Łubiana zgarnęła 4 miejsca na podium podczas
Dyktanda Kaszubskiego w Szczecinie!
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Cztery miejsca na podium dla Łubiany, dwa dla Skorzewa i wyróżnienie dla Wielkiego
Podlesia. Szkoły z gminy Kościerzyna rewelacyjnie zaprezentowały się podczas
jubileuszowego XX Dyktanda Kaszubskiego, które z okazji rocznicy odbyło się w
Szczecinie, średniowiecznej stolicy Kaszub.
W etapie szkolnym konkursu na całych Kaszubach wzięło łącznie udział prawie 700 osób.
Dziesięć najlepszych osób w każdej z sześciu kategorii w weekend 6 i 7 listopada pojechało
na finał do Szczecina. Z powiatu kościerskiego w kategorii szkół podstawowych byli to
uczniowie i nauczyciele z Łubiany, Skorzewa, Wielkiego Podlesia i miasta Kościerzyny.
Główny organizator przedsięwzięcia Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
zapewnił uczestnikom dojazd do Szczecina, pobyt w hotelu, zwiedzanie miasta oraz sporo
innych niespodzianek. Wszystkim uczestnikom towarzyszyło poczucie wyjątkowości
wydarzenia i miejsca, w którym się znaleźli. – Jesteśmy tu, gdzie wszystko się zaczęło. To
tutaj w średniowieczu były siedziby Kaszubów, a książęta szczecińscy nosili tytuł książąt
Kaszub – mówił podczas otwarcia Jan Wyrowiński, prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego. Po oficjalnym przywitaniu i występach artystycznych, uczestnicy
udali się do klas, gdzie lektorzy dyktowali tegoroczne teksty konkursowe. Zaskoczeniem
było, że wszystkie pochodziły z powieści Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody
Remusa” i nawiązywały do średniowiecznej historii Kaszubów.

Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas wieczornej gali w jednej ze szkół muzycznych w
Szczecinie. Emocje i napięcie były ogromne, bo każdy z finalistów włożył w przygotowania
do konkursu mnóstwo czasu i własnej energii. Po kolejnym ogłaszaniu laureatów, radość
reprezentantów gminy Kościerzyna była coraz większa. W pierwszej kategorii klas I – III
trzecie miejsce zdobyła Blanka Trawicka z Łubiany, a drugie miejsce Mikołaj Drewczyński ze
Skorzewa. W drugiej kategorii klas IV-VI drugie miejsce wywalczyła Witosława Dziemińska ze
Skorzewa, a pierwsze miejsce i tytuł Strzédnégò Mésterka Kaszëbsczégò Pisënkù trafił
do Oliwii Okrój ze szkoły w Łubianie. W ostatniej kategorii szkół podstawowych, czyli klas VIIVIII zwycięzcą został Adam Szmaglik z Łubiany. W finale konkursu z naszej gminy udział
wzięli jeszcze Filip Narloch i Kinga Zaborowska z Łubiany. Sporą dawkę emocji przysporzyło
też ogłoszenie wyników w ostatniej kategorii dla profesjonalistów, czyli nauczycieli języka
kaszubskiego. W tym gronie najlepsza okazała się Anna Cupa, nauczycielka języka
kaszubskiego w Łubianie (w poprzednich latach I miejsca w tej kategorii zdobyły już Iwona
Makurat, nauczycielka kaszubskiego w Skorzewie i Iwona Kwidzińska, nauczycielka
kaszubskiego w Wielkim Podlesiu).
– Më sã baro ceszimë, że më tu jesmë. Më sã wiele ùczëlë w szkòle, mielë dodatkòwé ùczbë.
Òrtografiô kaszëbskô, jak sã jã pòznô, to nie je ju takô trudnô – oceniał jeden z laureatów,
Adam Szmaglik z Łubiany. – Më jesmë baro bùszné z naszich ùczniów. To je baro wôżné,
żebë pisac pò kaszëbskù. Naszi ùczniowie gôdają, czëtają i dobrze piszą pò kaszëbskù. Òni
są przińdnotą kaszëbiznë – podsumowywały szkólne: Anna Cupa, Iwona Kwidzińska i Iwona
Makurat. Zwycięzcy Dyktanda otrzymali cenne nagrody rzeczowe i finansowe. Łączna
wartość nagród zdobytych przez laureatów z gminy Kościerzyna to blisko 5 tysięcy złotych.
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