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storię kontalaów kaszubsko-czeskictr- Idrpoczątków można szukać wśredniowieczu, ale wystar-

o średnimsto1

czy sięgnąć do lat 4o. XIX w,
kiedynauniwersytecie weWroc-

sko-kaszubskich.
'- Strona czeska wykazała się
dużą statannośĘw organŁowa-

zwany Budzicielem Kaszubów.
To właśnietam spotkał się on
z wybitnymi uczon}rmi czeskimi,

prestiżowym mieiscu - siedzibie Seminarium Łużyckiego,
a

opawę zewrętrzną przygoto-

wano z roanachem- Naiważniei
sze jednak, żewidaćbyłozainteresowanie poruszanąproblema-

tyką. Na konferencii stawili się
ludzie nauki, studenci i dziennikarze. Co ważne, posiadali oni
dośćdobre rozeznanie w spra-

wachkaszubskich.

U niektórych owo zaintereso-

wanie kaszubszczyzną jestpozu-

niętebardzo daleko hz|kładem
moze być dr Vladislav K.noll, au-

podstawóweki1

licznie|szagrup
sowiczówwl<aż

w Pradze wpisuje się w długąhi-

wraz z towatzyszącą iei dyskus|ą
natemathistorii iwspfi eesności

się w

uczniowieszk

zialnych, doroś
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tem z utwofl
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poglądów.

o znacznie wi1
trudności.
Ogodz.9.so
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z wyiątkiem
Na godz. to za
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Labudy,któryp

Dariusz Szymikowskipodkreśla,że ciekawo ść,czy wręcz fa-

scynacja Czechów Kaszubami
(i odwrotrrie), była widoczna
takźe wpóźniejszycĘlatach.
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Kaszćbsko }ednota. Głównym
punktem tego wydarzenia była
konferencia populamonaukowa

niu Dnia Kultury Kaszubskiei podkreśla Anur }abłoński, działacz |ednoty. - Spotkanie odbyło

ń

dził

uczestnti

ŁuŹyc oraz stowarzyszenie osób

kaszubów oraz kontaktów cze-
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M/ysiaM/y ,,Histoąpzne klasztory w

Kaszubi od dawna budz ązainteresowanie w Czechach. PotwterdztĘ
to obchody Dnia Kultury Kaszubskiej, które odbyŁy się w Pradze pisze Marek Ada,mkowicz

ts
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mi m.in. na temat człcrulieka i jego miej:
wszechświecie. Z kolei za §frzień, w ca

Dzieńkaszubslri
wczechach
f otkaniewczeskie| stolicy
zorganizowało tamteisze

§

teracńo"
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ęzykiem li-

Ogtamie tego rodzaiu

spot-

kanie odbyłosięwzoo3roku,
wipgospodarzebyliciekawi,

co,

odtęoporyzmieniłosięnaKa-

podróży była książka pt.

,,Zapomeńutf kout slovanskf"
- opowiada Szymikowski. -

Wt}rmsam]rrnmniejwięcej

cza-

sie zainteresowanie sprawami

gubach-mówiArtur}abłoński. kaszubskimiw Czechachpod-,Interesowalisięm.in,rozwią- trz}rmywało opublikowanie
ząniami prawnymi, w jakich przezStefanaRamułta,,Słowfunkcjonujemy w Polsce. Z na- nika języka pomorskiego czyli
szejperspektywy jestistome,

że kaszubskiego".

KaszubówiŁużyczanpo§trzega DariuszSzymikowskiprz}.posię w Czechach jako równo- mina, że ponorine ożywienie

konta}ców kaszubsko-czeskich
nastąpiło naprzełomie XXiXXI

wieku.
- Dużą rolę odegrali wtedy
członkowie redakcji czasopisma
,,Odroda' oraz Stowarzyszenia

,,Remus"

- mówi

Dariusz

Szymikowski. Strona kaszubska nawiązała wówczas współpracę z Towarzystwem Przyia-

gółŁll!tc,

Podsumowuiąc Dzień Kuitury

Kaszubskiei,

.

działacze

Kaszćbsczi }ednote prz edstawili
prof. Petrowi Kalecie, prezeso-wi
Towarzystwa Pr ziaciół Łńy c,
propozycię zorgaąĘowania se-

minarium w Gdańsku |ego tematem miałyby być kontakty
czesko-kaszubskie od xx w.
po współczesność. Możliwa byłaby też wspólna, czesko-kaszubska wyprawa poprrlarnonaukowanaŁuźyce.
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