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DZIAŁACZE GDAŃSCYZKP BĘDĄŚWIĘTOWAĆ 55-LECIE!
Jubileusz oddziału ZKP w Gdańsku
Zapraszamy w sobotę 29 września 2012 r.,
na godz 18.00 na teren Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Gdańsku przy ul.
Grunwaldzkiej 244 na uroczystości związane
z jubileuszem 55-lecia działalności gdańskiego

oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Rozpocznie je o godz. 18 msza św. polowa
z liturgią słowa w języku kaszubskim, którą
odprawi ks. Roman Skwiercz. Po nabożeństwie
zaplanowano spotkanie integracyjne przy ognisku, śpiewy i wspomnienia.

BursztynowedrzewoodKaszubów
tanisław
Rymaszewskiagrodę
odebrał z rąk prezydenta Lecha Wałęsy
i
Daniela
Czapiewskiego,właścicielaCentrumEdukacjiiPromocjiRegionu
podczas obchodów Dnia Sybiraka. - Ogromnie się cieszę, że
mogęwręczyćtęnagrodęwspólnie z prezydentem oraz w obecności arcybiskupa lwowskiego mówiłDanielCzapiewski.
Stanisław Rymaszewski jest
autoremwieluksiążek,przekazał
do CEPR zbiór obrazów, na których uwiecznił wspomnienia
zSyberii oraz rzeźbę, którą wraz
zojcemwykonałnazesłaniu.
Wzruszony artysta podziękował za nagrodę i wszystkie działanianarzeczSybioraków.
Bursztynowe Drzewo, wyraz

S

uznania Kaszubów dla osób zasłużonych w dziedzinie kultury,
jestnagrodązkilkudziesięcioletnią historią. Powstała z najcenniejszych kaszubskich skarbów
-drzewaibursztynu,którychpołączeniezapewniamoc,dostatek
iwrażliwośćnapiękno.
Osobyuhonorowane nagrodą
zawsze traktowały ją jako wyjątkowewyróżnienie.Bursztynowe
drzewo po raz pierwszy wręczono w 1920 roku. W okresie
międzywojennym
nagrody
otrzymali
m.in. Hanka
Ordonówna w 1931 r. i Jerzy
Harald w 1938 r. Tradycję przyznawania nagrody wskrzeszono
trzy lata temu w CEPR. Bursztynowe drzewa są wręczane podczas najważniejszych uroczystości
odbywających
się
wSzymbarku.(M.Damps)

W imieniu Kaszubów nagrodę Bursztynowego drzewa wręczyli Stanisławowi Rymaszewskiemu - Daniel Czapiewski i Lech Wałęsa

NA KASZUBACH PRZYBYWA DWUJĘZYCZNYCH POLSKO-KASZUBSKICH TABLIC Z NAZWAMI MIEJSCOWOŚCI

KULTURA

Przegląd
To wielka promocja Kaszub wśród przyjezdnych, ale też
identyfikacja z regionem i manifestacja odrębności etnicznej Teatrów
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Od mieszkańców zależy czy taka tablica pojawi się u wjazdu do miasta

W Sianowie przed sanktuarium Królowej Kaszub stoi już taka tablica

Równie ciekawie prezentuje się tablica w Stryszej Budzie w gm. Kartuzy
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W

mieszkańcy.
Wszyscy, którzy chcą poprzeć inicjatywę, mogą wpisać
się w specjalnej ankiecie
w
Urzędzie
Miasta
w Kościerzynie. Trzeba podać
imię, nazwisko, adres i pesel.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe tablice pojawią się w marcu 2013 roku.
- Uważam, że to wspaniały
pomysł - mówi Kazimierz
Bronk z Kościerzyny. - Przede
wszystkim promocja miasta,
która może przyciągnąć turystów.
W gminie Somonino w powiecie kartuskim właśnie kończy się montaż dwujęzycznych
tablic Łącznie będzie ich 244.
Montaż tablic sfinansowało
Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji, zgodnie z ustawą
o mniejszościach narodowych
i
etnicznych.
Kaszubskojęzyczne nazwy
miejscowości gminy Somonino
opiniowali Elżbieta Bugajna
z Rady Języka Kaszubskiego
i prof. Edward Breza. Nie obyło
się jednak bez małych sprzeciwów. Mieszkańcy mieli zastrzeżenia co do jednego ustalenia,
a mianowicie nazwy miejscowości „Ramleje”, która po kaszubsku według ekspertów powinna brzmieć „Ramute”.
W tym sporze ustąpiliśmy
mieszkańcom - mówi Sabina
Recław-Drewa,
sekretarz
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Ulicznych

Kościerzynie mogą
pojawić się tablice
z nazwą miejscowości
w języku kaszubskim. Obecnie
zbierane są podpisy wśród
mieszkańców, którzy popierają
tę inicjatywę. Trzeba zebrać ich
około tysiąca. Dwujęzyczne
tablice to przede wszystkim
ogromna promocja dla danej miejscowości wśród turystów, a dla mieszkańców symbol identyfikacji z Kaszubami.
- Kościerzyna, podobnie jak
inne miasta i gminy kaszubskie,
podjęła akcję zbierania podpisów, co wiąże się z konsultacjami społecznymi - mówi Katarzyna Knopik, członkini Zarządu Głównego Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego. - Celem jest doprowadzenie
do ustawienia tablic wjazdowych do naszego miasta
z nazwą w języku kaszubskim.
Konsultacje społeczne rozpoczęły się pierwszego września
i potrwają do piętnastego października.
Podpisy zbierają m.in. członkowie Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego
Oddział
w Kościerzynie. Każdy zainteresowany może również zgłosić się do Urzędu Miasta
w Kościerzynie, ul. 3 Maja.
- Podpisów jest coraz więcej
- dodaje Katarzyna Knopik. O tym, czy takie tablice pojawią
się w mieście, zdecydują jednak

Urzędu Gminy Somonino
i „Ramleje” zostaną w brzmieniu „Ramleje”.
Gmina Somonino jest 11
gminą kaszubską, w której stanęły dwujęzyczne tablice nazw
miejscowości. Tablice takie
widnieją już m.in. w Kartuzach,
Bytowie, Stężycy, Chmielnie,
Sierakowicach,
Brusach.
Na mocy ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
dotychczas ustalono dodatkowe nazwy w języku mniejszości narodowych dla 798
miejscowości w 43 gmiinach.
Najwięcej nazw jest w języku
kaszubskim – 397, następnie
niemieckim litewskim, białoruskim i łemkowskim.
A jak to wygląda w Europie?Dwujęzyczne znaki po raz
pierwszy w Europie zastosowano w Belgii, w celu podkreślenia równouprawnienia języka
francuskiego
i walońskiego oraz obu grup narodowych
W Niemczech tablice dwujęzyczne znajdują się na terenie
zamieszkania mniejszości etnicznych, narodowych ijęzykowych: Fryzja Północna, Łużyce,
Saterland, oraz na północy Niemiec w rejonie zamieszkiwania
mniejszości duńskiej oraz osób
mówiących dialektami dolnoniemieckimi (Plattdeutsch).
Joanna Surażyńska
Dawid Jaskulski

WsobotęcentrumWejherowa
po raz pierwszy zawładną teatry
uliczne.
Stowarzyszenie
Kaszëbskô Jednota organizuje
tego
dnia
przegląd
kaszubskojęzycznych teatrów
ulicznychWekwizer.Startogodz.
14. Podczas przeglądu wystąpi
pięćgrupteatralnych.Uczestnicy
przeglądu przygotowują przedstawienie uliczne w języku kaszubskim,trwająceniewięcejniż
40 minut. Sugerowaną, lecz nie
konieczną, tematyką przedstawienia jest twórczość Jana
Drzeżdżona - ma to być adaptacjascenicznabądźspektaklzainspirowanyjegotwórczością.Dodatkowo, o godz. 15.30 planowany jest występ Marcina
Molendowskiego z Kosakowa,
laureata tegorocznej edycji konkursuKaszubskiIdol.-Wnaszym
stowarzyszeniu jest wiele osób
pasjonujących się teatrem, w ramach burzy mózgów wymyśliliśmy taki przegląd, którego
w Wejherowie jeszcze nie było,
napisaliśmy wniosek o dofinansowanie i się udało - mówi Natalia Landowska z komisji organizacyjnejprzeglądu.Rozstrzygnięcie konkursu iwręczenie nagród
zaplanowanonagodz.19.Grupy,
którezajmąpierwszetrzymiejsca
otrzymają nagrody pieniężne.
Napozostałychuczestnikówczekają nagrody pocieszenia.
Joanna Kielas

FOT.MAGDALENADAMPS

Prestiżową nagrodę Bursztynowego
drzewa za opisanie losu Sybiraków
otrzymał Stanisław Rymaszewski

