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Maksymilian Trzciñski

Konfererencja w G³ówczycach
7 czerwca 2014 r.

Konferencja pt. „Dzieje Gminy G³ówczyce i okolicy a teraŸniejszoœæ i dzie-
dzictwo kulturowe jej mieszkañców” odby³a siê 7 czerwca 2014 r. w Gminnym
Oœrodku Kultury w G³ówczycach.

Do grupy organizatorów konferencji nale¿eli: Instytut Kaszubski, Pracownia
Historii Pomorza i Krajów Nadba³tyckich Instytutu Historii Uniwersytetu Gdañ-
skiego oraz Gminny Oœrodek Kultury w G³ówczycach przy udziale proboszcza
parafii ks. Tadeusza Stromskiego.

W programie przewidziano szeœæ referatów, z których wyg³oszono cztery:
– mgr Kamil Kajkowski, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie: „Pradzieje

G³ówczyc i religia Pomorzan przed przyjêciem chrzeœcijañstwa”;
– dr Eugeniusz Wi¹zowski, Kobylnica: „G³ówczyce – centrum œrodkowo-pomor-

skiej Cassubii a dzia³alnoœæ ksiê¿y salezjanów po 1945 roku”;
– dr Mi³os³awa Borzyszkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdañski/Instytut Kaszub-

ski: „Christian Graf von Krockow z Rumska i jego obraz rodzinnej ziemi
kaszubsko-pomorskiej”;

– prof. Józef Borzyszkowski, Uniwersytet Gdañski/Instytut Kaszubski: „Œla-
dami Floriana Ceynowy z Bukowca i Aleksandra Hilferdinga z Petersburga.
To¿samoœæ mieszkañców G³ówczyc dawniej i dziœ”.

Ponadto w zaproszeniu przewidziano nastêpuj¹ce referaty:
– dr El¿bieta Szalewska, Akademia Pomorska w S³upsku: „Pa³ac i park v. Putt-

kamerów z G³ówczyc w krajobrazie kulturowym okolicy”;
– dr hab., prof. UG Anna Kwaœniewska, Uniwersytet Gdañski/Instytut Kaszub-

ski: „O kulturze duchowej – dziedzictwie kultury niematerialnej mieszkañ-
ców G³ówczyc i okolicy (w kontekœcie krainy S³ówiñców)”. – Niestety, obie
referentki nie przyby³y i referatów nie opracowa³y.
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Po wyg³oszonych referatach mgr Tomasz Niklas przedstawi³ komunikat pt.
„G³ówczyce w obrazach Kurta Schönfelda”.

Uczestnikami konferencji byli zebrani nauczyciele, radni, so³tysi, dzia³acze
spo³eczni i grupy m³odzie¿y ze szkó³ gminy oraz jej wójt Teresa Florkowska,
która wraz z dyr. GOK Paw³em ¯mud¹ oraz prezesem Instytutu Kaszubskiego
pe³ni³a rolê gospodarza.

Po referatach i dyskusji, w której wziêli udzia³ m.in. poetka z Izbicy Emilia
Ziemnicka oraz prezes Fundacji „Naji Goche” Zbigniew Talewski, mia³ miejsce
koncert pieœni i poezji kaszubskiej w wykonaniu uczniów Zespo³u Przedszkolno-
-Szkolnego w G³ówczycach im. W³adys³awa Broniewskiego. W przerwie uraczo-
no uczestników smaczkami miejscowej kuchni z GOK-u. Dziêkuj¹c referentom
i uczestnikom, gospodarze wrêczyli tym pierwszym pami¹tkowe wydawnictwa
dotycz¹ce Gminy G³ówczyce oraz Powiatu S³upskiego, przekazane przez Zbi-
gniewa Babiarza-Zycha, reprezentuj¹cego resort kultury s³upskiego starostwa.
Referatom towarzyszy³y m.in. dwie wystawy – starych fotografii i wydawnictw
na temat dziejów G³ówczyc i okolicy, przygotowane przez dyr. GOK – Paw³a
¯mudê i prezesa IK – Józefa Borzyszkowskiego. Uczestnicy mogli te¿ nabyæ wy-
dawnictwa Instytutu Kaszubskiego i Wydawnictwa „Jasne” z Pruszcza Gdañskie-
go. Referenci po zakoñczeniu konferencji skorzystali z mo¿liwoœci zwiedzenia
ciekawej Izby Regionalnej w ZP-Sz. im. W³. Broniewskiego oraz cmentarza
i parku w Rumsku – miejscowoœci urodzenia Ch. v. Krockow, a tak¿e koœcio³a
parafialnego i plebanii w G³ówczycach, gdzie ugoœci³ ich ks. prob. T. Stromski.

Owocem konferencji i towarzysz¹cych jej dzia³añ bêdzie monografia pt. „Ka-
szubskie Jeruzalem. O dziejach i wspó³czesnoœci gminy G³ówczyce”, której sfi-
nansowanie druku zapewni³ dziekan Wydzia³u Historycznego UG – prof. Wies³aw
D³ugokêcki.


