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6 NORDA
Płyta Sztërë Kòtë już w sprzedaży
11 różnorodnych stylistycznie
utworów, które łączy spójne instrumentarium i twórcze czerpanie z kaszubskich tradycji
muzycznych - tak najkrócej
określić można właśnie wyda-

ną płytę grupy Sztërë Kòtë zatytułowaną „Pòla, lasë ë mòrze”.
Ideą projektu Sztërë Kòtë było
ubranie tradycyjnych kaszubskich melodii w nowatorską,
współcześnie atrakcyjną formę,

stylistykę i estetykę. Dlatego
utwory, które znalazły się na
płycie nawiązują do różnych
popularnych obecnie gatunków, m.in. ballady rockowej,
reggae, jazzu. Płytę można ku-

pić bezpośrednio od zespołu
pisząc
mejla
na
szterekote@interia.pl lub
szterekote@szterkote.eu, na
Allegro i w kilku księgarniach
internetowych.

KASZUBSKA PŁYTA

Rok 2013 rokiem Zrzeszińców?

Kolędy
z tatą

Kończący się 2012 rok ZKP ogłosiło rokiem Młodokaszubów. Stowarzyszenie osób narodowości kaszubskiej proponuje, by 2013 rok poświęcić Zrzeszińcom - pisze Joanna Kielas

R

wiańskich. Tym samym nawiązywali oni do haseł głoszonych
przez „budziciela Kaszubów”,
Floriana Ceynowę.
„Zrzesz Kaszëbskô” była jednym z najdłużej wydawanych
czasopism kaszubskojęzycznych.Ostatniprzedwojennynumer ukazał się w sierpniu 1939
roku w Kartuzach. Po II wojnie
światowej gazeta ukazywała się
także
przez
kilka
lat
w Wejherowie.Jednakrepresje
ze strony ówczesnych władz,
które spotykały osoby piszące
do niej, doprowadziły do zamknięcia redakcji. Po upadku
PRL-u Edmund Kamiński
(znanykaszubskidziałacz)podjął się trudu wznowienia czasopisma „Zrzesz Kaszëbskô”, jednakinicjatywatazakończyłasię
niepowodzeniem
- W przyszłym roku mamy
zamiar przypomnieć współczesnym działaczom postawę
„Zrzeszińców”, którzy w czasachrepresjiidyskryminacjiKaszubów potrafili działać ioddawać nawet ostatnie pieniądze
na wydawanie niezależnego od
władz czasopisma oraz na rozwój społeczeństwa kaszubskiego.Takapostawaw najlepszysposóbpokazuje,jakbardzo
byli zgodni z głoszonym przez
siebie hasłem: „Nôprzód dlô
Kaszëb - Najpierw dla Kaszub”,
co pokazuje także, że kaszubskość jest wartością godną poświęcenia,oczymdziśdziałacze
coraz częściej zapominają - dodaje członek KJ, Adam Hebel.
Jednązpierwszychinicjatyw,
którą będą chcieli zrealizować
działacze
stowarzyszenia
Kaszëbskô Jednota w nadchodzącym roku, będzie wydanie
książki„Kaszubi-wspólnotanarodowa”, opisującej wpływ idei

sklepach jest już dostępna płyta pt. „Kolędy z Tatą”, na której
po polsku i kaszubsku śpiewają
Ania i Tomasz Fopke. Znajduje
się na niej 6 tradycyjnych utworów bożonarodzeniowych polskichitylesamowspółczesnych,
kaszubskich,ztekstemm.in.Kazimierza Jastrzębskiego.
- Postawiliśmy na rodzinne
śpiewanie.WnaszymdomutradycyjniewdrugidzieńŚwiątBożegoNarodzeniawspólnieśpiewamykolędy.Wtymrokupostanowiliśmy utrwalić na płycie
częśćztegorepertuaru.Smakowite,barwnearanżacjestworzył
TadeuszKorthals.Tapłytkaskupiawsobietradycjęiwspółczesność,wyraźniezaznaczakulturę
kaszubskąnatleogólnopolskiej
i... łączy pokolenia - mówi AgnieszkaNadolska-Fopke,inicjatorka wydania płyty, prezeska
Kaszubskiej Agencji Artystycznej z Chwaszczyna.
Na płycie śpiewają: Tomasz
Fopke (ur. w 1973 r.) - śpiewak,
autor słów i muzyki do wielu
współczesnych kaszubskich
piosenek,dyrygujechóremLutniazLuzinaorazAniaFopke(ur.
w 2003 r.). Dziewczynka ma już
zasobąpierwszenagraniaztatą.
Rok wcześniej, w studio Radia
Gdańsk nagrała bajkę Aleksandra Labudy w ramach „Kaszubskiego bajania” - akcji czytania
bajek prowadzonej przez ZKP.
(jk)
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ok 2013 rokiem
Zrzeszińców. Taki
patronat chcą zaproponowaćKaszubom członkowie
Kaszëbsczi Jednotë. ZKP odpowiada, że zgodnie z harmonogramem już zatwierdzonym
w 2011 roku, nadchodzący rok
wZKPbędzierokiemks.Janusza
Pasierba.
Jak tłumaczy Kaszëbsczi Jednotë,wnadchodzącymrokuminie 80 lat od wydania pierwszego numeru czasopisma
„Zrzesz Kaszëbskô” (pol. „Więź
Kaszubska”), który ukazał się 5
maja 1933 roku w Gdyni. To
właśnie tam, przy ulicy Świętojańskiej, znajdowała się pierwsza, przedwojenna siedziba redakcjigazety,którejredaktorem
odpowiedzialnym był gdyński
radny Ignacy Szutenberg.
-Wzwiązkuz tąrocznicąpostanowiliśmyzorganizowaćkilkanaście wydarzeń poświęconych piszącym do tego czasopisma. Byli to m.in.: Aleksander
Labuda, Jan Trepczyk, Jan
Rompski,FeliksMarszałkowski,
ks. prałat Franciszek Grucza
oraz Ignacy Szutenberg. To
właśnietychdziałaczypopularnie nazywa się „Zrzeszińcami”wyjaśniaMateuszMeyer,prezes
stowarzyszenia osób narodowości kaszubskiej Kaszëbskô
Jednota.
Hasło:„NôprzóddlôKaszëbNajpierw dla Kaszub” ma przyświecaćkaszubskimdziałaczom
społecznymwnajbliższymroku,
przypominając jednocześnie
idee
głoszone
przez
Zrzeszińców. Jużwdwudziestoleciu międzywojennym głosili
oni, że Kaszubi to odrębny naród, a mowę ich powinno zaliczać się do grona języków sło-

Mateusz Meyer (z lewej) i Adam Hebel

80 lat
W 2013 roku minie 80 lat
od wydania pierwszego numeru
czasopisma „Zrzesz Kaszëbskô”,
który ukazał się 5 maja 1933 r.
w Gdyni

Zrzeszińcównawspółczesnąsytuację Kaszubów oraz zorganizowanie cyklu spotkań poprzedzających marcowy Dzień Jedności Kaszubów w całym
regionie.
Inne plany na nadchodzący
rok ma Zrzeszenie KaszubskoPomorskie.
- Zgodnie z decyzją Rady Naczelnej ZKP, podjętej już
w czerwcu 2011 roku, u nas rok
2013 będzie rokiem księdza Ja-


Nôprzód dlô Kaszëb
nusza Pasierba, poety i eseisty,
historyka i znawcy sztuki
oraz kultury - tłumaczy Łukasz
Grzędzicki, prezes ZKP. - Mamy
dokładnie opracowany całoroczny harmonogram, który
ściśle reguluje co i kiedy się będzie działo. Startujemy otwarciem w Tczewie już 7 stycznia.
Wydarzenia będą się odbywały
także m.in. w Jastarni, Żarnowcu i Redzie, czyli w miejscachgdzieks.Pasierbżyłitwo-

  
rzył.OczywiścieKaszëbscziJednotë może ogłosić u siebie rok
2013 rokiem Zrzeszińców,
jedno drugiemu nie wchodzi
w paradę i nie przeszkadza.
Ztego co wiem, wpiątek [dzisiaj
- dop. red.] samorząd województwa pomorskiego ogłosi
2013 rokiem jezior, ktoś inny
jeszcze rokiem Juliana Tuwima.
Niemawtymżadnych sprzeczności.
(jk)

