
Kaszubskie camino2014 

	  
	  	  	  W	  Łebie,	  starym	  nadmorskim	  kaszubskim	  grodzie,	  znanym	  od	  stuleci,	  w	  2008	  roku	  
zamieszkał	  Apostoł	  św.	  Jakub	  Starszy,	  patron	  pielgrzymów,	  rybaków	  i	  żeglarzy.	  Jego	  
grób	  znajduje	  się	  w	  hiszpańskim	  Santiago	  de	  Compostela,	  a	  niewielki	  fragment	  kości	  –	  
bezcenna	  relikwia	  –	  w	  Łebie.	  Święty	  Jakub	  modli	  się	  za	  nas	  pomagając	  w	  naszej	  drodze	  
do	  nieba.	  Dlatego	  przychodzą	  do	  Niego	  pielgrzymi	  w	  pielgrzymce	  zwanej	  od	  IX	  wieku	  po	  
hiszpańsku	  „Camino”.	  
	  	  	  Serdecznie	  zapraszamy	  na	  „Kaszubskie	  camino”	  do	  Łeby.	  
Ks.	  kan.	  Zenon	  Myszk	  –	  Proboszcz	  
Kazimierz	  Kleina	  –	  Senator	  RP	  
Łukasz	  Grzędzicki	  –	  Prezes	  ZKP	  
Ewa	  Horanin	  –	  Prezes	  ZKP	  o/Łeba	  
	  
	  
PROGRAM:	  
	  
sobota	  23.08.2014	  
godz.	  10:00	  -‐	  	  
Konferencja	  naukowa:	  „Pogranicza:	  Historia	  -‐	  Socjologia	  -‐	  Teologia”	  
	  
Referaty:	  
1.	  Ks.	  prof.	  Henryk	  Skorowski	  (MCDMiM,	  Warszawa)	  	  –	  „Aktualna	  kondycja	  
społeczeństwa	  polskiego”.	  
2.	  Ks.	  prof.	  Jarosław	  Koral	  (UKSW,	  Warszawa)	  –	  „Przedsiębiorczość	  rodzinna”	  
3.	  Prof.	  Zygmunt	  Szultka	  (AP,	  Słupsk)	  –	  „Dlaczego	  nie	  doszło	  do	  założenia	  klasztoru	  
karmelitów	  na	  Rowokole	  w	  Smołdzinie?”	  
4.	  Prof.	  dr	  hab.	  Marek	  Cybulski	  (UG,	  Gdańsk)	  –	  „Kaszubskie	  ślady	  w	  kronice	  pomorskiej	  
Thomasa	  Kanzowa”	  	  
5.	  Ks.	  dr	  Janusz	  Chyła	  (UMK,	  Toruń)	  –	  „Europo,	  ocal	  nadzieję!”	  



6.	  Dr	  Przemysław	  Zientkowski	  (UKW,	  Bydgoszcz)	  –	  „Współczesne	  herezje	  praw	  
człowieka”	  
7.	  Dr	  Sylwia	  Górzna	  (AP,	  Słupsk)	  –	  "Dialog	  z	  islamem	  w	  ujęciu	  Josepha	  Ratzingera/	  
Benedykta	  XVI"	  
	  
Festyn	  Łebska	  Haromonia	  14:00	  -‐	  22:00 (Park Jana Pawła II) 
święto	  organizacji	  pozarządowych	  
	  
godz.	   20:30	   –	   4.	   Festiwal	   Filmów	   Kaszubskich:	   „Kaszuby,	   Morze	   i	   Pomorze”	   -‐	  
„Królewiónka	  je	  w	  pałacu”,	  film	  dokumentalny,	  (kasz.,	  2011,	  18’),	  reż.	  E.	  Pryczkowski	  
„Kryptonim	  Inspirator”,	  reż.	  Henryka	  Dobosz,	  film	  dokum.	  (pol.	  2005),	  55	  min.	  	  	  
Gość:	  Andrzej	  Busler,	  Sławina	  Kosmulska	  	  
	  
	  
Niedziela	  24.08.2014	  
godz.	  12:30	  -‐	  Msza	  św.	  po	  kaszubsku	  (kościół	  św.	  Jakuba	  Ap.)	  
	  
13:30	  -‐	  19:00	  -‐	  koncert	  zespołów	  folklorystycznych	  „Remus”	  i	  „Koleczkowianie”	  
teatr	  plenerowy	  dla	  dzieci	  „Maszoperia”,	  „Synkopa”	  
	  
20:30	  -‐	  Zakończenie	  4	  Festiwalu	  Filmów	  Kaszubskich	  
„Od Pani Swarzewskiej do Lewoczy”, (pol., kasz.,  2012, 36’), real. E. Pryczkowski 
Teledysk „Swiãti Janie Pawle”, 4 min 
„Kaszubi u Papieża”, reportaż, (pol., kasz., 2004, 45’), real. E.Pryczkowski 
Goście: Obecni na „Kaszubskim Camino” 
	  

Od	  rana	  do	  wieczora	  23	  i	  24	  sierpnia	  
5.	  FESTIWAL	  RĘKODZIEŁA	  

	  
	  


