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W 2012 roku, dzięki donacji Profesora Gerarda Labudy i jego rodziny, w 

Instytucie Kaszubskim została ustanowiona naukowa Nagroda im. Gerarda 

Labudy. Zgodnie z przyjętym regulaminem, wręczenie Nagrody następuje co 

trzy lata, a jej laureatem może zostać badacz (lub zespół badaczy) w wieku do 

40 lat. Nagroda  może zostać przyznana za pracę naukową – książkę 

opublikowaną w ciągu ostatnich trzech lat; za cykl prac – publikacji 

książkowych, z których ostatnia została wydana w ciągu ostatnich trzech lat lub 

też za pracę jeszcze niepublikowaną. Zgłaszane dzieła mogą mieć charakter 

opracowań: teoretycznych, metodologicznych, źródłowych. Do Nagrody można 

zgłaszać również podręczniki akademickie oraz prace popularyzujące wiedzę o 

Kaszubach i Pomorzu. 

Do pierwszego konkursu o Nagrodę im. Gerarda Labudy zostało 

zakwalifikowanych dziesięć prac naukowych. Kapituła Nagrody postanowiła 

nagrodzić dwiema równorzędnymi nagrodami w wysokości 12500 zł prace: 

- Sylwii Bykowskiej, Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa 

polskiej ludności w województwie gdańskim po II wojnie światowej, Gdańsk 

2012, 

- Agnieszki Chlebowskiej, „Stare panny", wdowy i rozwiedzione. 

Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815−1914 na przykładzie prowincji 

Pomorze, Szczecin 2012. 

Nagroda została wręczona w dniu 19 października 2013 r. 

Do drugiego konkursu o Nagrodę im. Gerarda Labudy zostało 

zakwalifikowanych siedem prac naukowych, spełniających kryteria określone w 

Regulaminie.  

Oceny zgłoszonych prac dokonała Kapituła Nagrody w składzie: 

- prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – przewodniczący Kapituły 

- prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska 

- prof. dr hab. Witold Molik 

- prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński 

- prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk  

Spośród zgłoszonych prac Kapituła postanowiła nagrodzić dwiema 

równorzędnymi nagrodami w wysokości 12500 zł. prace dwóch autorów: 

- Lechosława Jocza, System samogłoskowy współczesnych gwar 

centralnokaszubskich, Szczecin 2013 oraz  System spółgłoskowy współczesnych 

gwar centralnokaszubskich, Szczecin 2014 
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- Piotra Kitowskiego, Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach 

województwa pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-

historyczne 

Pierwszy z Laureatów, Lechosław Jocz, jest absolwentem Uniwersytetu 

Szczecińskiego, językoznawcą, dr hab. i prof. nadzwyczajnym w PWSZ w 

Gorzowie Wielkopolskim, stypendystą Instytutu Maxa Plancka w Lipsku, w 

którym to mieście przez kilka lat pracował w Instytucie Sorabistycznym 

Uniwersytetu w Lipsku. Na tymże uniwersytecie w 2011 najpierw uzyskał 

stopień doktora, a następnie w 2014 roku habilitację. 

Kapituła postanowiła wyróżnić prof. Lechosława Jocza za zainicjowanie i 

realizację na bardzo wysokim poziomie nowatorskich badań nad językiem 

kaszubskim. 

Drugi z Laureatów, Piotr Kitowski, jest absolwentem studiów 

prawniczych i historycznych Uniwersytetu Gdańskiego, na którym pracuje jako 

adiunkt w Katedrze Historii Prawa WPiA. Jest autorem kilkudziesięciu prac 

naukowych, w tym nagrodzonej książki, która jest pokłosiem rozprawy 

doktorskiej. Kapituła postanowiła wyróżnić tę pracę i jej autora za wybitny 

wkład w kontynuację tradycji gdańskiej szkoły historyczno-prawnej oraz istotne 

walory poznawcze i wysoki poziom warsztatu naukowego.  
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