na dole na-

W szkole nie działa żaden zespół folklorystyczny,

Nauczyciele jednorazowo przygotowują grupę

fartuszek, wstążki;

szyte kolorowe wstążki: czerwone, zielone), bluzka

tylko koło regionalne oraz koło teatralno-regio-

przedszkolaków na daną uroczystość. W placówce

5 męskich: spodnie, kamizelka, czapka-maciejówka

(biała, szeroki kołnierz zakończony koronką,

nalne, do których uczęszcza 16 dzieci. W placów-

jest 59 kompletów strojów regionalnych, na które

Stroje uszyto w 2010 r.

rękawy szerokie, w nadgarstku gumka, zwężająca

ce jest 14 kompletów strojów, na które składają się:

składają się:

Zespół uczestniczy w uroczystościach przedszkol-

rękaw i tworząca falbankę zakończoną koron-

7 damskich: spódnica (czerwona, zielona, nie-

30 damskich: spódnica (czerwona, z naszytymi

nych szkolnych, gminnych i przeglądach zespołów

ką), serdak (czerwony z naszytą białą aplikacją

bieska, z naszytymi na dole trzema wstążkami

kolorowymi wstążkami), kamizelka (niebieska,

folklorystycznych.

choinki), korale czerwone, fartuch (biały do pasa,

w kolorach: niebieski, czerwony, zielony, czerwo-

z naszytą czerwoną aplikacją choinki, obszyta

zakończony koronką);

ny), bluzka (biała, szeroki kołnierz zakończony

żółtą wstążką), wianek (sztuczne kwiaty: maki,

Zespół Kociewski Familija z Pinczyna

męski: spodnie (czerwone w kratkę), koszula (bia-

koronką, rękawy szerokie, w nadgarstku gumka

margerytki, chabry), fartuszek (biały z naszytymi

(powiat starogardzki)

ła, długi rękaw), kamizelka (niebieska, zapinana

zwężająca rękaw i tworząca falbankę zakończoną

3 wstążkami w kolorze: zielonym, żółtym);

Zespół liczy 30 osób. Posiadają 22 komplety stro-

z przodu na guziki, klapy od kieszeni obszyte

koronką), kamizelka (niebieska z naszytą białą

29 męskich: kamizelki (niebieskie, zapinane na

jów, na które składają się następujące elementy:

ciemnym materiałem, góra kamizelki wycięta

aplikacją choinki), korale, fartuszek (biały, do

guziki pod szyję, naszyta żółta aplikacja imitująca

15 damskich: bluzka (biała, szeroki kołnierz za-

w koło, nie podchodzi pod szyję), czerwona

pasa, zakończony koronką);

kieszenie), czapki (maciejówki, bordowe z czarnym

kończony koronką, rękawy szerokie, w nadgarstku

wstążka zawiązywana pod szyją.

7 męskich: spodnie (czerwone w kratkę), kami-

daszkiem), pod szyją zawiązywane żółte wstążki.

gumka, zwężająca bluzkę i tworząca falbankę

Stroje uszyto w 2018 r.

zelka (niebieska, zapinana z przodu na guziki,

10 strojów uszyto do 2009 r., resztę w 2016 r.

zakończoną koronką), spódnica (czerwona, na

Zespół uczestniczy w uroczystościach przedszkol-

góra kamizelki wycięta w koło, nie podchodzi pod

dole naszyte kolorowe wstążki: żółta, niebieska,

nych szkolnych, gminnych i przeglądach zespołów

szyję), beret.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im Jana

biała z motywem modraka, podszyta czerwoną

folklorystycznych.

Stroje uszyto w 2010 i 2018 r.

Pawła II w Starogardzie Gdańskim

Uczniowie uczestniczą w uroczystościach przed-

(powiat starogardzki)

lamówką), czepiec, kamizelka (niebieska, z przodu

24

naszyta biała aplikacja choinki, obszyta czerwoną

Gmina Subkowy (powiat tczewski)

szkolnych szkolnych, gminnych i przeglądach

W szkole nie działa zespół regionalny. W placów-

lamówką/nicią, zapinana z przodu), fartuch (biały

W Gminie działają dwa zespoły folklorystycz-

zespołów folklorystycznych.

ce są 3 komplety strojów regionalnych, na które

do pasa, zakończony koronką), korale: czerwone,

ne, składające się z 8 osób każdy. Posiadają one

chustka, buty (czarne trzewiki na obcasie), jupka;

15 kompletów, na które składają się:

Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wiel-

2 damskie: spódnica, bluzka, korale, kamizelka;

7 męskich: spodnie (czerwone lub niebieskie

damski: spódnica (czerwona, na dole naszyte

kopolskich w Bukowcu (powiat świecki)

1 męski: spodnie, koszula, kamizelka.

w kratkę, wkładane buty), koszula (biała, długi

kolorowe wstążki: niebieskie i żółte), halka (biała),

W szkole nie działa zespół folklorystyczny, tylko

Stroje uszyto w 2009 r.

rękaw), kamizelka (niebieska, zapinana z przodu

fartuszek (biały do pasa, zakończony koronką),

kółko teatralne. Posiadają 10 kompletów, na które

na guziki, klapy od kieszeni obszyte ciemnym

kamizelka (niebieska, z naszytą białą aplikacją

składają się:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

materiałem, góra kamizelki wycięta w koło, nie

choinki, obszytą żółtą nicią/lamówką), z przodu

damski: spódnica, kamizelka, bluzka, buty;

im. Władysława Broniewskiego w Starogardzie

podchodzi pod szyję), żupan, buty (czarne, długie

sznurowany czerwoną wstążką), bluzka (biała,

męski: spodnie, koszula, kamizelka, buty.

Gdańskim

cholewki, skórzane), czapka (maciejówka, niebie-

szeroki kołnierz zakończony koronką, rękawy

Stroje uszyto na początku lat 90. XX w.

(powiat starogardzki)

ska, czarny daszek, po boku z czerwoną wstążką),

szerokie, w nadgarstku gumka, zwężająca rękaw

Uczniowie biorą udział w uroczystościach szkol-

W szkole nie działa zespół regionalny. W placów-

pod szyją zawiązana czerwona wstążka.

i tworząca falbankę zakończoną koronką), buty

nych i gminnych.

ce jest 15 kompletów strojów regionalnych, na

ko ciewie igł ą i nitką

składają się:

i · w p r o wa d z e n i e

25

które składają się:

męski: spodnie, kamizelka.

9 damskich: spódnica, bluzka, gorset, korale,

Stroje uszyto w 2010 r.

fartuszek;

KGW bierze udział w działaniach promujących

6 męskich: spodnie, koszula, kamizelka, czapka.

Gminę Osiek.

12 kompletów uszyto w latach 90. XX w., 3 w 2010 r.
Koło Gospodyń Wiejskich Lisówko

strój kobiecy
element ubioru

kolor/opis

liczba placówek/
zespołów

bluzka

biała, obszywany szeroki kołnierz i mankiety

24

spódnica

czerwona, niebieska, zielona, żółta, turkusowa, z naszytymi
lamówkami od dołu (w kolorze kontrastowym do spódnicy:
żółty, niebieski, czerwony, zielony)

24

kamizelka/serdak

czerwony, niebieski, zielony, żółty, turkusowy, z naszytą
aplikacją choinki (najczęściej białą, czerwoną)

24

fartuch

biały, do pasa, zakończony koronką,
niekiedy haftowany z przodu

17

buty

czarne trzewiki do pół łydki, sznurowane

8

wianek

sztuczne kwiaty: maki, chabry, margerytki

8

korale

czerwone

13

chusta

—

1

jupka

—

1

Koło Gospodyń Wiejskich Karszanek

(powiat starogardzki)

(powiat starogardzki)

KGW posiada 6 kompletów strojów regionalnych,

KGW posiada 7 kompletów strojów regionalnych,

na które składają się:

na które składają się:

6 damskich: spódnica (czerwona, z naszytymi

6 damskich: spódnica (niebieska, z naszytymi

3 wstążkami w kolorze: żółtym, zielonym, niebie-

3 wstążkami w kolorze: żółtym, zielonym, czer-

skim), fartuszek (biały do pasa, zakończony ko-

wonym), fartuszek (biały do pasa, zakończony

ronką), bluzka (biała, szeroki kołnierz zakończony

koronką, z haftem w motywy kwiatowe na przo-

koronką, rękawy szerokie, w nadgarstku gumka,

dzie), bluzka (biała, szeroki kołnierz zakończony

zwężająca rękaw i tworząca falbankę zakończoną

koronką, rękawy szerokie, w nadgarstku gumka,

koronką), kamizelka (niebieska z naszytą białą

zwężająca rękaw i tworząca falbankę zakończoną

aplikacją choinki).

czepiec

—

1

koronką), kamizelka (czerwona z naszytą białą

Stroje uszyto w 2010 r.

halka

biała

2

aplikacją choinki, sznurowana z przodu czerwoną

KGW bierze udział w działaniach promujących

wstążką);

Gminę Osiek.
strój męski

Z nadesłanych ankiet wyłania się wzór stroju regionalnego szytego wg rekonstrukcji dokonanej
przez Józefa Gajka. Jako jeden z najważniejszych wyróżników stroju kobiecego pojawia się naszyta aplikacja choinki (najczęściej biała) z przodu kamizelki. Kolory kamizelki powtarzają się: niebieski, czerwony, zielony, zdarzają się odstępstwa w postaci żółtych, czy nawet turkusowych. Bluzki najczęściej mają
szeroki kołnierz, rękawy szerokie, w nadgarstku gumka zwężająca rękaw i tworząca falbankę zakończoną

element ubioru

kolor/opis

liczba placówek/
zespołów

koszula

biała, długi rękaw, z kołnierzykiem

15

spodnie

granatowe, czerwone w kratkę

20

kamizelka/serdak

niebieska, granatowa, prosty krój zapinana z przodu na
guziki, pod szyją okrągłe wycięcie, często ma naszywane
kieszenie

23

czapka

maciejówka, czarna, granatowa, bordowa z czarnym
daszkiem

14

wstążka pod szyję

czerwona, czarna, żółta

7

buty

czarne z cholewami

8

żupan

—

1

koronką. Kolorystyka spódnic także się powtarza (najczęściej: niebieska, czerwona, zielona z naszytymi na dole trzema lamówkami w kontrastowych kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym, zielonym).
Fartuszki są białe do pasa, zakończone koronką. W niektórych kompletach strojów można się spotkać
z haftowanym motywem kwiatowym na przodzie fartucha. Jako uzupełnienie są noszone czerwone korale, czasami wianki ze sztucznych kwiatów (maki, chabry, margerytki). Niestety nie zawsze przykłada się
wagę do butów, bardzo często jest to obuwie codzienne.
Na strój męski składa się kamizelka (najczęściej niebieska, zapinana na przodzie na guziki, prosty
krój, często z naszywany kieszeniami), niebieskie lub czerwone spodnie w kratę, czapka maciejówka,
biała koszula i czerwona wstążka zawiązywana pod szyją. Podobnie jak w ubiorze kobiecym najczęściej
zaniedbywanym elementem jest obuwie.
W młodszych grupach, zespołach folklorystycznych jedynymi elementami noszonymi przez ich
członków są czapki-maciejówki i kamizelki.
Stroje regionalne bardzo często są uzupełniane prywatnymi częściami garderoby członków zespołu:
butami, białym koszulami, koralami czy też wstążkami.

26
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II
BA DA N IA ET NO G R A F IC Z N E

roku pracował jako wikary w Grucznie, koło Świecia. W 1920 roku trafił na Powiśle, pracując na rzecz
Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. W latach 1921-1939 pracował jako proboszcz w Grudziądzu.
Po II wojnie światowej znalazł się początkowo w Radzyniu Chełmińskim, a następnie w Sopocie. Łączył pracę duszpasterską z pracą naukową. Opublikował nast. prace: Ziemia malborska. Kultura ludowa

ii.i.i
strój ko ciewski

(1933), Okolice Świecia. Materiały etnograficzne (1960), Ziemia chełmińska (1961).
Za najważniejszą pracę autorstwa W. Łęgi dotyczącą stricte Kociewia uznać należy pozycję Okolice
Świecia. Materiały etnograficzne (1960), do której materiały były zbierane od 1916 roku. Zostały one
następnie uzupełnione w latach 1950-51. W rozdziale I. Kultura materialna, 3. Ubiór autor opisuje strój
kobiecy i jego barwę oraz strój męski. Znajduje się tam także rysunek przedstawiający krój czapki ko-

ii.i.i.i
badania oskara kolberga

biecej ze wsi Komorsk (Łęga 1960, s. 34). O stroju południowo-kociewskim autor pisał tak: Strój ludowy
w okolicach Świecia dziś już nie istnieje. Z niektórych zachowanych okazów oraz opisów można go częściowo odtworzyć (Łęga 1960, s. 330). Opisuje ubiory damskie z miejscowości Gruczno, Osie, Świekatowo,
Komorsk, Parlin, Poledno (Łęga 1960, s. 33-34). Jak podaje W. Łęga na podstawie dokonanej w 1916 roku
obserwacji w Grucznie dominowały następujące barwy w ubiorach kobiecych: suknie modre, ciemnoniebieskie i czerwone. W Parlinie – staniki czerwone i modre, suknie niebieskie, szare chustki, jasno-

Jednym z podstawowych źródeł poszukiwania informacji o tradycjach regionalnych pochodzących

niebieskie fartuchy. W Polednie – czerwone, modre, szare i czarne kaftany, suknie modre, szare i czarne

z XIX wieku są materiały Kolbergowskie. Te dotyczące Pomorza zawarte są w tomie nr 39 tomie Dzieł

(Łega 1960, s. 35). Co istotne, Łęga obserwacji dokonywał w sytuacjach codziennych, roboczych, zatem

Wszystkich Oskara Kolberga i dotyczą one Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Powiśla, Żuław oraz

żadnego z zaobserwowanych przez niego strojów nie można określić mianem stroju ludowego. Infor-

Ziemi Chełmińskiej. Część materiałów zawartych w tym tomie Oskar Kolberg zbierał sam, jednak więk-

macje dotyczące ubiorów męskich pochodzą z Gruczna, Małociechowa i Zdrojów (Łęga 1960, s. 36-37).

szość pozyskał od innych badaczy i autorów. Własne badania terenowe przeprowadził w 1875 roku i był

Dominującym kolorem w ubiorze męskim był granat, rzadziej ciemna zieleń i czerń.

m.in. w Bukowcu pod Świeciem (tam poznał Floriana Ceynowę), Łaszewie (przebywał u rodziny Mieczkowskich) i Pelplinie (kontakt z ks. Franciszkiem Rąbcą) (Kądziołka 1965, s. XXV).
Bardzo obficie Kolberg korzystał też z pracy rosyjskiego językoznawcy i folklorysty Aleksandra Hilferdinga, którego pracę pt. Ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego Morza przytacza w tomie
w całości. W całości tomu 39 znajduje się jednak tylko kilka wzmianek dotyczących sposobów ubierania się.

ii.i.i.iii
b e r n a r d s y c h ta

Są to opisy stroju kobiecego i odświętnego z okolic Chojnic (Kolberg 1965, s. 50-51), opis stroju męskiego
z Wąbrzeźna (Kolberg 1965, s. 51), opis stroju kobiecego mężatek i dziewek z Wąbrzeźna (Kolberg 1965,
s. 52), opisy strojów kobiecego i męskiego z okolic Waplewa (Kolberg 1965, s. 52) oraz krótkie wzmianki

Bernard Sychta (ur. 21 marca 1907 r. w Puzdrowie, zm. 25 listopada 1982 r. w Gdańsku) – pochodził

opisu ubioru dzieci podawanych do chrztu z powiatów toruńskiego i chełmińskiego (Kolberg 1965, s. 78).

z rolniczej rodziny. Uczył się w gimnazjach w Gdańsku i Wejherowie. W 1928 roku wstąpił do Semina-

Zbyt mało jest u Kolberga zawartych informacji, by móc się nimi kierować przy rekonstruowaniu

rium Duchownego w Pelplinie, święcenia kapłańskie przyjął w 1932 roku, a rok później został wikariuszem

strojów, a ogólne opisy mogą służyć tylko do studiów porównawczych w odniesieniu do ubiorów wystę-

w Świeciu. Od 1935 roku pracował w Starogardzie Gdańskim. Podczas wojny w latach 1941‒45 ukrywał się

pujących na Kociewiu.

w Osiu i pracował naukowo. W 1947 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Poznaniu na podstawie pracy Kultura materialna Borów Tucholskich na tle etnografii kaszubskiej i kociewskiej. W latach 1947‒

ii.i.i.ii
w ł a d y s ł aw ł ę g a

‒1969 był proboszczem parafii w Pelplinie. Jest autorem sztuki teatralnej Wesele kociewskie (1959) oraz opracował 3 tomy Słownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej (1980‒1985) (por. Szwoch 2008, s. 235-240).
Dla badań nad strojem kociewskim kluczowa jest praca Kultura materialna Borów Tucholskich na tle
etnografii kaszubskiej i kociewskiej (1998), w której w rozdziale 11. autor szczegółowo opisuje ubiory męskie i kobiece, strój weselny, ubiór nieboszczyków oraz omawia zagadnienia szycia odzieży. Praca dotyczy
Borów Tucholskich, których zachodnia granica w sposób naturalny łączy się z Kociewiem. Materiał ten

28

Władysław Łęga (ur. 4 czerwca 1889 w Miranach k. Sztumu, zm. 2 sierpnia 1960 w Sopocie) – po-

może być traktowany porównawczo. Warto przytoczyć słowa samego B. Sychty, w których tak ocenia on

chodził z rodziny nauczycielskiej. Ukończył gimnazjum w Rogoźnie Wielkopolskim, a następnie w 1910

stan zachowania stroju borowiackiego: Po <staroczesnym> borowiackim stroju ludowym nie ma dziś prawie

roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1914 roku. W 1916

śladu. Jedynie opowiadania starych ludzi przekazują nam o nim słabe wspomnienia (Sychta 1998, s. 113).

ko ciewie igł ą i nitką
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ii.i.i.iv
józef gajek

dzieży, podjął studia na Uniwersytecie Poznańskim. Ukończył je w 1932 roku uzyskując magisterium
z antropologii, etnografii z etnologią i prehistorii. W 1950 roku uzyskał stopień doktora. W 1958 roku
rozpoczął pracę jako kierownik w Muzeum Pomorskim w Gdańsku, systematycznie prowadził badania
terenowe pozyskując eksponaty dla muzeum (Szałaśna, 2002, s. 192-193). Zajmował się głównie sztuką
ludową i kulturą materialną, w tym zagadnieniami stroju ludowego.

Józef Gajek (ur. 12 lutego 1907 w Wiedniu, zm. 1987 we Wrocławiu) – absolwent państwowego gim-

Opublikował książkę Kociewska sztuka ludowa (1973), w której jeden z rozdziałów poświęcił za-

nazjum we Lwowie, studiował na Wydziale Humanistycznym Jana Kazimierza we Lwowie. Pracę ma-

gadnieniom strojów kociewskich, tkactwu oraz haftom i koronkom. Wskazał on na problemy w re-

gisterską z zakresu etnografii i etnologii przygotował pod kierunkiem Adama Fischera. Tytuł doktora

konstrukcji strojów kociewskich, także z uwagi na brak materiału ikonograficznego. Na podstawie

filozofii uzyskał w 1933 roku. W latach 1937‒38 pracował w Instytucie Bałtyckim w Gdyni, później w To-

dostępnych mu materiałów (głownie autorstwa W. Łęgi i J. Gajka) opisuje ubiory męskie (Malicki,

runiu. Po wojnie pracował w Lublinie i Poznaniu, by ostatecznie związać się z Wrocławiem. W latach

1973, s. 38-39) oraz kobiece (Malicki 1973, 39-41). Zwraca także uwagę na uczesanie włosów i ele-

1933‒35 prowadził badania terenowe na Kaszubach, Kociewiu, Borach Tucholskich, Kujawach, ziemi do-

menty biżuterii. Pisząc o współczesnych mu haftach kolorowych (a zatem też tych tworzonych przez

brzyńskiej i chełmińskiej. Był pomysłodawcą i kierownikiem pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego

M. Wespę i M. Garnysz) pisze, że jest on pochodzenia nowszego i pozostaje pod wyraźnym wpływem

(Kłodnicki, Kowalska-Lewicka 2002, s. 106-108).

haftu kaszubskiego. Uznaje to za naturalną konsekwencję kontaktów z Kaszubami oraz organizowania

Kluczową pozycją dla podejmowanych prób rekonstrukcji stroju kociewskiego są materiały zebrane
przez J. Gajka, opublikowane w 1938 roku w nr 3 Teki Pomorskiej (w roku 2009 ukazały się one w opra-

w okresie międzywojennym kursów hafciarskich celem ożywienia regionalizmu pomorskiego (Malicki, 1973 r., s. 42).

cowaniu Anny Kwaśniewskiej). Autor wskazuje w niej na przyczyny szybkiego zaniku stroju ludowego,
jednak szczególnie wartościowe są materiały pozyskane w trakcie badań przeprowadzonych w 1938 roku

ii.i.ii

z zastosowaniem ankiety wysyłanej za pośrednictwem poczty do szkół podlegających Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. Na podstawie tego materiału ze 133 wypełnionych ankiet J. Gajek opracował

haft ko ciewski

w 1968 roku rekonstrukcję stroju kociewskiego na potrzeby Wojewódzkiego Domu Twórczości Ludowej.
Oprócz opisów poszczególnych elementów odzieży damskiej i męskiej z terenu Kociewia, powstały także
rysunki strojów z obszaru Kociewia, Borów Tucholskich, Kaszub, Krajny, Ziemi Dobrzyńskiej, Ziemi

ii.i.ii.i

Chełmińskiej, okolic Lubawy i Kujaw. Poza szczegółowymi opisami przypisanymi do konkretnych miejscowości ważne są kolorowe tablice prezentujące:

m a r i a w e s pa

• strój kociewski kobiecy – strój dziewczęcy oraz strój odświętny (sylwetki pokazane z przodu i z tyłu
oraz trzy typy nakryć głowy i kobiecy kabat);
• strój kociewski kawalera – w wersjach letniej i zimowej;
• strój kociewski męski – strój świąteczny, ubranie robocze i ubiór chłopca;
• strój kociewski żonatego mężczyzny.

Maria Wespa (ur. 8 grudnia 1920 w Tczewie, zm. 17 marca 1990 w Berlinie) – pochodziła z rodziny
kolejarskiej, od 1936 roku mieszkała w Morzeszczynie. W latach 1981‒1988 mieszkała w Tczewie. Była
twórczynią ludową, która w 1968 roku zainicjowała działania zmierzające do zrekonstruowania haftu

Materiały te są cenne także z tego względu, że omawiają typy ubiorów męskich, które z uwagi na

kociewskiego. Na podstawie własnych obserwacji zachowanych kociewskich sprzętów domowych opra-

szybki zanik owego stroju w pracach pozostałych badaczy pojawia się bardzo fragmentarycznie (Gajek

cowała własny wzornik haftu kociewskiego, który charakteryzował się kontrastowymi barwami. Prace

2009, s. I-IV).

jej autorstwa znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury w Gdańsku oraz Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim (por. Szwoch, 2008, s.

ii.i.i.v
longin malicki

264-265). Wydała dwie teczki z wzorami haftów w 1978 i 1985 roku.
Charakterystyka haftu
Wzory haftu zostały zebrane z okolic Morzeszczyna. Występuje w nim 8 kolorów: czerwony, żółty, biały, zielony, brązowy, fioletowy, granatowy i pomarańczowy. Do jego wykonywania stosowała dwa rodzaje
ściegów: płaski oraz sznureczkowy. Haftem płaskim wykonuje się płatki kwiatów oraz kłosy, ściegiem

Longin Malicki (ur. 12 stycznia 1908 w Sławnie koło Gniezna, zm. 19 listopada 1986 w Gdańsku)
pochodził z rodziny nauczycielskiej. Po ukończeniu gimnazjum we Wrocławiu i zdaniu matury w Cho-

30
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sznureczkowym łodygi i obwódki kwiatów. W niektórych wzorach wprowadzane są ściegi: łańcuszkowy
oraz ścieg Janina (do wykonywania siatek).
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ii.i.ii.ii

III

m a ł g o r z ata g a r n y s z

M AT E R I A ŁY E T N O G R A F I C Z N E
iii.i.i

Małgorzata Garnysz (ur. 10 czerwca 1912 r. w Pułkowicach, zm. 19 kwietnia 1990 w Pączewie) – pochodziła z nauczycielskiej rodziny. Od 1920 roku mieszkała w Pączewie. Po II wojnie światowej pracowa-

m at e r i a ł y w ł a d y s ł awa ł ę g i

ła w Pączewie i Bobowie jako nauczycielka. Współpracowała z Władysławem Kirsteinem, zapewne dzięki
niemu sama zainteresowała się kulturą tradycyjną Kociewia, gromadząc informacje o regionie oraz liczne
artefakty. Dzięki niej zachował się oryginalny ubiór kobiecy z XIX wieku, znajdujący się w zbiorach Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Stworzyła wzornik haftu kociewskiego (por. Szwoch,
2006, s. 68-67). Wydała teczkę z wzorami w 1982 roku.

W okresie badań Władysława Łęgi w okolicach Świecia w 1916 roku strój ludowy już nie istniał. Jego
opis został odtworzony na podstawie nielicznych zachowanych artefaktów oraz opisów (Łęga, 1960 r.,
s. 33). Informacje przez niego zebrane pochodzą z Gruczna (m.in. od krawca Chudzińskiego) oraz miej-

Charakterystyka haftu

scowości Gruczno, Zdroje, Komorsk, Osie, Świekatowo, Gacki, Poledno, Parlin. O ubiorze męskim tak

Wzory haftów były zbierane na obszarze całego Kociewia, inspiracją dla autorskich wzorów było za-

pisał: Nastąpił jeszcze większy zanik niż w stroju kobiecym (Łega, 1960 r., s. 36).

chowane wzornictwo na sprzętach domowych i starych haftach. Występuje w nim 13 kolorów: biały,
pomarańczowy, jasny brąz, ciemny brąz, czerwony, bordo, żółty, liliowy, fioletowy, różowy, zielony, jasny niebieski i średni niebieski. Podstawowymi ściegami są ściegi: płaski, którym wykonuje się płatki
kwiatów i liście oraz sznureczkowy, którym wykonuje się łodygi i wąsy. Dodatkowymi ściegami są ściegi
Janina, cerowany (wykonywany na lewej stronie robótki).

ii.i.ii.iii
antoni górski
Antoni Górski (ur. 30 kwietnia 1926 r. w Grabówku koło Starogardu Gdańskiego, zm. 13 stycznia

strój męski
element ubioru

kolor/opis

krój

koszula

płótno/biały

długie rękawy zakończone paseczkiem
zapinanym na guziki

spodnie

sukno/granatowy

wąskie, wpuszczane w długie buty

sukno/granatowy

długa do kostek, z przodu gładka, z tyłu ułożona
w fałdy, ozdobiona dwoma podłużnymi drewnianymi
guzikami (obszyte suknem lub jedwabiem), wykończona
stojącym kołnierzem

czarna

dwa rzędy guzików na przedzie,
kołnierz wyginany, z tyłu fałdowana

sukno/granatowy

długi

skórzane

z cholewkami

drewniane

dłubane drewniaki (pioruny)
lub drewniaki obszyte skórą (klumpy)

czapka (zimą)

futrzana

wydłużona tak, że zakrywała szyję

maciejówka (czapka)

sukno granatowe

—

kapelusz, cyklistówka

—

kupne

sukmana (wołoszka)

płaszcz

2005 r. w Starogardzie Gdańskim) – kociewski regionalista, gawędziarz, pracował jako nauczyciel i instruktor w Spółdzielczym Domu Kultury w Starogardzie Gdańskim. Plastyk i folklorysta, harcerz. Założył szczep harcerski im. Lasu Szpęgawskiego, organizator ruchu turystycznego w Starogardzie Gdańskim
oraz inicjator założenia w mieście PTTK. Przez wiele lat publikował swoje gawędy w gwarze kociewskiej
oraz rysunki na łamach Gazety Kociewskiej pod pseudonimem Wasz Kaźmniyrz.
Charakterystyka haftu

buty

uczesanie

włosy czesane z przedziałkiem na boku, noszą wąsy

Wzory haftu w jego opracowaniu nigdy nie ukazały się drukiem, w formie 16 kolorowych tablic
znajdują się w zbiorach Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Są to kompozycje roślinne, których podstawę stanowią chabry (modraki), margerytki, osty i kłosy zboża. W hafcie występuje 6 kolorów: żółty, fioletowy (buraczkowy), niebieski (modry), jasny niebieski, pomarańczowy,
ciemna zieleń. Brak jest opisu ściegów, jednak z uwagi na kompozycje założyć można, że podstawowymi ściegami są płaski (do wypełniania płatków kwiatów i listków) oraz sznureczkowy (łodygi i wąsów
w kłosach zboża).

32

ko ciewie igł ą i nitką
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iii.i.ii

strój kobiecy
element ubioru

kolor/opis

krój

koszula

—

bez rękawów lub z krótkimi rękawami, przy szyi
wycięcie, pod pachami wstawione kliny

spódnica (halka)

płótno/białe

wykończona haftem dziurkowanym lub płaskim

spódnica letnia

perkal

—

spódnica zimowa
(kucbaja)

gruby materiał/granatowy,
czerwony, czarny

—

sznurówka (letni)

płótno/czerwony, modry

obcisła, przylegająca do figury, bez rękawów,
z przodu zawiązywana na tasiemkę przeciągniętą
obustronnie przez dziureczki

sznurówka (zimowy)

barchan

—

stanik

lekka lub gruba tkanina

przylegał do figury, posiadał rękawy, zwieszał się
po bokach i z tyłu nad suknią

suknia

modry, ciemnoniebieski,
czerwony

—

tołubek

grube sukno, watowany

zszyty kaftan ze spódnicą, noszony jako całość,
zapinany na guziki, sięgał do kostek

fartuch

jasnoniebieski lub w kwiatki

zawieszony na ramiączkach
i z tyłu wiązany tasiemką

buty

drewniane (klozy)
sznurowane buciki

—

tiul/biały lub czarny

przyozdobiony wstążkami i kokardami, zawiązywany
pod brodą

płótno/biały

na brzegu obszyty falistą tasiemką

chustka na głowę

perkal (latem)/kolorowe
w kwiatki
wełna (zimą)/czarny

zawiązywane pod brodą lub na potylicy

chusta naramienna

sukno, wełna/brązowy, szary

bardzo duże 2,40×0,80 m, sięgały do kostek,
z frędzlami. robione na szydełku
z cienkiej i grubej wełny

kapuca (na zimę)

aksamit/czarny

zakrywały głowę i część szyi, przyozdobione
czarnymi wstążkami

czapka (na zimę)

aksamit/czarny

ozdobione haftem geometrycznym,
brzeg w ząbki

dodatki

naszyjniki
broszki
zausznice
grzebienie we włosach

czepek (mężatki)

uczesanie

—

m at e r i a ł y j ó z e fa g a j k a
Józef Gajek stwierdza, że strój ludowy na Pomorzu nie istnieje już od ok. 1850 r. Na przestrzeni lat
strój ulegał przeobrażeniom na skutek:
• wpływów szlacheckich,
• ubiorów holenderskich i szwedzkich,
• zmian mody w poszczególnych epokach.
Przyczyn zaniku stroju ludowego na Pomorzu upatruje w:
• rozwoju przemysłu włókienniczego (tańsze i łatwo dostępne tkaniny, przybliżenie wsi do miasta),
• zabór pruski i inne wzorce kulturowe Niemców,
• zmiana stosunków społecznych w XIX w. (strój ludowy jako gorszy w mniemaniu ludności wiejskiej zaczął zanikać, najpierw w pobliżu miast, następnie w dalszych miejscowościach),
• coraz większa liczba osób ze wsi pracująca w mieście oraz w Niemczech (ubieranie się coraz częściej
na modłę miejską).
Rekonstrukcję stroju kociewskiego opracował na podstawie:
• zachowanych nielicznych elementów odzieży,
• opisów i wiadomości od starych krawców,
• starych fotografii i rysunków (Gajek, 2009 r., s. 99-101).
Wg niego kociewskie stroje kobiece i męskie powinny wyglądać następująco (na podstawie skanów
z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie):

strój męski

przedziałek na środku głowy (na steckę), gładko zaczesane, włosy splecione
w warkocze upięte w kok (czubek)

ko ciewie igł ą i nitką

niebieski

sukmana

szara lub granatowa

spodnie (portki z klapą)

niebieskie, szare, granatowe w kratę

kamizelka (westka)

w kolorze spodni, w święta – czerwona

chustka wiązana na szyi

jedwabna, czerwona, wiązana w kokardę
maciejówka

strój kobiecy

34

płaszcz z peleryna

stanik

czerwony

koszula

biała

fartuch

pasiasty

spódnica (keca)

niebieska, brązowa lub czerwona w kwiaty

pończochy

granatowe lub białe

czepiec

żółty z czarną kokardą

i i i · m at e r i a ły e t n o g r a f i c z n e
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strój męski (szczegółowe opisy)
element ubioru

materiał/kolor

krój

płótno/biały
barchan

wykładany kołnierz,
zapinana na perłowe guziki

wełniany samodział/
czarny
len

kaftan, jak płaszcz tylko krótszy

jasnobrunatny, modry

obszerna, powyżej kolan, kołnierz wykładany lub
stojący, zapinany na dwa rzędy guzików

wełna/w kolorze spodni
lub jaśniejsze

w zimie wkładano wanik, bez kieszeni, zapinany na białe
guziki. jako marynarka: surdut zapinany przy kołnierzu
na jeden guzik lub knebelek, naszyte ozdoby z tasiemek
w kolorze siwym lub modrym

bluza/sukmana
ślubna lub świąteczna

sukno/czarny lub inny
ciemny kolor

z tyłu rozcięcie do pasa

spodnie (buksy/portki)

płótno/biały (młodzież)
granatowy (żonaci)
zamsz/czarny
żółty w prątki
szary/ciemny
bawełna
wełna, len/modry

obcisłe, długie
w szczodrowie: nogawki średniej szerokości, szelki,
zapinane po bokach (tzw. klapy)

bawełna / biały lub
w kolorze spodni, modry
sukno / czarny

kołnierz zapinany przy szyi, krój podobny do kurtki
wojskowej
kamizelka weselna: kolor modry, dwa rzędy guzików

skóra owcza, wełna
(na zimę)/nie farbowano
Len (na lato)

westka, dwie kieszenie (służyły za tabakierkę),
obszywana jagnięcą skórą, futerkiem do środka, przy
szyi podszyty wełniany szal koloru modrego, guziki
podłużne (knebelki) drewniane obszyte baranią skóra
na lato: krój jak westki zimowej, guziki z masy perłowej

czerwony

z rękawami, zapinana, kołnierz stojący, obszyte
i zapinane rękawy

koszula

bluza
(suknia/sukmana)

kamizelka

płaszcz/peleryna

wełna / czarny, granatowy
długi, zapinany na 3 sznury, z kapturem (peleryną),
len
obcisły, zapinany pod szyją
sukno / czarny, szary,
granatowy
sukno / modry

dwa płaszcze. jeden długi do kostek, rękawy, kieszenie,
zapinany na guziki. drugi – rodzaj narzuty, długość
do pasa, zapinany przy szyi na haftkę, bez rękawów
i kieszeni

skórzane

z cholewkami
krótkie, sznurowane, wykładane lewą stroną
na wierzch

drewniane

drewniaki obszyte skórą (klumpy)

futrzana

uszyta z dwóch półokrągłych części;
obszyta modrym suknem, boki i ochraniacze na uszy
uszyte z kożucha, wełną na zewnątrz, do boków
przyszyto prostokątną kożuszkową ozdobę.

buty

czapka (zimą)

maciejówka (czapka)
kapelusz
ozdoby szyi
pas
inne elementy
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strój kobiecy (szczegółowe opisy)

sukno granatowe

błyszczący daszek

czarny

kupne, niekiedy z piórkiem

jednobarwna
wełna/siwy, czerwony

szalik/chusteczka związywana pod szyją na kokardkę
lub pętelkę, na kołnierzu noszono chustki, której końce
chowano pod kamizelką, wysokie kołnierzyki

czarny skórzany z prostą sprzączką, przepasywano się także długim sznurem
zawiązywanym z boku
czerwona chustka do nosa
laski

ko ciewie igł ą i nitką

element ubioru
koszula

czepek

kapelusz (dziewczęta)

chusty na głowę

kolor/opis

krój

płótno/biała

krótki rękaw, ozdobiona przy szyi i rękawie koronką,
haftowana; długi rękaw, poniżej łokcia

czarny
aksamit/czarny
atłas/brunatny ze złotem

wiązane pod brodą, obszyte ceichem lub koronką,
na to chustka zapinany pod szyją, z tyłu małe fałdki,
dopinano dwa długie, kolorowe ozdobne sznury;
rodzaj czapki na czubku głowy, zawiązywany pod brodą

jasny w lecie, ciemny w zimie

—

wełna/żółte, czarne pasy,
czarny, niebieski, zielony,
czerwony, brązowy, biały, siwy,
duże chusty ok. 4 m2, zawiązywane pod brodą lub
szary żółty lub czerwony
na czole; niekiedy pod chusty wkładano koronki;
brzeg
chusty zakończone frędzlami
jedwab/ciemnozielony, fiolet
mężatki – ciemne, stonowane
kolory

kapuce (rodzaj czapki)

jedwab podszyty barchanem/
czarny

brzegi obszyte koronką

chusta naramienna
(świąteczny)

sukno, wełna/czarny, szary,
czerwony, żółty, kolorowa,
kwiecista

zakończone długimi frędzlami, kolorowe brzegi,
składane po przekątnej, skrzyżowane na piersiach

kaftan

sukno
wełna (zima)
aksamit
czarny

bufiaste rękawy, obcisłe przy nadgarstku, kaftan
dopasowany, wcięty w pasie, do kołnierza przyszyte
koronki, obszyty paciorkami, zapinany pod szyją,
stojący kołnierz, ryza biała, czarna, brązowa

bluzka

len
bawełna/biały, granatowy
kolory różne: niekiedy
w kolorze spódnicy, niekiedy
odmienne

luźna, długi lub krótki rękaw, bluzka świąteczna:
wysoki kołnierzyk, na fiszbinie lub wykładany,
rękaw długi, przy nadgarstku ściśnięty

suknia

sukno/ciemny
wełna
szerokie, długie do kostek, mocno fałdowane,
jedwab
w zimie watowane (tzw. bajówka)
dziewczęta – niebieska,
zielona lub żółta w lecie,
w zimie – ciemna lub czerwona

suknia ślubna

wełna,
najczęściej czarne, lub ciemne,
jednokolorowe (zielony,
mocno fałdowane, długie, kołnierz, długi rękaw
modry)
bardzo rzadko biała
welon biały lub wianki
z kolorowymi wstążkami

spódnica

wełna, alpaka, kaszmir,
ryps, len/czarny, brązowy,
czerwony, kwiecista, białoczerwony, brązowo-biały
niebieski, różowy, grantowy

szeroka, marszczona, obciśnięta w pasie,
zakończona koronkami, często w pasy, kloszowana,
fałdy ściągane, nieukładane

fartuch

ciemnoniebieski z małymi
kwiatkami,
len / biały
różne kolory,
pasiasty,
świąteczny: czarny

najczęściej krótki, zawiązywany z tyłu w pasie,
prosty, bez klinów, na dole obszyty koronką

płaszcz/peleryna
obuwie
pończochy
dodatki

jedwab, sukno, wełna, aksamit, peleryna bez rękawów, z kapturem ozdobiona
paciorkami, peleryna była w komplecie z mufką
ciemne kolory (dziewczęta
nosiły w lecie jasne płaszcze) i czapką, ozdobioną czarną wstążką wokół twarzy
czarne
skóra, drewno

trzewiki, długie lub krótkie cholewy, sznurowane,
niski obcas; drewniaki

wełna, biały, czarny
szerokie kolorowe wstążki na szyję, szklane korale, łańcuszek z medalikiem lub
krzyżykiem, zegarki na łańcuszkach na szyi

i i i · m at e r i a ły e t n o g r a f i c z n e
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iii.i.iii

Ubiór kobiecy

m at e r i a ł y l o n g i n a m a l i c k i e g o
Longin Malicki podaje przyczyny zaniku stroju kociewskiego, zauważalne od połowy XIX wieku:
• Rozwój przemysłu włókienniczego, zanik produkcji samodziałowych na rzecz kupnych, fabrycznych materiałów
• Rozwój komunikacji i zmniejszenie dystansu pomiędzy mieszkańcami wsi a miasteczek i miast,

Długa koszula, 2-3 spódnice (pełniące role halek), kieca (spódnica wierzchnia), sznurówka, czepek (dla
mężatek) lub chustka na głowę, czarne, grantowe lub białe pończochy, wysokie, czarne, sznurowane buty.

strój kobiecy
element ubioru
koszula

zainspirowanie się „modą miastową”
• Kontakty kulturowe z kolonistami niemieckimi oraz emigracja sezonowa Kociewiaków na Żuławy i do Niemiec, podpatrywanie i przejmowanie innych wzorów kulturowych (Malicki, 1973r.,
spódnica (2-3)

s. 37-38).

koszula

kamizelka

płótno/biały

krój
długie rękawy ujęte w oszewkę i zapinane na guzik
kołnierzyk pod szyją przewiązywany czarną lub
czerwona tasiemką
typu poncho, wykonywane z jednego kawałka tkaniny
z owalnym wykrojem pod szyją

sukno/granatowy lub
czarny

dopasowana do figury, z tyłu od pasa fałdowana,
przód cięty poziomo. niski kołnierzyk-stójka,
zapinana na rząd guzików

podbite czerwoną
podszewką barchanową

typ starszy był dłuższy i bardziej fałdowany; zapinana
na dwa rzędy błyszczących guzików

spodnie

samodział wełniany / szare
(codzienne), granatowe
z przodu klapa zapinana na guzik
(odświętne), tkanina
w prążki (w 1 poł. xix
wieku)

sukmana

grube sukno
samodziałowe/granatowe
(ciemnomodre) lub czarne.
podszewka z czerwonego
barchanu

pas do płaszcza/
sukmany
płaszcz
kożuch barani
buty

sięgała do połowy łydek, z przodu gładka, z tyłu
od pasa w dół rozkloszowana i mocno fałdowana;
kołnierz z tyłu wąski i postawiony, z przodu przechodził
w trójkątne, odstające klapy (rewersy); rękawy proste,
bez mankietów; zapinana na 1 lub 2 rzędy guzików

samodział wełniany,
kolorowy (brąz, szary,
zieleń, czerwień, modry,
fioletowy)

wymiary 250×20-30 cm, przewiązywany w pasie na supeł,
końce zwisały po lewej stronie

sukno/granatowy

posiadał krótką pelerynę

wyprawiony na biało lub
żółto

długi, sięgający kostek, przewiązywany
pasem wełnianym

z cholewkami

sfałdowane wyżej przeguba

wykończona ząbkowaną koronką

2 – płótno zadrukowane
w drobne kwiatki

wykończona ząbkowaną koronką

3 – płótno barwione/
czerwona, brunatna, modra,
zielona

spódnica posiadała ukrytą z tyłu kieszeń

sznurówka

obcisła, bez rękawów, z przodu sznurowana lub
zapinana na haczyki; szwy i brzegi obszywany
czarnym, połyskliwym sznureczkiem lub pasmanterią

suknia (nowszy typ)

Kolor czerwony lub modry

zszyta spódnica ze stanikiem

kaftan (jupka)
pelerynka
sukmana (tołubek)
fartuch
pończochy
buty
czepek (mężatki)

wysoka czapa, cylindryczna

maciejówka (czapka)

sukno/czarne lub
granatowe

czapka z otokiem i daszkiem

chustka na głowę
(panny)

łańcuszek do zegarka
tabakierka rogowa/kory wiśniowej lub brzozowej
skórzana sakiewka na pieniądze
kolorowa chustka do nosa
laska z wygiętą rączką
włosy półdługie, równo podcięte do uszu; zapuszczali długie, zwisające wąsy

—

płótno (na lato), cienkie
sukno lub aksamit/żywe
kolory zielony, czerwony,
brązowy, lub materiał
w kwiatki/łączkę

baranówka (czapka)

ko ciewie igł ą i nitką

1 – płótno/białe

obszerne, obficie fałdowane z tyłu, u dołu
zdobione kilkoma rzędami naszytych tasiemek
albo pasem aksamitu

chustka (mężatki)

uczesanie

płótno samodziałowe

wełniany samodział/
czerwony, brunatny (dla
młodszych) oraz czarny,
granatowy (dla starszych)

spódnica wierzchnia
(kieca, dołek)

siwe futerko na zewnątrz,
białe do środka

dodatki do stroju
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materiał/kolor

krój
obcisła góra i luźny dół (tzw. podołek) zszyte
ze sobą w pasie, pod szyją drobno marszczona
i ściągana sznurkiem, długie rękawy ujęte
w oszewkę i zapinane na guziczek

zimą gruba, barchanowa tzw.
kucbaja

strój męski
element ubioru

kolor/opis

czapka (kapuza)
(mężatki)

Grube sukno/siwe, brązowe,
czarne, podszyte czerwonym
barchanem

—

sukno/brązowe, zielone

krótkie

grube sukno

obcisła na górze, na dole bardzo szeroka

płótno/biały, ale też
dopuszczane inne tkaniny
i kolory

—

wełniane/białe (panny),
czarne lub granatowe
(mężatki)

robione na drutach

skórzane/brązowe (panny),
czarne (starsze kobiety)

wysokie, sznurowane lub zapinane na guziczki

płótno/biały

opatrzone wstążkami, zawiązywane pod brodą;
denko haftowane haftem dziureczkowym, podobny
motyw był na białych wstążkach; brzegi czepca
i wstążek zdobiono wąską koronką

wełna, jedwab/modry,
fioletowy, brązowy, czarny

o wymiarach 80×80 cm, złożona w trójkąt
i zawiązywana pod brodą/związywana naczółkowo/
składane w pas i zawiązywano podwójnie nad czołem
w tzw. rożki

kolorowe

—

sukno/brązowy, zielony,
granatowy, siwy

—

dodatki

korale z barwionego szkła, bursztyny, broszki rogowe, bursztynowe, metalowe

uczesanie

mężatki – włosy do ramion, upinane na potylicy spinkami, na środku przedziałek
(stecka)

i i i · m at e r i a ły e t n o g r a f i c z n e
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IV
WNIOSKI
Współczesny strój jest często dowolną interpretacją rekonstrukcji dokonanej przez dra J. Gajka. Obok
haftu, stał się on jednym z najważniejszych elementów określających tożsamość Kociewiaków. Trudno
sobie wyobrazić, aby dziś ów gajkowski strój przestał być używany, gdyż pełni on funkcję przede wszystkim integrującą społeczność regionalną Kociewia. Warto jednak podejmować działania na rzecz szerszego upowszechnienia tych niewielu informacji, które się na temat ubiorów kociewskich zachowały. To
co współcześnie funkcjonuje jako regionalny strój kociewski jest dowolną interpretacją rekonstrukcji (która też jest interpretacją!) jednego tylko etnografa. Nie znaleziono w żadnych dostępnych nam
materiałach informacji o charakterystycznym zdobieniu gorsetu kobiecego tzw. choinki, jest to zapewne
indywidualna propozycja dra J. Gajka.
Podsumowując przeprowadzane przez nas badania (szczególnie archiwalne) stwierdzamy, że nie ma
żadnych informacji na temat wyglądu stroju ludowego rozumianego jako kostium sceniczny. Zachowane

Zespół Folk babeczki z Pisza.
Fot. A. W. Brzezińska, 2019

artefakty i opisy w niewielkim stopniu można odnieść do obecnie funkcjonującego kostiumu. Wynika to
z faktu, iż w zbiorach muzealnych zachowały się przede wszystkim elementy odzieży codziennej, które
nie funkcjonowały w formie scenicznej. Artefakty noszą znamiona indywidualnego podejścia do kwestii
ubierania się, zatem nie mogą one być podstawą rekonstrukcji kociewskiego stroju regionalnego. Widzimy jednak duży potencjał w tych artefaktach, które z kolei mogą być podstawą do prób rekonstrukcji ubiorów codziennych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe rekomendacje, które mogą być pomocne
w dalszych działaniach na rzecz upowszechniania wiedzy o historii kształtowania się strojów ludowych
na Kociewiu.
Na podstawie dostępnych materiałów opracowany został wzornik kolorów pojawiających się w ubiorach kociewskich. Ma on charakter poglądowy i może on stanowić inspirację do podejmowania dalszych
działań na rzecz upowszechniania wiedzy o ubiorach kociewskich i strojach regionalnych.
Jako przykłady udanych rekonstrukcji podajemy działania zespołu Folk babeczki z Pisza, który na
podstawie archiwalnych fotografii zrekonstruował ubiory kobiece wraz z nakryciami głowy. Powstał wyrazisty, estetyczny i zgodny z przekazem źródłowym ubiór, uszyty z bardzo dobrze dobranych tkanin.
Drugim przykładem jest Zespół Regionalny Głogowianie z południowej Wielkopolski. Na podstawie
archiwalnej fotografii zrekonstruowano katankę kobiecą, wraz z jej zdobnictwem. W tym przypadku
również dużą uwagę przyłożono do odpowiedniego doboru tkanin, zarówno gatunku jak i kolorystyki.

Zespół ludowy „Głogowianie” z Głogowej.
Fot. A. W. Brzezińska, 2018
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iv.i.i

wzornik męski
odzież męska

kolorystyka

koszula

biały

kamizelka

czarny

czerwony

modry

spodnie

szary

modry

żółty
w prążki

sukmana

czarny

granat

pas

czerwony

brązowy

strój ko ciewski – rekomendacje
• Integracja i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zachowanych artefaktów i archiwaliów związanych
ze strojami kociewskimi i zdobnictwem regionalnym.

zielony

granat

fiolet

• Wydanie ponowne (lub reprint) pracy Longina Malickiego Kociewska sztuka ludowa oraz Władysława Łęgi Okolice Świecia. Materiały etnograficzne (udostępnienie także w wersji cyfrowej).
• Przeprowadzenie akcji społecznej dotyczącej zbierania starych fotografii (szczególnie z okresu międzywojennego i starszych), zwłaszcza tych dokumentujących życie rodzinne i wiejskie (chrzciny,

wzornik damski
odzież damska
koszula

wesela, pogrzeby, dożynki, uroczystości kościelne).

kolorystyka

• Stałe i bieżące dokumentowanie działalności zespołów i grup folklorystycznych posiadających

biały

komplety strojów regionalnych, udostępnianie bazy fotografii on-line (w formie repozytorium).

halka

biały

czerwony

modry

brązowy

spódnica

czerwony

brązowy

czarny

modry

suknia

czerwony

modry
jasny
w kwiatki
czarny

sznurówka

czerwony

brązowy

zielony
jasny

fartuch

niebieski
w kwiatki

biały

jasny
w paski

pelerynka

brązowy

zielony

czepek

biały

czarny

zielony

jasny
w kwiatki

• Wykonanie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej zachowanych artefaktów znajdujących się
w zbiorach muzealnych i ich udostępnienie.
• Wykonanie szczegółowych opisów zachowanych artefaktów muzealnych oraz wykonanie wykrojów elementów odzieży wraz z ich szerokim rozpropagowaniem.
• Zwrócenie uwagi na rodzaje tkanin i ich kolorystykę (tkaniny wełniane, płócienne), niedopuszczalne jest wykorzystywanie tkanin sztucznych (poliester, wiskoza).
• Zróżnicowanie szytych ubiorów z uwzględnieniem wieku (inny dla osób dorosłych, inny dla dzieci
i młodzieży) oraz pór roku (ubiór letni i zimowy).
• Dbałość o dodatki do ubiorów: obuwie, nakrycia głowy (wianki tylko dla dziewczynek; czepki dla

brunatny
ze złotym

chusta

czarny

szary

czerwony

pończochy

biały

czarny

granat

kobiet; maciejówki dla chłopców i mężczyzn), korale, paski, odpowiednie uczesanie (dziewczynki
żółty

kolorowa
w kwiaty

warkocze; kobiety dorosłe włosy uczesane z przedziałkiem i upięte na karku).
• Do ubiorów kobiecych wprowadzenie halek (spódnic), by spódnica wierzchnia (kieca) lepiej się
układała oraz wprowadzenie zdobnictwa na spódnicach w postaci naszywanej pasmanterii (szczególnie aksamitek różnej grubości) oraz podszywanie spódnic tzw. szczotkami (które są stosowane
m.in. w sutannach).
• W ubiorach męskich wprowadzenie płaszcza, sukmany.
• Opracowanie materiałów i ich publikacja w serii Atlas Polskich Strojów Ludowych.

iv.i.ii
haft ko ciewski – rekomendacje
• Badanie spuścizny hafciarek Marii Wespy i Małgorzaty Garnysz, integracja już zebranych informacji i ich upowszechnienie;
• Opracowanie i opublikowanie (także w wersji cyfrowej) wzorów haftu kociewskiego Antoniego
Górskiego;
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V

• Organizacja i wspieranie działań dotyczących prowadzenia warsztatów haftu;
• Prowadzenie działalności dokumentacyjnej (fotograficznej) dotyczącej zachowanych w zbiorach

BI BL IO G R A F IA

muzealnych artefaktów kociewskich z zakresu kultury materialnej (budownictwo, rzemiosła, sztuka ludowa) i stworzenie bazy fotograficznej z regionalnym wzornictwem kociewskim (nie tylko
tym związanym ze zdobnictwem tkanin);
• Współpraca z profesjonalnymi projektantami i organizacja wspólnych warsztatów, których celem
byłoby stworzenie bazy projektów opartych na tradycyjnym wzornictwie regionalnym;
• Bieżące dokumentowanie przejawów pamiątkarstwa regionalnego, które odwołuje się do haftu kociewskiego i regionalnego wzornika kolorów.
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1.

MKS 136/E – czepiec, Polska, aksamit, flanele

2.

MKS/137/E – czepiec, Polska, jedwab, koronka, ryps, tektura, atłas

3.

MKS 350/E – fartuch, ok.1890 r., Pączewo, Polska, płótno deseniowe, batyst

4.

MKS 351/E – fartuch, ok.1890 r., Pączewo, Polska, alpaka, tiul

5.

MKS 352/E – fartuch, ok.1890 r., Pączewo, Polska, podobny do panamy

6.

MKS 353/E – falbana haftowana, ok. 1860 r., Pączewo, Polska, tiul, bawełna

1

2

3

4

5
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7.

MKS 354/E – spódnica-podbitka, koniec XIX w., Pączewo, Polska, podszewkowy

19. MKS/659 – kaftanik kobiecy, pocz. XX w., Starogard Gdański, Polska, płótno

8.

MKS 355/E – bluzka, pocz. XX w., Pączewo, Polska, satyna

20. MKS/660 – koszula kobieca zapinana na ramionach, pocz. XX w., Starogard Gdański, Polska,

9.

MKS 356/E – kamizelka, koniec XIX w., Pączewo, Polska, sukno

płótno

10. MKS 357/E – kamizelka, koniec XIX w., Pączewo, Polska, jedwab, paciorki

21. MKS/664 – koszula kobieca zapinana na plecach, Starogard Gdański, Polska, płótno

11. MKS 358/E – kołnierz, koniec XIX w., Pączewo, Polska, jedwab, tiul

22. MKS/675 – nakrycie głowy chustka biała z koronką, 1965 r., Kolińcz, Polska, jedwab

12. MKS 359/E – halka, pocz. XX w., Pączewo, Polska, płótno

23. MKS/699 – kaftanik kobiecy z płótna, pocz. XX w., Tczew, Polska, płótno

13. MKS 360/E – czepiec-kapuza, koniec XIX w., Pączewo, Polska, jedwab, wełna

24. MKS/700 – kaftanik kobiecy z płótna, pocz. XX w., Tczew, Polska, płótno

14. MKS 361/E – czepiec, koniec XIX w., Pączewo, Polska, aksamit

25. MKS/752 – bluzka biała haftowana, Pączewo, Starogard Gdański, Polska, płótno

15. MKS 363/E – przodzik dziecięcy, pocz. XX w., Pączewo, Polska, aksamit, flanele, bawełna

26. MKS/753 – czepek biały, Starogard Gdański, Polska, płótno

16. MKS 365/E – fragment białej pończochy, koniec XIX w., Pączewo, Polska, bawełna

27. MKS/813 – koszula kobieca – długa, płótno

17. MKS 392/E – peleryna zimowa damska, koniec XIX w., Pączewo, Polska, sukno

28. MKS/814 – koszula kobieca – długa, płótno

18. MKS 402/E – kaftanik, ok. XIX w., Pączewo, Polska, sukno

29. MKS/816 – majtki kobiece – długie, płótno

7/12
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vi.i.ii

12. MNG-E-7298 – serweta z haftem kociewskim, wyk. Felicja Kołakowska, Tuchola, 1996 r., wym. 65×65 cm

o d d z i a ł e t n o g r a f i i m n g – w y k a z e k s p o n at ó w
o p r a c . e wa g i l e w s k a

13. MNG-E-8374 – makata z haftem kociewskim, wyk. Anna Ledwożyw, Sumin, 2007 r., wym. 75×61 cm
14. MNG-E-8375 – fartuch z haftem kociewskim, wyk. Anna Ledwożyw, Sumin, 2007 r., wym. dł. 82 cm
15. MNG-E-8415 – serweta z haftem kociewskim, wyk. Anna Ledwożyw, Sumin, 2008 r., wym. 63,5×64,5 cm
16. MNG-E-8696 – makata z haftem kociewskim i herbem papieskim, wyk. Anna Ledwożyw, Osowo
Leśne, 2013 r., wym. 96×59 cm

1.
2.
3.

MNG-E-3965 – serweta z haftem kociewskim, wyk. Maria Wespa, Morzeszczyn, 1972 r., wym.

17. MNG-E-2294 – chusta naramienna; II połowa XIX w., miejsce znalezienia: Pomyje pow. Tczew, wy-

63×64 cm

rób fabryczny, jedwab w kolorze brązowym, wym. 128×128 cm, według zapisu inwentarzowego –

MNG-E-3966 – serweta z haftem kociewskim, wyk. Maria Wespa, Morzeszczyn, 1972 r., wym.

chusty tego typu (poz. 17 i 18) noszone były do 1910 r. do stroju kociewskiego. Podobnych chust

59×59,5 cm

używały Kaszubki, nazywano je dębuowo chustka

MNG-E-4162 – poszewka z haftem kociewskim, wyk. Maria Wespa, Morzeszczyn, 1973 r., wym.

18. MNG-E-2295 – chusta naramienna; ok. 1910 r., miejsce znalezienia: Pomyje pow. Tczew, wyrób
fabryczny, jedwab w kolorystce zielonej, wym. 140×140 cm; zły stan zachowania

46×41 cm
4.

MNG-E-6716 – bieżnik z haftem kociewskim, wyk. Maria Wespa, Tczew, 1983 r., wym. 50×120 cm

5.

MNG-E-6717 – bieżnik z haftem kociewskim, wyk. Maria Wespa, Tczew, 1983 r., wym. 47×115 cm

6.

MNG-E-6718 – bieżnik z haftem kociewskim, wyk. Maria Wespa, Tczew, 1983 r., 50×120 cm

7.

MNG-E-6731 – serweta z haftem kociewskim, wyk. Maria Wespa, Tczew, wym. 33×21 cm (owal)

8.

MNG-E-6733 – serweta z haftem kociewskim, wyk. Maria Wespa, Tczew, 1983 r., wym. 50×117 cm

19. MNG-E-3235 – stanik – koszulka; pocz. XX w., miejsce znalezienia: Wierzbiny, p. Starogard Gdański, płótno bawełniane, obszycie koronkowe, wym. dł. 40 cm
20. MNG-E-3236 – stanik – koszulka, pocz. XX w., miejsce znalezienia: Wierzbiny, p. Starogard Gdański; płótno bawełniane, koronkowe obszycia, wym. dł. 40 cm
21. MNG-E-3335 – stanik – sznurówka, koniec XIX w., miejsce znalezienia: Pączewo, p. Starogard
Gdański; płótno bawełniane, flanela, wym. dł. 51 cm

(owal)
9.

MNG-E-6735 – serweta z haftem kociewskim, wyk. Maria Wespa, Tczew, 1983 r., wym. Ø 84 cm

22. MNG-E-3237 – czepek kobiecy, ok. pocz. XX w., miejsce znalezienia: Wierzbiny, p. Starogard Gdański, płótno, wstawka szydełkowa, wym. gł. ok. 17 cm, obwód przodu 45,5 cm

10. MNG-E-6797 – serweta z haftem kociewskim, wyk. Jadwiga Kozanecka, Gniew, wym. 64×48 cm

23. MNG-E-3238 – czepek kobiecy, ok. pocz. XX w., miejsce znalezienia: Wierzbiny, p. Starogard Gdań-

(owal)

ski, flanela, wstawka szydełkowa, wym. gł. ok. 16 cm, obwód przodu 52,5 cm

11. MNG-E-6906 – serweta z haftem kociewskim, wyk. Maria Wespa, Tczew, wym. 36×16 cm (owal)
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vi.i.iii

24. MNG-E-2656 – halka; ok. 1900 r., miejsce znalezienia: Wda, p. Starogard, płótno bawełniane, haft
angielski, wym. dł. 73 cm

muzeum etnograficzne
i m . m a ri i z na m i e rows k i e j - prü f f e row e j w t o ru n i u
– w y k a z e k s p o n at ó w
opr ac. kinga turska-skowronek

25. MNG-E-2872/1-2 – spódnica-zapaska świąteczna z dokładaną baskinką, ok. 1902 r., miejsce znalezienia: Drzycim, p. Świecie, płótno bawełniane, wstawka z ażurowym haftem, baskinka obszyta szydełkowymi ząbkami, wym. dł. 65 cm; uszyto dla właścicielki „na przyjęcie”, później była jej spódnicą
weselną
26. MNG-E-3233 – halka, XIX/XX w., miejsce znalezienia: Wierzbiny, p. Starogard Gdański, płótno
bawełniane, wstawka z haftem angielskim, koronka tiulowa, wym. dł. 88 cm
27. MNG-E-3234 – halka, przed 1939 r., miejsce znalezienia: Wierzbiny, p. Starogard Gdański, płótno

1.

bawełniane, koronkowa wstawka, wym. dł. 78 cm

MET/7830 – kaftanik nocny, płótno lniane – białe, koronka fabryczna, haft angielski – biała, wyk.
Okonek, 1930 r., Święte, p-ta Sartowice, pow. Świecie, woj. bydgoskie

28. MNG-E-3334 – koszula kobieca, koniec XIX w., miejsce znalezienia: Pączewo, p. Starogard Gdański,

2.

płótno bawełniane, wym. dł. 100 cm

MET/7831 – majtki kobiece, płótno bawełniane białe, koronka szydełkowa – biała, wyk. Śpiechelska,
1881 r., Świecie, woj. bydgoskie

29. MNG-E-3336 – halka koniec XIX w., miejsce znalezienia: Pączewo, p. Starogard Gdański, płótno

3.

bawełniane, tiul bawełniany, wym. dł. 99 cm

MET/7832 – czepiec kobiecy, czepek, batyst biały, koronki fabryczne – białe, wyk. nieznany,1860 r.,
Biechówko, pow. Świecie, woj. bydgoskie

4.

MET/7837 – stanik, sznurówka, płótno lniane i bawełniane – białe, koronka szydełkowa – biała,
wyk. M. Jurczyk, ok. 1864 r., Jaszcz, pow. Świecie, woj. bydgoskie

5.

MET/7844 – czepek nocny, płótno fabryczne – białe, koronka fabryczna – biała, wyk. Marta Kluczyk, 1914 r., Świecie, woj. bydgoskie

6.

MET/7846 – chusta, tiul-czarny, satyna, jedwab – czarne, wyk. nieznany, ok. 1870 r., Świecie, woj.
bydgoskie

7.

MET/7853 – majtki damskie, płótno fabryczne – białe, koronka fabryczna – biała, wyk. Nowakowska, 1880 r., Świecie, woj. bydgoskie
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8.

vi.i.vi

MET/7854 – fartuszek, płótno fabryczne – białe, koronka fabryczna, haft angielski – biała, wyk. Nowakowska, 1880 r., Świecie, woj. bydgoskie

9.

p o l s k i at l a s e t n o g r a f i c z n y
oprac. anna drożdż

MET/7872 – czepek nocny, szlafmütze, płótno fabryczne – białe, koronka fabryczna – biała, wyk.
nieznany, ok. 1912 r., Przechowo, pow. Świecie, woj. bydgoskie

starogard gdański

20.13.vii

starogard gdański

19.13.v

tczew

20.12.iv

data – prawdopodobnie do 1939 r., Wielki Komórsk, gm. Warlubie, woj. bydgoskie

bobowo

16. MET/30940 – koszula damska, płótno bawełniane – białe, koronki fabryczne – białe, wyk. nieznany,

czarna woda

data – prawdopodobnie do 1939 r., Wielki Komórsk, gm. Warlubie, woj. bydgoskie

szczerbięcin

15. MET/30939 – koszula damska, płótno bawełniane – białe, koronki fabryczne – białe, wyk. nieznany,

17. MET/30941 – majtki damskie, płótno bawełniane – białe, koronka fabryczna – biała, wyk. nieznany,
data – prawdopodobnie do 1939 r., Wielki Komórsk, gm. Warlubie, woj. bydgoskie
18. MET/50968 – koszula nocna, męska, płótno fabryczne – białe, ozdobna tasiemka – pomarańczowa,
wyk. nieznany, 1918–1939, Pelplin, woj. Gdańsk
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14

17

pyt. 84
przed i wojną światową
noszono fartuchy kupne
w paski porzeczne
z frędzlami u dołu

data – prawdopodobnie do 1939 r., Wielki Komórsk, gm. Warlubie, woj. bydgoskie

pyt. 82
wiązanie chustek pod brodą

14. MET/30938 – koszula damska, płótno bawełniane – białe, koronki fabryczne – białe, wyk. nieznany,

wiązanie chustek
pod brodą

przed 1914 r., Małociechowo, pow. Świecie, woj. bydgoskie

pamiętają tylko wełniane kupne chustki (w kratę) – do ii wojny
światowej; do i wojny światowej noszono odświętna (ale nie
do kościoła) czarne fartuchy z koronkami na dole; do pracy
noszono fartuchy lniane własnej roboty
(do ii wojny światowej) wiązanie chustek pod brodę

13. MET/19003 – fartuch, koronka szydełkowa – kremowa, niebieska wstążka, wyk. Agata Łukaszewska,

świecie

Łukaszewska, przed 1914 r., Małociechowo, pow. Świecie, woj. bydgoskie

płochocinek

12. MET/19002 – fartuch, materiał fabryczny, satyna – czarny, haft maszynowy – czerwony, wyk. Agata

pyt. 80
dawniej noszono kapelusz –
melonik, tzw. bybich
(do ślubu cylinder) lub
maciejówki (granatowe)

szewska, przed 1914 r., Małociechowo, pow. Świecie, woj. bydgoskie

pyt. 79

drewniane buty
korki noszono do
końca okupacji
(miały skórzany
wierzch na palce)

pyt. 78

drewniane buty klumpy – noszone w czasie
obu wojen (całe z drewna),
pantofle – na drewnianej podeszwie,
skórzana cholewka

sygn pae

przed i wojną światową
powszechnie noszono
maciejówki (granatowe
z czarnym błyszczącym
otokiem

powiat

maciejówka – do ii
wojny światowej

miejscowość

kaszkiety zaginęły przed
i wojną światową

11. MET/19001 – fartuch, materiał fabryczny – biały, koronka szydełkowa – biała, wyk. Agata Łuka-

do ii wojny światowej noszono
okrycie suknia – czarna, nie
przepasana, rozcięta z tyłu;
noszona do ii wojny światowej
od święta; strój męski zaginął

nieznana, pow. Świecie, woj. bydgoskie

20.14.xv

10. MET/8058 – czepek, płótno bawełniane – białe, koronka szydełkowa – biała, wyk. nieznany, data
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Mapa 1: Kwerendy muzealne i archiwalne PAE, opracowanie mapy J. Przebindowski, opracowanie merytoryczne mapy A. W. Brzezińska

Mapa 2: Materiały terenowe J. Gajek i W. Łęga, opracowanie mapy J. Przebindowski, opracowanie merytoryczne mapy A. W. Brzezińska

Pochodzenie artefaktów ze zbiorów
MZK w Starogardzie Gdańskim:
• Czarna Woda
• Kolińcz
• Pączewo

Materiały terenowe
J. Gajka:
• Bądzim
• Białachowo
• Bzowo
• Dąbrowa
• Dębiagóra

• Starogard Gdański
• Tczew
Pochodzenie artefaktów ze zbiorów OE
MNG w Gdańsku:
• Drzycim
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•
•
•
•
•
•
•

Gniew
Morzeszczyn
Osowo Leśne
Pączewo
Pomyje
Sumin
Tczew

• Wda
• Wierzbiny
Pochodzenie artefaktów ze zbiorów
MET w Toruniu:
• Biechówko

• Jaszcz
• Małociechowo
• Pelplin
• Przechowo
• Świecie
• Święte
• Wielki Komórsk

Pochodzenie artefaktów ze zbiorów
PAE:
• Bobowo
• Czarna Woda
• Płochocinek
• Szczerbięcin

•
•
•
•
•
•
•

Jaźwiska
Jeleń
Kamionka
Lisówko
Łuby
Małżewo
Osieczna

•
•
•
•
•
•
•

Płochocinek
Pomyje
Półwieś
Radogoszcz
Radziejowo
Rakowiec
Sartawice

•
•
•
•

Skrzydłowo
Studzience
Szczodrowo
Tczew-Łąki
(Tczewskie Łąki)
• Trzebichowo
• Turze

• Widlice
• Wielbrandowo
• Zimne Zdroje
Materiały terenowe
W. Łęgi
• Gacki

•
•
•
•
•
•
•

Gruczno
Komorsk
Osie
Parlin
Poledno
Świekatowo
Zdroje
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Mapa 3: Ankiety od zespołów folklorystycznych, opracowanie mapy J. Przebindowski, opracowanie merytoryczne mapy A. W. Brzezińska
Zespoły folklorystyczne posiadające
stroje kociewskie:
• Kaliska
• Kulice
• Małe Walichnowy
• Nowe
• Pelplin
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Piaseczno
Pinczyn
Skórcz
Starogard Gdański
Subkowy, Zblewo
Świecie
Warlubie

