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Głównym celem projektu
było dokumentowanie,
rejestrowanie oraz transmitowanie
spuścizny kultury ludowej Kociewia.
W ramach działań zaplanowano
podjęcie próby odtworzenia stroju kociewskiego
w oparciu o zachowane w muzealiach części ubioru
oraz ewolucję i jego współczesną interpretację.
Projekt to organizacja działań
takich jak webinaria, live,
filmy wraz z fotokastami i ebook.
W końcowym efekcie - opracowanie graficzne
kociewskiego stroju ludowego wraz z opisem
poszczególnych elementów ubioru.
Utworzona strona na Facebooku
umożliwiła popularyzację zebranych materiałów
na szerokim forum publicznym.
Realizacja - przy udziale etnografów,
profesjonalistów i ekspertów.
Dzięki realizacji projektu
nastąpił wzrost świadomości tożsamości kulturowej
odbiorców bezpośrednich i pośrednich.
To także upowszechnianie
niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kociewia.
Działania realizowane
w siedzibie wnioskodawcy, jak i u parterów
czy prelegentów przy wykorzystaniu
narzędzi on - line i sieci.
Mirosława Borucka
Dyrektor GOK Kaliska

REALIZACJA PROJEKTU OD 2020-09-14 DO 2020-12-30.

Gdy na wiosnę 2020 r. pandemia uniemożliwiła nam realizację założeń
i zaplanowanych zadań 6. Kongresu Kociewskiego,
musieliśmy przyjąć inną strategię zrealizowania planów.
Zespół organizacyjny postanowił zamienić kolejność:
najpierw opracować przewidziane materiały
na temat dziedzictwa kulturowego Kociewia
- gwara, strój, haft, krajobraz kulturowy itd.,
następnie wydać publikacje
i opublikować prezentacje multimedialne.
Gdy pojawi się możliwość zorganizowania m.in. konferencji
dla nauczycieli regionalistów, bibliotekarzy i miłośników Kociewia,
to wtedy będzie odpowiednia okazja, by je wykorzystać.
Pandemia spowodowała również to, że wielu naszych partnerów
musiało zmienić formę realizacji projektów.
Między innymi Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach,
przeformatował swój projekt ze stacjonarnej na formę on-line
pod tytułem
STRÓJ KOCIEWSKI
- muzealia, ewolucja i współczesna interpretacja.
Znając historię Kociewia, tę dawną i współczesną,
mogliśmy odwoływać się nie tylko do bibliografii,
ale również do wspomień osób,
które nie tylko badały temat i pisały publikacje,
ale również ją tworzyły.
Dysponowałem wiedzą o stroju (opisy Józefa Gajka i innych historyków),
znałem również historię oraz wielu członków
Zespołu Pieśni i Tańca „Kociewie” przy ZDK Polfa Starogard Gdański,
wiedziałem o tworzeniu stroju na potrzeby tego zespołu.
Zaapelowałem do znajomych i na podstawie zebranych
informacji publikacji oraz fotografii
także zachowanych strojów sprzed 50 lat (obecnie w SCK)
możemy mówić o rekonstrukcji stroju/kostiumu kociewskiego
zaprojektowanego przez Annę Smolanę w latach 1968-1974
w oparciu o archiwalia i wywiady w terenie.
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Przeprowadzone przez nas „śledztwo” predestynuje nas,
cytując za prof. Anną Brzezińską, do stwierdzenia faktu:
REKONSTRUKCJA STROJU KOCIEWSKIEGO NIE JEST MOŻLIWA ,
MOŻEMY MÓWIĆ O KOSTIUMIE, KTÓRY MA TEŻ JUŻ SWOJĄ TRADYCJĘ.
Prezentowany na następnych stronach materiał
jest dokumentacją naszej pracy badawczo-popularyzatorskiej,
zapraszamy na strony Facebooka, YouToube.
Czeka nas jeszcze przygotowanie materiałów (i być może publikacji)
o kostiumie i Zespole Pieśni i Tańca „Kociewie”.
Lech J. Zdrojewski
Prezes Fundacji OKO-LICE KULTURY, Lider 6. Kongresu Kociewskiego

Żniwa w Rajkowach,1 poł. XXw. foto. arch. A.S-Sz.

PODCAST #1
STRÓJ KOCIEWSKI CZ.1
Rozmowę poprowadzili
Beata Graban i Lech J. Zdrojewski.

STRÓJ KOCIEWSKI
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Pierwszy podcast
wprowadzający w tematykę projektu
oraz stroju kociewskiego.
Zaprezentowano ubiór Małgorzaty Garnysz,
który obecnie znajduje się w posiadaniu
Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim.
Porównano go
ze współcześnie funkcjonującym
strojem „świetlicowym”.
Wspomniano o ważnych
dla Kociewia osobach,
jak m.in. Antoni Górki,
Jan Szulc i Witold Nalepa
oraz o książce Longina Malickiego
„Kociewska sztuka ludowa”,
która jest jedną z najważniejszych
publikacji dotyczących regionu.
W podcaście pojawiły się prośby
o poszukiwanie starych fotografii,
na których są elementy dawnego ubioru.
Pokrótce podsumowano także,
trudny ze względu na epidemię,
rok 6. Kongresu Kociewskiego.

E
YOUTUB

MAŁGORZATA GARNYSZ
ur. 10 czerwca 1912 r. w Polkowicach.
Zmarła 19 kwietnia 1990 r. w Pączewie.
Na Kociewie przeniosła się jako kilkuletnia dziewczynka,
gdy ojciec objął kierownictwo pączewskiej szkoły.
W późniejszych latach Małgorzata trafiła pod skrzydła
Władysława Kirsteina, od którego uczyła się kociewszczyzny.
Autorka tzw. pączewskiej szkoły haftu kociewskiego.
Małgorzata Garnysz używała aż 13 podstawowych kolorów: biały,
żółty, pomarańczowy, jasny brązowy, ciemny brązowy, czerwony,
bordowy, różowy, lilowy, fioletowy, niebieski, jasnoniebieski
i zielony. Haftowała tylko na szarym płótnie.
Ornamentyka jest roślinna.
Z powodu braku materialnych źródeł Garnysz,
podobnie jak inna kociewska hafciarka – Maria Wespa,
inspirowała się malaturami i polichromią ludowych mebli,
głównie skrzyń wiannych, na szelbiagach i kredensach.
Stare wzory gromadziła również na podstawie rodzinnych fotografii,
motywów malarstwa ściennego, feretronów, sztandarów
i szat liturgicznych.
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▶ Źródło: Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Elementy ubioru Małgorzaty Garnysz znajdują się obecnie
w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Wśród ubrań możem znaleźć m.in.
• fartuch (sygn. MKS 350/E),
• fartuch (sygn. MKS 351/E),
• fartuch (sygn. 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 358/E),
• halka (sygn. MKS 359/E),
• czepiec-kapuza (sygn. MKS 360/E).
Prawie wszystkie rzeczy pochodzą z przełomu XIX i XX w.

STRÓJ MAŁGORZATY GARNYSZ

Pierwszy film-fotokast zapowiadający cykl spotkań online.
Znajdziemy w nim podstawowe informacje o początkach interpretacji stroju
Kociewskiego m.in. wg ilustracji Gajka, którą możemy zobaczyć poniżej ▼
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Oryginalny zachowany strój
Pani Małgorzaty Garnysz
znajduje się w MUZEUM
ZIEMI KOCIEWSKIEJ
W STAROGARDZIE
GDAŃSKIM.
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W rolę
Pani Małgorzaty Granysz
wcieliła się niezastąpiona
Pani Mirosława Laskowska,
która zaprezentowała
oryginalny strój
w rodzinnej miejscowości
Pani Garnysz
- w Pączewie,
przy jej rodzinnym domu,
w kościele oraz na ulicach wsi.

PODCAST #1
STRÓJ KOCIEWSKI CZ.2
Tym razem
prof. dr hab. Maria Pająkowska-Kensik
opowiada o nazewnictwie i historii
stroju kociewskiego

STRÓJ KOCIEWSKI
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Podczas rozmowy
prof. Maria Pająkowska-Kensik
zwróciła uwagę na różnie funkcjonujące
nazwy tego samego elementu stroju.
Jako przykład podała
„kaftanik”/”kamizelkę”/”sznurówkę”
oraz „spódnicę”/”kiecę”/”halkę”/”podołek”
ze stroju kobiecego.
Wspomniała o możliwych źródłosłowach
nazw gwarowych ubioru na przykładzie
„buksów” i „westki” oraz „jupki”.
Zwrócono uwagę na obecny brak
zróżnicowania ubioru ze względu
na wiek i stan cywilny.
Na podstawie rysunków
omówiono różnice w takowych ubiorach,
głównie mężatek i młodych kobiet
oraz dziewczynek.
Przede wszystkim położono nacisk
na inne nakrycie głowy:
wianki, chustki i czepce.
Prof. Pająkowska-Kensik mówiła
jak dużą rolę w kształtowaniu
świadomości regionalnej
odgrywa m.in. strój.

YOUTUBE

Świadomość może się wyrażać
nawet w eksponowaniu
jednego elementu
związanego z danym regionem.
Jako przykład z Kociewia podała
choinkę z damskiej kamizelki,
która stała się nawet
nieoficjalnym logiem Kociewia
oraz modraki.
Pokrótce omówiła
mechanizmy ewolucji
na przykładzie
stroju łowickiego i haftu
kaszubskiego.
Nie można zabronić
zmian i ewolucji,
rola badacza polega
na obserwowaniu,
opisywaniu i analizowaniu
żywotności zjawisk kulturowych,
do których także należy m.in. strój.

strój kociewski
muzealia,
ewolucja
i współczesna interpretacja
rekonstrukcja,
(re)konstrukcja
czy konstrukcja

strój kociewski
czy kostium kociewski?
zbiory,
spotkania,
rozmowy,
filmy,
fotokasty,
webinaria,
live,
publikacje

zapraszamy
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na następne strony,
na Facebooka
i do YouTube
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ANNA SMOLANA
(wł. Irena Hryniewiecka (później Smolana) vel Anna Rodycz
– ur. 04 lipca 1918 w przygranicznej miejscowości Cło w Małopolsce
(Zabór Austriacki) – zmarła w Sopocie 25 czerwca 2009 roku.
Do 1945 roku mieszkała w Stryju, a następnie we Lwowie. W tamtejszym
Instytucie Sztuk Plastycznych studiowała architekturę wnętrz.
W czasie drugiej wojny światowej była zaangażowana w działanie
polskiego podziemia w Obszarze Lwowskim Armii Krajowej, Oddziale
V Łączności. Następnie należała do organizacji niepodległościowej
„NIE”. Była ścigana przez NKWD, a następnie służby Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego. Z tego powodu została zmuszona do
zmiany tożsamości.
Po repatriacji w marcu 1946 zamieszkała w Sopocie. Wyszła za mąż
za Adama Smolanę, ówczesnego asystenta prof. Mariana Wnuka na
Wydziale Rzeźby tworzącej się Państwowej Wyższej Szkoły Plastycznej
w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Od wiosny 1946 roku do połowy lat
50. uprawiając wolny zawód zajmowała się drobnymi pracami przy
projektach pomników na Wybrzeżu, pracami sztukatorskimi przy
odbudowie miasta Gdańska oraz projektowaniem pamiątek i ozdób na
zlecenie ówczesnego Muzeum Pomorskiego, Muzeum Historycznego
Miasta Gdańska i innych podmiotów z branży turystycznej.
W latach 60./70. współpracowała z „Modą Polską” przy projektowaniu
odzieży, kostiumów do Teatru Muzycznego w Gdyni, następnie
z CEPELIĄ Oddział w Sopocie oraz Oddział w Gdyni, zasiadając przez
wiele lat w tamtejszej Komisji Kwalifikacyjnej. Od połowy lat 50. do
śmierci równolegle zajmowała się projektowaniem artystycznych
i unikatowych lalek dla dzieci, a także tkactwem, rysunkiem oraz
collagem. Jest jednym z autorów słynnej „Panoramy Plastycznej
Dawnego Lwowa”. Pisała wiersze i wspomnienia o dawnym Lwowie.
Jej prace wielokrotnie były wystawiane w Polsce i zagranicą. Część
kolekcji lalek historycznych jest stale prezentowana w Urzędzie
Miasta Sopotu.

MATEUSZ SMOLANA

Rozmowa przeprowadzona z Mateuszem Smolaną w Starogardzkim Centrum
Kultury o strojach, które zaprojektowała i uszyła Anna Smolana. Zapraszamy do
wysłuchania historii niezwykłej artystki i powstania powszechnie znanej dziś wersji
kostiumu kociewskiego.

ZACHOWANE STROJE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA KOCIEWIE
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Rozmowa przeprowadzona z Henryką Wysocką - byłą tancerką zespołu,
a także z Panią Ewą Czubą - Asystentką dyrektora ds. edukacji kulturalnej
w Starogardzkim Centrum Kultury.

Stroje sceniczne
Zespołu Pieśni i Tańca „KOCIEWIE”
przy Zakładowym Domu Kultury
POLFA
w Starogardzie Gdańskim
Udało nam się ustalić,
że w garderobie Starogardzkiego
Centrum Kultury
nadal znajdują się stroje
sprzed około 50 lat.
Prawie wszystkie zachowane
w doskonałym stanie.
Stroje zaprojektowała
ANNA SMOLANA.
Wykonano je na wymiar
poszczególnych członków zespołu
w zakładach krawieckich
„Copia” Warszawa,
nasz „Kociewiak” i ktoś jeszcze (?).
Buty były szyte przez szewca
z Opery i Filharmonii w Gdańsku.
Posłużyły nam one
do przedstawienia
interpretacji i dokumentacji
kostiumu kociewskiego,
który jest powszechnie znany.
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STARE FOTOGRAFIE
Otrzymaliśmy
niezwykle dużo
starych fotografii
i odnalezionych
fragmentów gazet
z zawartymi
informacjami
o stroju
kociewskim.

Wszystkim zaangażowanym
w to zbierane pamiątek
serdecznie dziękujemy.
Fotografie ze zbiorów byłych członków
Zespołu Pieśni i Tańca „Kociewie” przy Zakładowym Domu Kultury POLFA w Starogardzie Gdańskim.

Jeżeli będzie okazja,
można z tych
wspomnień i fotografii
napisać niezłą książkę.
Nie tylko pamiętnik,
ale nawet poradnik.
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WEBINAR #1
Oto pierwszy webinar
na temat stroju kociewskiego,
który odbył się
26 Listopada 2020 o 17:00
na stronie oficjalnego wydarzenia.

SKĄD TEN STRÓJ, CZYLI JAK
UBIERANO SIĘ NA KOCIEWIU?
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Podczas rozmowy
prof. Anna Weronika Brzezińska
omówiła, czym jest odzież,
ubiór, strój, kostium.
Zastanowiliśmy się,
czy o współczesnym
stroju kociewskim
nie powinniśmy jednak mówić
„kostium”.
Dowiedzieliśmy się,
dlaczego m.in. Kociewie
jest tak słabo zbadane i opisane
pod względem etnograficznym.
Omówiono,
jakie i ile elementów odzieży
z terenu Kociewia znajduje się
w zbiorach muzealnych.
Jest to rzeczywiście skąpa liczba,
głównie elementy bieliźniane,
kilka czepców, fartuszków,
które znajdują się
w Oddziale Etnografii
Muzeum Narodowego w Gdańsku,

Muzeum Etnograficznym
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
i Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim.
Omówiono
materiały archiwalne
Józefa Gajka, Longina Malickiego
i ks. Władysława Łęgi.
Zwrócono uwagę na badania Gajka
i jego propozycję stroju ludowego,
który z pewnymi uproszczeniami
jest dziś powszechnie przyjęty.
Podkreślono,
aby zwracać uwagę
na zróżnicowanie strojów
ze względu na wiek i stan cywilny
oraz na rodzaj materiałów,
z których współcześnie się szyje stroje.

Fotografie kociewskich zespołów z publikacji
OKRUCHY I ZAKRUSZKI czyli przyczynek do dyskusji o współczesnej kulturze ludowej kociewia tczewskiego,
Alicja Słyszewska-Szybowska i Lech J. Zdrojewski, 2020
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Fotografie kociewskich zespołów z publikacji
OKRUCHY I ZAKRUSZKI czyli przyczynek do dyskusji o współczesnej kulturze ludowej kociewia tczewskiego,
Alicja Słyszewska-Szybowska i Lech J. Zdrojewski, 2020

WEBINAR #2
Oto drugi webinar na temat
stroju kociewskiego, który
odbył się 3 grudnia 2020
o 19:00 na stronie oficjalnego
wydarzenia.
CZY STRÓJ MOŻE I POWINIEN
EWOLUOWAĆ? JEŻELI TAK, TO
W JAKIM KIERUNKU?
W tym webinarze będziemy
szukali odpowiedzi na te
i inne pytania.
GŁÓWNI CZESTNICY
WEBINARU:
Kamila Gillmeister
Prof. Maria Pająkowska-Kensik
Teresa Lasowa
Beata Graban
Lech J. Zdrojewski
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W rozmowie podkreślono,
że ewolucja jest naturalna,
żadni naukowcy i badacze
nie mogą jej zastopować.
Jednym z elementów ewolucji
może być także coraz
popularniejsze wzornictwo
z motywami ludowymi.

W przypadku Kociewia
jest to choinka
z damskiej kamizelki
oraz wzory haftu,
głównie według Małgorzaty
Garnyszowej
i Marii Wespy. 		

▼

▲

Znowu podkreślono
ważność jakości i rodzaju
materiałów,
które są wykorzystywane
do szycia
współczesnych strojów.
Pokazano
także wykorzystanie
stroju kociewskiego
jako elementu reklamowego
na przykładzie
lalek-szmacianek ze Świecia
oraz kota
Koci Koci…Kociewiaka –
maskotki
Fabryki Sztuk z Tczewa.

44

45

Zwrócono uwagę na stroje
Zespołu Pieśni i Tańca
„Kociewie”
ze Starogardu Gdańskiego
z lat 60. i 70. XX w.,
wg projektu Anny Smolany,
które obecnie znajdują się
w zbiorach Starogardzkiego
Centrum Kultury.
Projekty Smolany zostały
wykonane wg opisów
Longina Malickiego
i Józefa Gajka.

Podczas rozmowy
z Bożeną Liberską,
choreografką ZPiT „Kociewie”
(prowadziła zespół dziecięcy),
omówiono pokrótce
historię Zespołu.
Wspomniano o trudnościach
w odtworzeniu strojów
i zdobyciu pieśni czy gadek
w gwarze na potrzeby zespołu.
Opisano, jak wyglądały
pierwsze stroje ZPiT:
ich kroje, nakrycia głowy,
obuwie i kolorystyka.

W potocznie funkcjonującym określeniu STRÓJ LUDOWY
kryje się wiele znaczeń. STRÓJ oznacza coś specjalnego,
odświętnego, wyjątkowego, LUDOWY wskazuje na
jego pochodzenie – wiejskie, chłopskie, związane
ze wsią. Ale zanim każdy z nas będzie się STROIĆ, to
najpierw się UBIERA – zwyczajnie, codziennie, wygodnie.
W historii badania ubiorów kociewskich dominują
informację dotyczące tego, jak się Kociewianki
i Kociewiacy ubierali zwyczajnie, a nieliczne
zgromadzone w muzeach w Toruniu, Gdańsku
i Starogardzie Gdańskim artefakty pokazują
właśnie ubiory zwyczajne. Niewiele
zachowało się muzealiów, które możemy
uznać za elementu stroju ludowego –
odświętnego, paradnego i wyjątkowego.
Prawdopodobnie Kociewie nigdy
nie doczekało się wyrazistego
i charakterystycznego stroju ludowego,
podobnego w swym kształcie i wyrazie
estetycznym jak to jest w przypadku
Łowicza, Podhala, Kurpiów,
Szamotuł czy Kaszub. Potrzeba
zaprojektowania i wymyślenia
STROJU REGIONALNEGO to
historia dopiero 2. połowy XX
wieku i działalność dra Józefa
Gajka (etnografa) oraz wielu
zaangażowanych regionalistek
i regionalistów. Mamy zatem
na Kociewiu sytuację ciekawą
– obok tradycyjnych badań
etnograficznych dot. ubiorów
codziennych możemy prowadzić
badania nad tym, w jaki sposób
mieszkanki i mieszkańcy
regionu doprowadzili
do powstania stroju
uznawanego współcześnie
za reprezentatywny,
charakterystyczny,
posiadający wyróżniki i określoną
charakterystykę oraz – co najważniejsze
– który stał się znakiem identyfikacyjnym
współczesnej kultury regionalnej.

KOCIEWIE IGŁĄ I NITKĄ

W latach 2018-2019 Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie” realizowała projekt
pt. Kociewie igłą i nitką − badania i promocja stroju oraz haftu jako dziedzictwa
kultury ludowej regionu, który był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzące z funduszu promocji kultury. W jego ramach powstałą strona
internetowa: http://www.iglainitka.kociewie.eu. Można na niej znaleźć dwie bardzo
interesujące publikacje:
• Kociewie – igłą i nitką – jest to wydawnictwo albumowe, w którym znajdują się
fotografie współcześnie stosowanych strojów kociewskich
• Kociewie igłą i nitką. Badania i promocja stroju oraz haftu jako dziedzictwa
kultury ludowej regionu kociewskiego – w którym można zapoznać się
z wynikami badań muzealnych i archiwalnych przeprowadzonych przez Annę
Weronikę Brzezińską i Kamilę Gillmeister. Etnografki zebrały w opracowaniu
wszystkie dostępne w literaturze oraz w zbiorach muzealnych informacje, które
zostały uzupełnione o dane od zespołów działających na terenie Kociewia
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W 2020 roku ukazała się książka pt. (Re)konstruowane stroje ludowe
jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, w której znajduje się
tekst autorstwa Anny Weroniki Brzezińskiej i Kamili Gillmeister
pt. Strój kociewski – rekonstrukcja na życzenie?, w którym Autorki
opisują historię badań nad kociewskimi ubiorami tradycyjnymi
i odpowiadają na pytanie, dlaczego tak niewiele zachowało się
o nich informacji. Poniżej fragment tekstu:
Wobec braku szczegółowych źródeł i materiałów z nielicznych
prowadzonych na Kociewiu badań etnograficznych zdecydowałyśmy
się na przeprowadzenie kwerend w muzeach. Niestety nie obfitują one
w zbiory elementów odzieży, na podstawie których można by dokonać
tak oczekiwanej w regionie rekonstrukcji. Żadne z zachowanych
artefaktów nie wykazują cech regionalnych, które można by określić
mianem „kociewskich”. Są to często przypadkowe elementy ubiorów
noszonych przez mieszkańców wsi kociewskich, które nie stanowią
spójnej kolekcji, a tym bardziej nie tworzą żadnego kompletu np.
ubioru damskiego czy męskiego. Muzealia znajdują się w zbiorach
trzech muzeów: Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim
(29 elementów), Muzeum Etnograficznym im. M. ZnamierowskiejPrüfferowej w Toruniu (18 elementów) oraz w Muzeum Narodowym
w Gdańsku – Oddziale Etnografii (13 elementów). Spośród wszystkich
obiektów tylko jeden jest męski: płócienna koszula nocna z Pelplina
z ozdobną tasiemką, datowana na okres międzywojenny, będąca
w zbiorach toruńskiego muzeum. Z ubioru dziecięcego także mamy
tylko jeden obiekt: przodzik dziecięcy z Pączewa datowany na
początek XX wieku ze zbiorów muzeum w Starogardzie Gdańskim.

Cały tekst można przeczytać w monografii:
• Anna W. Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska,
Mariola Tymochowicz (red.), (Re)konstruowane
stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości
lokalnej, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”,
t. 49. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
ISBN: 978-83-64465-40-6
Książkę można kupić u Wydawcy: ptl@ptl.info.pl
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LIVE
Tym razem dokonaliśmy podsumowania
zebranych do tej pory informacji
na temat stroju - kostiumu kociewskiego.
Poznaliśmy kierunek ewolucji i sposoby
upowszechniania przyjętych
jego charakterystycznych cech.
PODCZAS TRANSMISJI NA ŻYWO
MAMY OKAZJĘ USŁYSZEĆ
TAKICH ZNAWCÓW TEMATU JAK:
• Anna Brzezińska
• Teresa Lasowa
• Kamila Gillmeister.

Handlarka śliwkami,
cykl rycin pt. „Gdańscy Wywoływacze”
Mateusz Deisch, 1724-1789,
katalog kolorowych rycin ze zbioru
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
http://szukamy.org/inwdz34_20_/
czyżby przodkini kociewskiej „chojanki”

Podczas spotkania wykonywane były rysunki ręką Józefa Olszynki.
Live wraz z dyskusją prowadzili Beata Graban i Lech J. Zdrojewski.
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KOCIEWSKIE KOSTIUMY
Podczas spotkania LIVE dotyczącego stroju kociewskiego
mieliśmy okazję zobaczyć, jak na żywo Józef Olszynka
wykonał rysunki i akwarele z postaciami ubranymi
w omawiany strój kociewski.

Wg Józefa Gajka na kociewski kobiecy strój ludowy
składały się:
•
stanik: czerwony,
•
koszula,
•
fartuch: pasiasty,
•
spódnica (keca): niebieska, brązowa lub
czerwona w kwiaty,
•
pończochy: granatowe lub białe,
•
czepiec: żółty z czarną kokardą;

Wg Józefa Gajka na kociewski męski strój ludowy
składały się:
•
płaszcz z peleryną: 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.
Elementy stroju męskiego
spotykane współcześnie
w zespołach folklorystycznych
i KGW:
•

kamizelka lub serdak
w kolorze niebieskim,
o prostym kroju,

zapinane z przodu na guziki,
często z naszywanymi kieszeniami,
•

czerwone lub niebieskie
w kratę spodnie buksy,

•

biała koszula o prostym kroju
z kołnierzykiem
i długimi rękawami,
•

czapka maciejówka,
najczęściej granatowa,
czarna lub bordowa
z czarnym daszkiem,
•

czerwona wstążka

zawiązywana pod szyją,
•

buty skórzane, czarne,
z długimi cholewami.
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Elementy stroju kobiecego
spotykane współcześnie
w zespołach folklorystycznych i KGW:
•
kamizelka damska
z motywem choinki na przodzie,
najczęściej jest niebieska,
zielona, czerwona lub żółta,
zapinana na haftki albo wiązana
kolorowymi wstążkami,
•
biała bluzka,
zapinana jest z przodu na guziczki,
z szerokim kołnierzem
zakończonym małą koronką;
rękawy są szerokie, na wysokości
nadgarstka ściągnięte gumką,
aby tworzyła się falbana,
także zakończona koronką,
•
spódnica najczęściej
w kolorze niebieskim,
czerwonym, zielonym,
z naszytymi trzema wstążkami,
w kolorach kontrastujących
ze spódnicą,
•
fartuszki są białe,
zakończone koronką,
czasami mają naszyte
kolorowe wstążki,
•
czerwone korale,
•
wianki ze sztucznych kwiatów
(margerytki, maki, chabry),
•
wysokie wiązane czarne,
czerwone lub brązowe trzewiki.

CZEPIEC JAKO FRAGMENT
STROJU KOBIECEGO

Na karcie muzealnej
pokazujemy w formie
fotografii czepiec,
który był swego czasu
w Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim,
a którego rekonstrukcji
podjęła się
Danuta Niechwiadowicz.
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