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KSIĄŻKA

WSPOMNIENIE

Ukazał się„Nowy
bedeker gdyński“

Prof.BrunonSynakpożegnanyzhonorami
nagdańskimcmentarzuSrebrzysko

FOT. TOMASZ BOŁT

Książka jest kontynuacją wydanego w 1995 i 2001 r. “Bedekera
gdyńskiego” Kazimierza
Małkowskiego. Prace nad trzecią edycją przerwała śmierć tego niestrudzonego kronikarza
dziejów miasta, na szczęście
dokończenia dzieła podjął się
Dariusz Małszycki, pracownik
Muzeum Miasta Gdyni. Obecne
wydanie zawiera poprzednie
hasła, ale dodano do nich nowe
informacje o wydarzeniach,
które na trwałe wpisały się
w gdyński krajobraz.
(MA)

Norda

Prof. Brunon Synak był
uosobieniem cnót kaszubsko-pomorskich. Konkretny,
powściągliwy, skromny, a jednocześnie, jeśli tylko mógł,
bardzo pomocny – taki obraz
zmarłego naukowca, działacza samorządowego i społecznego odmalował w mowie pożegnalnej na gdańskim cmentarzu Srebrzysko
premier Donald Tusk. To
słowa, które pokazują charakter, ale nie opisują zasług
Brunona Synaka, a tych jest

przecież niemało. Wiele
zawdzięcza mu nauka, niemało region, jednak szczególny dług wdzięczności
mają wobec profesora Kaszubi. Był przecież jednym
z nich i doskonale ich rozumiał. Z nimi pielgrzymował
do Ziemi Świętej, z nimi
odwiedził Jana Pawła II.
W ostatnich latach prof.
Synak zmagał się z ciężką
chorobą. Zmarł 18 grudnia
w wieku 70 lat.
(MA)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Region
Z nowym rokiem w objazd
po regionie wyruszy
Książkobus Radia Kaszëbë.
Literatrura kaszubska będzie
więc na wyciągnięcie ręki
Marek Adamkowicz
m.adamkowicz@prasa.gda.pl
Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Pucka włącza się w uruchomienie
Knégobusu Radia Kaszëbë (po
polsku Książkobus). Chęć
współpracy przy projekcie zadeklarowały także Kaszubski
Instytut Rozwoju z Kościerzyny
oraz wydawnictwa regionalne.
W zamyśle pomysłodawców przedsięwzięcia Knégobus ma być czytelnią, księgarnią i biblioteką na kołach, który przez cały rok 2014 będzie
przemierzać Kaszuby. W ten
sposób mieszkańcy mniejszych
miejscowości będą mieli szansę na kontakt z literaturą, a jest
to szczególnie ważne w kontekście rozwoju języka kaszubskiego.
Dostrzegają to zresztą autorzy projektu, którzy zapowiadają, że głównym tematem spotkań zaplanowanych podczas
wizyt Knégobusa będzie literatura kaszubska: jej bogactwo,
dorobek, a przede wszystkim
znaczenie czytelnictwa kaszubskojęzycznego dla edukacji kaszubskiej na poziomie uniwersyteckim i w późniejszej karierze zawodowej. W spotkaniach
uczestniczyć będą autorzy
współczesnych utworów w języku kaszubskim, nauczyciele

regionaliściiuniwersyteccywykładowcy, a także dziennikarze
kaszubskich mediów, animatorzy kultury i inne osoby aktywne w przestrzeni publicznej.
Odstronytechnicznejprzedsięwzięcie wygląda następująco: Książkobus to specjalny samochódwyposażonywksięgozbiór, na który złożyły się woluminy pochodzące ze zbiorów
prywatnych oraz publikacje
udostępnione na potrzeby projektu przez wiodących wydawców książki kaszubskiej. Starsze
tytułybędziemożnaprzeglądać
namiejscu,aksiążkipublikowanewspółcześnie–równieżzakupić.
Chociaż w naszych realiach
objazdowabibliotekawydajesię
czymśnietypowym,towprzeszłościwtenwłaśniesposóbdocierano do czytelników. Artur Jabłoński, działacz KJ, ale też literat, zwraca uwagę, że podobne
rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniemzagranicą,amówiąc
dokładniej - we Fryzji.
KnégobusRadiaKaszëbëwyruszywobjazd8stycznia2014r.
z Gdyni.Przezcałyrok,wyłączającferiezimowe,świąteczneiletnie wakacje, ma dotrzeć do blisko 60 miejscowości na Kaszubach. Pół żartem można powiedzieć, że będzie to współczesna
wersja Remusa, który z karą
obładowaną książkami również
krążył po ziemi kaszubskiej.
ProjektuzyskałdofinansowaniezMinisterstwaAdministracji
i Cyfryzacji w ramach dotacji
na realizację zadań mających
na celu ochronę, zachowanie
i rozwój tożsamości kulturowej
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. A

Nie wszędzie młodzi
chcą kaszubskiego
A W gminie Puck spada liczba dzieci, które uczą się kaszubskiego
A Samorząd traci na tym tysiące złotych subwencji
Pomorze
P. Niemkiewicz, R. Kościelniak
db.puck@prasa.gda.pl
Gmina Puck to jeden z największych obszarowo samorządów
na Pomorzu. Tu kaszubski jest
żywym językiem, którego na co
dzień używa się w domach,
sklepach, na ulicy czy w urzędzie. I to właśnie tu z roku
na rok spada liczba uczniów,
którzy w szkołach chcą się
uczyć kaszubskiego. Skąd ten
niepokojący trend?
W 2012 w podstawówkach
i gimnazjach na kaszubski chodziło 313 uczniów (na 3100 dzieci w wieku szkolnym w całej
gminie). W tym roku było ich
już tylko 286. - Dla nas rezygnacja każdego dziecka z nauki to
wymierna strata - mówi wójt
Tadeusz Puszkarczuk.- Mamy
przecież wykwalifikowaną kadrę do nauczania języka, którą
trzeba opłacać.

To w szkole dzieci
nauczą się pisać
po kaszubsku, ale
też poznają historię
swojego regionu

Strata to subwencja oświatowa. Samorządy dostają rządową dopłatę do uczniów 5160 zł. Ale gdy dzieci uczą się
regionalnego języka, to kwota
rośnie o ok. 3 tys. zł.
Czy dzieciom w końcu znudził się kaszubski? A może język przodków wyszedł już
z mody? Urzędnicy przekonują, że nie. - Też nas to zaciekawiło - przyznaje samorządowiec. - Zapytaliśmy więc dzieci i ich rodziców.
Okazało się, że młodzi są
przekonani, że w kwestii językowej szkoła ma niewiele do
zaoferowania w porównaniu
z tym, co dzieje się w domu czy
np. w organizacjach, gdzie
udzielają się dzieci oraz młodzież.
Jak jest w innych regionach
Pomorza? W szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których gmina Bytów jest organem
prowadzącym 306 osób uczy
się języka kaszubskiego, a 17
ukraińskiego. Ogólnie rzecz
biorąc chętnych nie brakuje. Tu
wabikiem do nauki stało się stypendium w wysokości 200 złotych miesięcznie. - Zainteresowanie ze strony uczniów jest
bardzo duże i taki był zamiar komentuje Dariusz Glazik z
bytowskiego starostwa. W powiecie kartuskim widać wyraźny spadek chętnych do nauki

kaszubskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Młodzieży
nie zachęciła nawet możliwość
otrzymania pieniężnych Nagród Starosty Kartuskiego, ale
w gminie Kartuzy w ciągu

ostatnich sześciu lat odnotowano znaczny wzrost uczących się
kaszubskiego. W gm. Linia kaszubski w szkołach cieszy się
dużym zainteresowaniem.
(AT) A

FOT. PIOTR NIEMKIEWICZ

Książkobus sposobem
na kaszubszczyznę

b Zespół Szkół w Starzynie - w tej szkole, którą prowadzi gmina
Puck, młodzi ludzie też mogą uczyć się języka kaszubskiego

