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CASSUBIA CANTAT, CZYLI GRANIE NA KASZUBSKĄ NUTĘ
Do poniedziałku 14 października przyjmowane
będą zgłoszenia do konkursu w ramach
bytowskiego Festiwalu Cassubia Cantat. Konkurs jest przeznaczony dla zespołów grających
muzykę kaszubską. Warunkiem udziału jest
przygotowanie w nowej aranżacji co najmniej

trzech utworów z płyty Cassubia Incognita,
które zostały zarejestrowane w czasie powojennej Akcji Zbierania Folkloru. Lista utworów oraz
nagrania z płyty Cassubia Incognita znajdują się
na stronie www.skarbnicakaszubska.pl.
(MA)
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Badania na miarę
Nagrody Labudy

Wspomnieli
Jana Piepkę

G

Prondzyński, wiceprezes Instytutu Kaszubskiego, który to instytut odpowiada za sprawy
związaneznagrodą.
Publikacja
dr
Sylwii
Bykowskiej traktuje o jednym
znajtrudniejszychdoświadczeń
wnajnowszejhistoriiKaszubów,
jakim było wpisywanie na Niemiecką Listę Narodowościową
w czasie II wojny światowej. Autorkanietylkoprzybliżaokoliczności, w jakich to się odbywało,
lecztakżeopisujekonsekwencje
takiego wpisu, które nierzadko
byłydramatyczne.
Pomimo upływu lat, sprawa
Niemieckiej Listy Narodowościowej wciąż budzi wiele emocji.
- Nie spodziewałam się, że
moja praca spotka się aż tak żywym odbiorem - przyznaje Sylwia Bykowska. - Okazało się, że
dlawielurodzintematvolkslisty
jesttrudny,bolesny.Ludziechętniej przyznają się, że mieli
„dziadkawWehrmachcie”niżże
ktośzichbliskichpodpisałvolkslistę. Słyszałam nawet, że niepotrzebnie rozgrzebuję sprawy
zprzeszłości,alebyłytopojedynczegłosy.
Książka„Rehabilitacjaiweryfikacjanarodowościowapolskiej
ludnościwwojewództwiegdańskim po II wojnie światowej”
powstała w oparciu o rozprawę
doktorskąobronionąwInstytu-

Profesor Gerard Labuda był nie tylko wybitnym uczonym, ale też
filantropem

Publikacja dr Bykowskiej
opisuje trudny temat wpisów
na volkslistę

cie Politologii Uniwersytetu
Gdańskiego, a wydana została
przez Instytut Kaszubski
wGdańskuw2012r.Popublikacji przeważały głosy, że tego rodzaju praca była bardzo potrzebna, a Nagroda im. Gerarda
Labudy jest kolejnym tego potwierdzeniem.
W ubiegłym roku ukazała się
również druga z nagrodzonych
publikacji, czyli „»Stare panny«,
wdowyirozwiedzione.Samotne
szlachciankiwPrusachw latach
1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze”. Jest ona efektem badań dr hab. Agnieszki
Chlebowskiej nad przemianami
społecznymi w Prusach i na Pomorzu w XIX i na pocz. XX
wieku. Zainteresowania naukowe autorki dotyczą przede
wszystkimruchukobiecegooraz
miejscairoliszlachcianekwspołeczeństwie pomorskim. Rozprawa na temat sytuacji samotnychszlachcianekwXIX-wiecznych Prusach na przykładzie
prowincji Pomorze, była podstawą do nadania Agnieszce
Chlebowskiej stopnia doktora
habilitowanego.
Uroczystość wręczenia Nagrodyim.GerardaLabudyodbędziesięwsobotę19października
o godz. 12 w Domu Kaszubskim
wGdańsku(ul.Straganiarska2022).Wstępwolny!
m.adamkowicz@prasa.gda.pl

Tomasz Fopke wykonał pieśń
„Moje strone”

an Piepka dołączył
do Wielkich Synów Ziemi
Puckiej,którzysąwspominani na Placu Kaszubskim
w Wierzchucinie. W niedzielę
zostałodsłoniętygłazztabliczką
poświęcona pisarzowi kaszubskiemu i polskiemu.
- To kolejny głaz, który upamiętniawielkichKaszubówurodzonychnaziemipuckiej-mówi
JadwigaKirkowskazZrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
w Wierzchucinie.
Tablicę odsłonili Mirosław
(syn),Bartek(wnuk)Piepkaoraz
Bohdan Sokołek, który reprezentował posła Kazimierza
Plocke fundatora obelisku. Kamieńpoświęciłproboszczks.Tadeusz Kunt. Tomasz Fopke zaśpiewał pieśń „Moje Strone” ze
słowami Jana Piepki.
Postać kaszubskiego pisarza
przypomniał prof. Józef
Borzyszkowski.
(R.K.)
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ROZSTRZYGNIĘCIE XIV KONKURSU PROZATORSKIEGO IM. JANA DRZEŻDŻONA

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
wWejherowieogłoszonowyniki
XIV Konkursu Prozatorskiego
im.JanaDrzeżdżona.Zwycięzcą
został Artur Jabłoński, autor
opowiadania „Smuga”. Drugie
miejscezajęliexaequoWojciech
Myszk i Jerzy Hoppe, a trzecie
Grzegorz Schramke.
- Proza Artura Jabłońskiego
wyróżniała się na tle pozostałych prac - mówi Bogumiła
Cirocka, która razem z profesorami Jerzym Sampem i Tadeuszem Linknerem zasiadała
wjurykonkursowym.-Toproza,
którą można określić mianem
„wielozmysłowej”. Czytając ją,
nie tylko widzimy opisywany

W

świat, ale także słyszymy
dźwięki i czujemy zapachy (nie
tylko przyjemne). Oczywiście
najważniejszy jest warsztat literacki, który w tym przypadku
jestbardzodobry.Autorzapanował nad poszczególnymi wątkami,pokazałżywe,pełnokrwistepostaci,jakrównieżwykazał
się bogatym słownictwem
wbelockiejodmianiejęzykakaszubskiego.
Na uwagę zasługuje umiejętne korzystanie przez Jabłońskiegozróżnychgatunkówistylistyk oraz płynne przechodzenie ze świata realnego
do fantastycznego. Interesujące
jest łączenie wątków z kaszubskichmitopeiz...bliskowschodnimi.

-Zwycięskieopowiadaniejest
chyba
pierwszym
kaszubskojęzycznymutworem,
wktórymgłównapostaćjestantybohateremiwktórymzawarto
tak dużo elementów naturalistycznych,czasemwręcz:turpistycznych - dodaje Bogumiła
Cirocka. - Z pewnością jest to
proza dojrzała.
Docenienie przez konkursowejuryopowiadania„Smuga”
tokolejnywostatnimczasiesukces Artura Jabłońskiego. Na lipcowychTargachKsiążkiKaszubskiej
i
Pomorskiej
w Kościerzynie nagrodzona została
jego
powieść
„Namerkôny”.
- Aktualnie pisarstwo odgrywa bardzo ważną rolę
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Nagroda dla Artura Jabłońskiego za najlepsze opowiadanie

Artur Jabłoński chętnie podejmuje problematykę współczesną

w moim życiu - przyznaje laureat. - Mogę sobie pozwolić
nazajmowanie się literaturą, bo
mamnatoczas,aleteżwsparcie
ze strony rodziny.
W swojej twórczości Jabłońskiobracasięwokółsprawdotyczących kaszubskich mitów
itożsamości. Jak mówi, stara się
rozwijać literaturę kaszubską
jako pełnoprawną część literatury europejskiej. Zadanie nader ambitne, zważywszy że
prozy w języku kaszubskim,
zwłaszcza poruszającej tematykę współczesną, jest jak nalekarstwo.
Wśród ulubionych autorów
wymieniaJanaDrzeżdżonaiErnesta
Hemingwaya.
(MA)
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erard Labuda był
jednymznajwybitniejszych polskich
mediewistów. Był
też filantropem,
fundatoremnagrodyzaksiążkę,
pracęnaukowąlubcyklpublikacji popularyzujących wiedzę
o Kaszubach i Pomorzu. Pierwszymilaureatkamiwyróżnienia
zostały dr Sylwia Bykowska
zGdańskiejWyższejSzkołyHumanistycznej,autorkarozprawy
„Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowapolskiejludności
wwojewództwiegdańskimpoII
wojnie światowej”, oraz dr hab.
Agnieszka Chlebowska z UniwersytetuSzczecińskiego,która
wydała „»Stare panny«, wdowy
i rozwiedzione. Samotne
szlachciankiwPrusachwlatach
1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze”.
- Kapituła przyznaje wyróżnienie młodym naukowcom
zawybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa, które prezentują wysokipoziomhumanistyczny,wybitne walory poznawcze oraz
interdyscyplinarność,aponadto
napisane są pięknym językiem,
cechująsięjasnościąwywoduisą
zrozumiałe dla czytelników
spoza świata nauki. W odczuciu
kapitułynagrodyobiepraceznakomicie spełniają te warunki mówi prof. Cezary Obracht-
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Dr Sylwia Bykowska i dr hab. Agnieszka Chlebowska otrzymały laury za publikacje
popularyzujące wiedzę o Kaszubach i Pomorzu - pisze Marek Adamkowicz

