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Jowita Kęcińska

I Sesja Naukowa w Osieku nad Notecią 
i XI Buczkowska Konferencja Naukowa 

w Wielkim Buczku

14 czerwca 2008 roku odbyła się w Osieku nad Notecią I Sesja Naukowa 
poświęcona obrzędom pogrzebowym na Krajnie. Współorganizatorami byli obok 
Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -  Instytut Kaszubski i krajeńskie Oddziały Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w Miasteczku Krajeńskim i Wielkim Buczku.

Dr Jarosław Rola wygłosił referat Szacunek dla zmarłych -  obrządek pogrze
bowy na Krajnie w epokach kamienia, brązu i żelaza (bogato ilustrowany mate
riałami ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile i Skansenu w Osieku); mgr Prze
mysław Grzesiak przedstawił Zwyczaje i obrzędy pogrzebowe w południowej Wiel- 
kopolsce; o Współczesnych obrzędach pogrzebowych na Krajnie mówił ks. Adam 
Przyborowski (proboszcz parafii pw. św. Józefa w Osieku n. Notecią), wreszcie 
Kaszubską „pustą noc” przedstawił w swym wystąpieniu prof. Józef Borzysz- 
kowski (IK).

Sesji towarzyszyła promocja książki Konrada Kaczmarka Stolemowe znamię, 
której dokonała prof. Jowita Kęcińska, zwracając uwagę na elementy związane 
z kamiennymi kręgami jako miejscem spoczynku zmarłych.

Wreszcie widowisko obrzędowe Ciemno wszędzie... (przygotowane specjalnie 
na sesję) w wykonaniu „Krajniaków” z Wielkiego Buczka zobrazowało w arty
stycznej formie funkcjonujące jeszcze na Krajnie północnej obrzędy, zwyczaje, 
przesądy i wierzenia związane ze zmarłymi.

Spiritus movens tejże konferencji była nauczycielka historii w miejscowym 
gimnazjum, mgr Iwona Schulz, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego.

20 września 2008 roku odbyła się w Wielkim Buczku organizowana przez 
Instytut Kaszubski w Gdańsku i „Krajniaków” z Wielkiego Buczka XI Buczkow
ska Konferencja Naukowa, tym razem poświęcona pieśni. Jej temat „»Pieśń uszła 
cało«. Rola pieśni w czasach zaboru i współcześnie” pozwolił na szerokie potrak
towanie tematu, zostawiając jednocześnie wiele pustych miejsc, których wypeł
nienia mają dokonać następne konferencje. Referat o Polskich Towarzystwach
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Śpiewaczych na Pomorzu w okresie zaboru wygłosiła prof. Jowita Kęcińska; prof. 
Józef Borzyszkowski ukazał Życie codzienne Kaszubów w pieśni. Szczególne za
interesowanie i poruszenie wzbudziło wystąpienie dr Stefanii Dawydenko z Wilna, 
która mówiła o Polakach na Litwie i ich pieśni jako znaku tożsamości narodowej. 
Ponadto Zbigniew Kowalski wygłosił ciekawy referat pt. Pieśń (nie tylko polska) 
jako siła sprawcza działań zespołów ludowych w Pilskiem. Wreszcie dr Małgo
rzata Chołodowska w wystąpieniu „...Tam idź, gdzie słychać śpiew, tam dobre 
serca mają...” dokonała promocji (współwydanego przez Instytut Kaszubski) 
śpiewnika „Krajniaków” Gdzie Stołunia falą błękitną lśni...

Podczas buczkowskiej konferencji tradycyjnie odbywają się promocje ksią
żek, tym razem były to -  zbiorek poetycki Włodzimierza Pankiewicza z Zakrzewa 
w Siódmym Niebie oraz powieści (współwydanej przez Instytut Kaszubski w Gdań
sku) Konrada Kaczmarka Stolemowe znamię.

Także tradycyjnie „Krajniacy” wręczają Odznaczenia Złotego Buka. W tym 
roku otrzymał je Marian Sadowski -  prezes Zakładu Drzewnego w Kujaniu.

Zakończeniem uroczystości jest jak co roku ogłoszenie wyników konkursu 
plastycznego „Moja Matka Boska Radosna” (nawiązującego w swej wymowie do 
idei propagowanych przez ks. Patrona Bolesława Domańskiego), na który wpły
nęło w tym roku 118 prac w czterech kategoriach wiekowych. Fundatorami na
gród byli: Instytut Kaszubski w Gdańsku, Krajniacy z Wielkiego Buczka, Stowa
rzyszenie Civitas Christiana z Piły, prezes Spółdzielczego Banku Ludowego w Zło
towie, prezes Robpolu w Złotowie-Wielatowie, prof. Maria Pająkowska-Kensik 
z Uniwersytetu Bydgoskiego.


