
VIII TYDZIEŃ KASZUBSKI 

 W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZODKOWIE 

 

INAUGURACJA VIII TYGODNIA KASZUBSKIEGO 

W dniu 28.02.2011r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkoły Podstawowej i 

Publicznego Gimnazjum w Przodkowie odbyła się inauguracja VIII 

Tygodnia Kaszubskiego. Po uroczystym powitaniu przybyłych gości: 

wójta gminy Lipnica, zespołu muzycznego z Lipnicy, dyrekcji naszej szkoły, 

zebranych nauczycieli i uczniów odśpiewano hymn kaszubski. Następnie 

organizatorka całego przedsięwzięcia pani Jadwiga Hewelt zapoznała 

wszystkich z programem Tygodnia Kaszubskiego. W dalszej części głos 

zabrał dyrektor Jerzy Soliwoda, który podkreślił , że obchody Tygodnia 

Kaszubskiego stały się już przodkowską tradycją. Podczas całego tygodnia co 

roku odbywają się różne spotkania, występy, konkursy, zabawy z językiem 

kaszubskim. 

02.03.2011r (środa)  

To dzień bardzo urozmaicony, bogaty w wydarzenia, spotkania, zmagania 

konkursowe. 

O godz. 10.00 przodkowską społeczność uczniowską w świat muzyki, śpiewu i 

tańca wprowadził zespół folklorystyczny „Kaszëbskô Rodzëzna” pod opieką 

naucz. Marii Zalewskiej oraz młodzieżowa orkiestra dęta pod kierownictwem p. 

Ewy Studzińskiej działające przy Domu Kultury w Lini. Występ dostarczył 

wszystkim wielu wrażeń słuchowych, wizualnych i duchowych, pokazał, jak 

przebogaty jest kaszubski folklor, niewyczerpany repertuar w zakresie pieśni, 

muzyki, tańców kaszubskich. Widać było duże zaangażowanie ze strony 

młodzieży, opiekunów, bardzo dobre przygotowanie grupy śpiewająco – 

tańczącej, piękne stroje regionalne, świetne umuzykalnienie młodzieży i 

profesjonalizm całego zespołu grającego. Widzowie zapatrzeni, zasłuchani, nie 



żałowali oklasków, włączali się do wspólnego śpiewu. Byli gotowi nawet do 

wspólnego tańca, stwierdzili, że trzeba włączać się w dzieło kultywowania 

kaszubskich tradycji, rozwijać zdolności wokalno –muzyczne. 

 

    

 

 

 

O godz. 11.15 uczniowie Zespołu Szkół w Przodkowie spotkali się z 

regionalistką, poetką i autorką podręczników do nauki języka kaszubskiego p. 

Jaromirą Labudda z Lini. Najpierw usłyszeli kilka wierszy autorstwa pani 

Jaromiry w wykonaniu uczniów klas VI SP Przodkowo, następnie poznali krótki 

życiorys poetki przedstawiony przez naucz. Jadwigę Hewelt, obejrzeli 



podręczniki do nauki j. kaszubskiego. Pani Jaromira w bardzo przystępny, 

ciekawy sposób opowiedziała o sobie, o pierwszych  kontaktach z j. kaszubskim, 

o tym, że wszystko zaczęło się od ojca  Aleksandra Labudy (1902-1981), który 

też był nauczycielem, ale przede wszystkim sławnym pisarzem, poetą, 

felietonistą. To on zaszczepił w córce miłość do języka, chęć do pisania. 

Młodość ojca była związana z gminą Przodkowo. W miejscowości Barwik znalazł 

swoją przyszłą żonę. Wśród sześciorga dzieci p. Jaromira była najmłodszą córką, 

jak twierdzi „kinderniespodzianką”. W wieku 4 lat umiała już czytać i recytować. 

Dzięki ojcu wiedziała, co będzie robić w swoim życiu, że będzie wierna 

kaszubskiej mowie i swojej małej ojczyźnie, że nigdy nie opuści kochanej 

rodzinnej wsi. Była i jest dumna, że jest Kaszubką, że została wychowana na 

prawdziwą patriotkę, która nie wstydzi się mówić po kaszubsku. Zachęciła 

wszystkich uczniów do kultywowania kaszubskiej mowy i kaszubskich tradycji. 

     

 

    

 


