Oświadczenie złożone
przez senatora Antoniego Szymańskiego
na 62. posiedzeniu Senatu
w dniu 29 czerwca 2018 r.
Składam oświadczenie z okazji XX Światowego Zjazdu Kaszubów.
7 lipca 2018 r. w Luzinie, dużej wsi kaszubskiej położonej w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, odbędzie się jubileuszowy, XX Światowy Zjazd Kaszubów. To wyjątkowe coroczne święto społeczności Kaszubów organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż XX Światowy Zjazd Kaszubów odbywa się w roku jubileuszu 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dbałość mieszkańców Kaszub o pamięć pokoleń, rozwój wspólnoty,
o dobro wspólne jest dziś szczególnie ważnym przykładem dla społeczeństwa całej naszej Ojczyzny.
Na docenienie zasługuje aktywność społeczno-kulturalna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które po
raz kolejny zorganizowało tak znaczące społecznie wydarzenie, w tym roku we współpracy z gminą Luzino.
Dodam, iż Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie co roku organizuje Światowy Zjazd Kaszubów w innej miejscowości tego regionu. Niniejsze wydarzenia sprzyjają rozwojowi lokalnej kultury, umacniają więź między
sąsiadami, budują porozumienie pokoleń. Trwająca dekady praca nad upowszechnianiem Kaszubszczyzny
wnosi w życie regionu i w polską kulturę wielorakie wartości. Trudno nie dostrzec pożytecznej pracy wspólnotowej. Kiedy w 1999 r. w Chojnicach odbył się I Zjazd Kaszubów, niewielu zdawało sobie sprawę z tego,
jak silnie inicjatywa ta wpisze się w kalendarz ważnych pomorskich wydarzeń. Dziś przedsięwzięcie to gromadzi tysiące osób. Jest to święto społeczności i kultury kaszubskiej. Mottem zaproszenia na tegoroczny
zjazd jest myśl profesora Gerarda Labudy: „Tyle zawsze było historii Kaszubów, ile w niej było dokonań
samych Kaszubów. Ale historia ich będzie trwała tak długo, dopóki imię Kaszubów, ich mowa, ich obyczaj,
ich kultura będą stanowiły wartość dla nich samych”.
Działania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w pełni wpisują się w tę myśl oraz propagują bardzo ważną
wartość, jaką jest rodzinny, aktywny sposób wspólnego spędzania czasu. Światowy Zjazd Kaszubów kultywuje nie tylko pamięć historyczną, ale również „pamięć moralną”. Dzięki temu młodzi ludzie poznają
i przyjmują tradycję i bliskie Kaszubom wartości, wśród których Rodzina i Wiara mają szczególne znaczenie.
Z okazji XX Zjazdu Kaszubów składam najlepsze życzenia całej społeczności Kaszubów.
Antoni Szymański

