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„Kociewską stecką w XXI wiek”. 
IV Konferencja Nauczycieli Kociewia,

Bytonia, Gm ina Zblewo, 20 m aja 2008 r.

Organizatorami tej konferencji byli według zaproszenia: Oddział Kociewski 
ZK-P w Zblewie, Stowarzyszenie Kociewskie Oddział w Zblewie, Zespół Szkół 
Publicznych w Bytoni i Instytut Kaszubski w Gdańsku, przy współpracy naukowej 
Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Miała ona miejsce w pięknym, nowoczesnym budynku szkoły w Bytoni, któ
rej szczególnie ważnym elementem jest Izba Regionalna, otwarta 25 listopada 
2007 roku. Spiritus movens tej konferencji byli ojciec i syn -  Bernard Damaszk -  
działacz ZK-P w Zblewie i Tomasz Damaszk -  dyrektor Zespołu Szkół Publicz
nych w Bytoni. W części merytorycznej, przygotowanej przez członków Instytutu 
Kaszubskiego, zarazem pracowników uniwersytetów w Bydgoszczy i Gdańsku, 
zaprezentowane zostały dwa referaty: prof. Józefa Borzyszkowskiego, Mała Oj 
czyzna w historii Polski i powszechnej; prof. Marii Pająkowskiej-Kensik, Gwara 
kociewska -  mową stron ojczystych. Oprawę artystyczną do wystąpień referentów 
i dyskutantów stanowił występ Zespołu „Brzady” z ZSP w Pinczynie.

Część II konferencji stanowiły warsztaty, prowadzone przez nauczycieli i twór
ców ludowych. Ich tematyka obejmowała podstawowe płaszczyzny edukacji re
gionalnej:
1. Odkrywamy piękno gwary kociewskiej (Kazimiera Kuziemska i Genowefa 

Pellowska).
2. Odkrywamy nieznaną a ciekawą historię Kociewia (Maria Tomana, Teresa 

Krzywińska, Wioleta Dunst).
3. Tworzymy sztukę kociewską:

a) malarstwo na szkle (Edmund Zieliński);
b) haft kociewski (Irena Szczepańska i Anna Ledwożyw).

4. Śpiewamy i tańczymy po kociewsku (Mirosława Moeller).
Gospodarze w trosce o jakość wrażeń i owoców tej konferencji, dbając o spra

wy ducha, przygotowali stoiska z wydawnictwami kociewskimi (także Instytutu
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Kaszubskiego), a z myślą o kondycji ciała, bogatą ofertę kuchni kociewskiej. W trak
cie tej konferencji padła m.in. propozycja, by dotąd bezimiennym szkołom -  pod
stawowej lub gimnazjum -  w Bytoni nadać imię ks. Józefa Tischnera. Byłaby to 
pierwsza szkoła z Kociewia i Kaszub, która by wzbogaciła liczny krąg szkół bę
dących pod patronatem tego wspaniałego „Filozofa szczęsnych darów”, jak  mówi 
podtytuł poświęconej mu książki z serii Pro memoria.
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