Kaszëbskô Réda / Kaszubska Reda Z Kaszubami na TY

Broszura zawiera zbiór materiałów wykorzystanych przy realizacji projektu
Kaszëbskô Réda/Kaszubska Reda - Z Kaszubami na TY oraz krótką fotorelację z realizacji poszczególnych elementów projektu.
Celem tej broszury jest inspirowanie środowisk nauczycielskich, animatorów
kultury i osób zainteresowanych kaszubszczyzną do podejmowania podobnych działań aktywizujących społeczność lokalną.

* Kaszëbsczi Kòłowi Rôjd z przigòdama * Latné półkòlonie
* Kùrs kaszëbsczégò jãzëka * Warkòwnie

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu EtnoPolska2019
Réda, rujan 2019 rokù

WSTĘP / WSTÃP
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu EtnoPolska2019: „Kaszëbskô Réda / Kaszubska Reda - Z Kaszubami na TY” realizowanego przez stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota przy
dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury i partnerskie Prywatnej Szkoły Podstawowej DEJA
CSB.
Na realizację projektu składały się takie przedsięwzięcia jak: „Kaszubski Rajd Rowerowy
z przygodami”, kurs języka kaszubskiego dla młodzieży i dorosłych, kaszubskie półkolonie oraz
kaszubskie warsztaty w szkołach i przedszkolach.
Głównym miejscem realizacji zadania było miasto Reda. Wszystkie wydarzenia w ramach realizowanego projektu skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także grup szkolnych
i przedszkolnych z województwa pomorskiego.
Kaszubski Rajd Rowerowy z przygodami odbył się 15 czerwca 2019 roku. W rajdzie wzięli
udział: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze oraz grupy szkolne. Rajd odbył się na terenie miasta Reda i okolic. Start i koniec rajdu był w Prywatnej Szkole Podstawowej DEJA CSB. Na rajd
zapisało się łącznie 95 uczestników. Uczestnicy rajdu przejechali wyznaczoną przez organizatorów
trasą, podczas której wykonywali różne zadania związanych z historią, kulturą Kaszub i językiem
kaszubskim oraz z miastem Reda. Po zakończeniu rajdu rozdano pamiątkowe medale oraz dokonano
losowania dwóch nagród rzeczowych: trampoliny i kosza do gry. Na mecie, na uczestników rajdu
czekał poczęstunek (ciastka, owoce, napoje) oraz atrakcje nawiązujące do kaszubskiej kultury i nie
tylko (malowanie kaszubskich wzorów, tworzenie kaszubskiej flagi, kaszubska gra sportowa „Bùczka”, zabawy integracyjne, jazda konna).
Kaszubskie Letnie Półkolonie odbyły się w czterech planowanych terminach: 24-28 czerwca
2019, 1-5 lipca 2019, 8-12 lipca 2019, 19-23 sierpnia 2019. Półkolonie skierowane były do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 12 lat zamieszkujących w Redzie, Wejherowie, Rumi i w okolicy
tych miejscowości. Podczas pięciodniowych warsztatów półkolonijnych uczestnicy wydarzenia brali udział w warsztatach języka kaszubskiego, poznawali kulturę, historię i tradycje Kaszub poprzez
wspólne tworzenie prac plastycznych, malowanie na szkole, oglądanie filmów, tworzenie planów
filmów i teledysków w języku kaszubskim, spotkania z lokalnymi artystami oraz wycieczki po okolicy. Podczas każdego turnusu półkolonii odbyła się jedna dalsza wycieczka. W Półkoloniach wzięło
udział łącznie 52 uczestników. Organizatorzy oprócz warsztatów i wyjazdów zapewnili uczestnikom
dwudaniowy obiad.
Kurs języka kaszubskiego odbył się w dniach 23-25 sierpnia 2019 roku w Redzie, w River
Style Hotel & Spa w Redzie. Kurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Zgłoszenia znacznie
przekroczyły planowaną liczbę uczestników kursu. Podczas kursu uczestnicy mięli zostać podzieleni na dwie grupy, jednak w związku z dość zbliżonym poziomem wiedzy uczestników, zajęcia
odbyły się w jednej grupie. Podczas kursu organizatorzy zapewnili warsztaty językowe, 2 noclegi,
wyżywienie oraz wizytę studyjną w Prywatnej Szkole Podstawowej DEJA CSB, gdzie odbyły się
również warsztaty z literatury, historii i kultury Kaszub. W kursie udział wzięło 10 osób.
Warsztaty Kaszubskie odbywały się w terminie od 1 września do 15 października 2019 roku
na terenie okolicznych szkół i przedszkoli. Przeprowadzono 6 warsztatów, podczas których uczestnicy (dzieci i młodzież) zdobyli podstawowe wiadomości o Kaszubach (symbole, położenie, podstawowe zwroty w języku kaszubskim). Każdy z warsztatów dostosowany został do wieku uczestników
warsztatów oraz ich obecnej wiedzy. W warsztatach udział wzięło: 140 osób.
Na zakończenie zadania wydano publikację internetową będącą przewodnikiem dydaktyczno-metodycznym dla nauczycieli języka kaszubskiego,dydaktyków oraz animatorów czasu wolnego
zawierająca scenariusze zajęć, zadań tematycznych, elementów warsztatowych. Publikacja opatrzo-

na została zdjęciami z realizacji projektu i jest dostępna na stronie www.kaszebsko.com.
Działania promocyjne dotyczące niniejszego projektu odbywały się regularnie przed każdym wydarzeniem. Promocja prowadzona była przede wszystkim za pomocą strony internetowej
kaszebsko.com, dejacsb.com oraz Facebook Kaszëbskô Jednota i DEJA CSB. Promocja prowadzona
wydarzenia prowadzona była również podczas pobliskich festynów (w okresie letnim) oraz w centrum handlowym Auchan (gdzie promowano wydarzenie z wykorzystaniem reklamowych baloników). Początkowo planowano wykupienie czasu antenowego w lokalnym radiu, jednak promocja
w Auchan oraz na FB przyniosła tak duży efekt, że nie było konieczności prowadzenia dodatkowej
promocji.

KÒŁOWI RÔJD Z PRZIGÒDAMA /
ROWEROWY RAJD Z PRZYGODAMI

REGULAMIN
KASZUBSKI RAJD ROWEROWY Z PRZYGODAMI
1. Organizatorzy:
Organizatorami „Kaszubskiego Rajdu Rowerowego z przygodami” (zwanego dalej Rajdem) są
Kaszëbskô Jednota, Prywatna Szkoła Podstawowa DEJA CSB.
2. Cele:
• popularyzacja wiedzy o Kaszubach i języku kaszubskim;
• poznanie zakątków Redy i okolic;
• propagowanie turystyki rowerowej jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego;
• integracja rodzin, środowisk szkolnych i przedszkolnych.
3. Uczestnicy:
3.1 W Grze mogą wziąć udział:
• dzieci, młodzież i dorośli;
• rodziny;
• grupy przedszkolne;
• grupy szkolne;
• inne zorganizowane grupy.
3.2 Skład drużyny to min. 2 uczestników.
3.3 W każdej drużynie musi znajdować się min. 1 osoba dorosła.
3.4 Każdy uczestnik musi posiadać sprawny rower.
3.5 Dopuszcza się użycie przyczepek rowerowych dla dzieci oraz fotelików rowerowych.
4. Miejsce i termin Rajdu:
START: Prywatna Szkoła Podstawowa DEJA CSB, ul. Wejherowska 58A, 84-240 Reda
TERMIN: 15 czerwca 2019 roku, godz. 10.oo
CZAS RAJDU: ok. 2-3 godz.
5. Zapisy:
Zapisy trwają do 30 maja 2019 roku pod adresem mailowy: dejacsb@dejacsb.com
W treści maila należy podać: nazwę drużyny oraz liczbę i wiek uczestników oraz dane kontaktowe
(e-mail, telefon).
6. Warunki uczestnictwa:
• Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapoznanie się z Regulaminem Rajdu, wypełnienie Deklaracji uczestnika Rajdu oraz zobowiązanie podporządkowania się decyzjom Organizatorów.
• Zapisanie się na listę uczestników Rajdu jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
• Osoby do 18 r.ż. mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej (1 osoba dorosła może opiekować się grupą nie większą niż 7 osób niepełnoletnich).
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i trasy Rajdu ze względów pogodowych.
7. Zadania uczestników:
Zadaniem uczestników Rajdu jest przejście trasą Rajdu (zgodnie z mapą trasy) rozwiązując w
wyznaczonych miejscach zadania „niespodzianki” tykające tematyki historii, kultury, tradycji Kaszub oraz języka kaszubskiego.
8. Świadczenia organizatorów:
• pamiątkowy medal dla każdego uczestnika Rajdu;
• poczęstunek;

• logowanie dwóch nagród.
9. Uwagi końcowe:
• Nieznajomość Regulaminu niezwalania uczestników od jego przestrzegania.
• Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania
trasy Rajdu.
• NNW we własnym zakresie.
• Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z przebiegu
Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów.
10. Kontakt do organizatorami:
Kaszëbskô Jednota, ul. Wejherowska 58A, 84-240 Reda, dejacsb@dejacsb.com, tel. 503 007 295, 889 201 967.

TRASA RAJDU

Karta zadań dla grupy PROWADZĄCEJ /
KÔRTA ZADANIÓW DLÔ PROWADNÉGÒ KARNA
Witajcie serdecznie :) / Serdeczno witómë!
Tutaj znajdziecie zadania, które należy wykonać podczas całego rajdu, a także podstawowe wytyczne dotyczące przebiegu trasy rajdu.
Zespoły biorące udział w rajdzie dzielą się na grupy PROWADZĄCE i grupy DOCHODZĄCE.
Zadaniem grupy PROWADZĄCEJ jest przejechanie określonej na mapie trasy, wykonanie zadań
(zgodnie z załączonym planem zadań) oraz oznaczenie miejsc wykonania zadania wstążką dla grupy DOCHODZĄCEJ. Natomiast zadaniem grupy DOCHODZĄCEJ jest przejechanie trasy (zgodnie
z planem trasy) odnalezienie wstążek grupy PROWADZĄCEJ (każda grupa ma inny kolor), wykonanie zadań zgodnie z planem zadań oraz zebranie na trasie wszystkich wstążek swojego koloru
(zebranie wszystkich wstążek jest poświadczeniem dotarcia do wszystkich punktów wykonania zadania).
I ZADANIÉ
1. Zrób zdjęcie każdego członka swojej grupy z koniem (przy koniu, z koniem w tle, itp.). Oznacz
miejsce, w którym zostały wykonane zdjęcia.
II ZADANIÉ
1. Ułóż ze znalezionych roślin (igliwie, kwiaty, kora, itp.) wzór przedstawiający czarną część kaszubskiej flagi o wymiarach ok. 30x40 cm. Po wykonaniu zadania wykonaj jego zdjęcie i znacz
miejsce wykonania zdania wstążką.
III ZADANIÉ
1. Zatrzymaj się na przystanku autobusowym linii nr 9. W widocznym dla grupy dochodzącej miejscu (w okolicy przystanku) wypisz (dowolną metodą, nie niszcząc rozkładu i przystanku) z rozkładu
jazdy godzinę przyjazdu autobusu w przedziale od 10.oo-12.oo. (nie zapomnij oznaczyć miejsca
wstążką)
IV ZADANIÉ
1. Zrób wspólne selfie całej Waszej drużyny na tle nazwy ulicy, na której się znajdujesz i wyślij
z POZDROWIENIAMI Z RAJDU do organizatora na nr tel. 503 007 295 lub email: dejacsb@dejacsb.com.
V ZADANIÉ
1. Narysuj na piasku/ziemi, za pomocą kija całą swoją drużynę. Zrób zdjęcie. (oznacz miejsce wstążką)
VI ZADANIÉ
1. Stolemy (kasz. Stolemë) – w kaszubskich legendach olbrzymy, które przed wiekami zamieszkiwały tereny Kaszub. Pozostałością po ich obecności są jakoby liczne wielkie głazy, które Stolemy
porozrzucały podczas walk lub zawodów siłowych. Takie kamienie, określane jako „stolemowe”.
Wyobraź/cie sobie takiego Stolema w dzisiejszych czasach i stwórz/stwórzcie z dostępnych na miejscu materiałów wymyślonego przez Siebie/Was stojącego Stolema (min. 30 cm wysokości) – mężczyznę. Oznacz to miejsce.
VII ZADANIÉ
1. Znajdź grube drzewo. Do tego drzewa (za pomocą pinezki) przyczep kopertę z zadaniem dla grupy
DOCHODZĄCEJ I oznacz to miejsce wstążką.

VIII ZADANIÉ
1. Wróć do miejsca, z którego wyruszyłeś. Po powrocie wypisz na kartce nazwy organizatorów dzisiejszego Rajdu i zrób zdjęcia grupy z ich logo.
Karta zadań dla grupy DOCHODZĄCEJ /
KÔRTA ZADANIÓW DLÔ DOCHÔDAJĄCÉGÒ KARNA
Witajcie serdecznie :) / Serdeczno witómë!
Tutaj znajdziecie zadania, które należy wykonać podczas całego rajdu, a także podstawowe wytyczne dotyczące przebiegu trasy rajdu.
Zespoły biorące udział w rajdzie dzielą się na grupy PROWADZĄCE i grupy DOCHODZĄCE.
Zadaniem grupy PROWADZĄCEJ jest przejechanie określonej na mapie trasy, wykonanie zadań
(zgodnie z załączonym planem zadań) oraz oznaczenie miejsc wykonania zadania wstążką dla grupy DOCHODZĄCEJ. Natomiast zadaniem grupy DOCHODZĄCEJ jest przejechanie trasy (zgodnie
z planem trasy) odnalezienie wstążek grupy PROWADZĄCEJ (każda grupa ma inny kolor), wykonanie zadań zgodnie z planem zadań oraz zebranie na trasie wszystkich wstążek swojego koloru
(zebranie wszystkich wstążek jest poświadczeniem dotarcia do wszystkich punktów wykonania zadania).
I ZADANIÉ
2. Znajdź miejsce, w którym Twoja/Wasza grupa prowadząca oznaczyła, jako miejsce, w którym
wykonała zdjęcia z koniem. Zrób w tym samym miejscu zdjęcia każdego członka swojej grupy
z koniem (przy koniu, z koniem w tle, itp.).
II ZADANIÉ
2. Znajdź wstążkę chrakteryzującą swoją grupę prowadzącą (zgodnie z kolorem). W tym miejscu
znajdziesz część zadania wykonany przez poprzednią grupę. Dokończ zadanie wykonując żółtą
część kaszubskiej flagi, łączą ją z czarną częścią grupy prowadzącej. Wykonaj zdjęcie wykonanego
zadania.
III ZADANIÉ
2. Poszukaj przystanku autobusowego linii 9, który oznaczyła Twoja/Wasza grupa PROWADZĄCA.
Znajdź wypisaną przez tą grupę godzinę przyjazdu autobusu. Wypisz kolejną następna godzinę przyjazdu autobusu linii 9 i zrób zdjęcie wykonanego zadania (nie zapomnij zabrać wstążki).
IV ZADANIÉ
2. Zrób wspólne selfie całej Waszej drużyny na tle nazwy ulicy, na której się znajdujesz i wyślij
z POZDROWIENIAMI Z RAJDU do organizatora na nr tel. 503 007 295 lub email: dejacsb@dejacsb.com.
V ZADANIÉ
2. Dorysuj do drużyny PROWADZĄCEJ wszystkich członków swojej drużyny. Zrób zdjęcie.
VI ZADANIÉ
2. Stolemy (kasz. Stolemë) – w kaszubskich legendach olbrzymy, które przed wiekami zamieszkiwały tereny Kaszub. Pozostałością po ich obecności są jakoby liczne wielkie głazy, które Stolemy
porozrzucały podczas walk lub zawodów siłowych. Takie kamienie, określane jako „stolemowe”.
Znajdź miejsce, w którym grupa PROWADZĄCA stworzyła swojego Stolema, a następnie wyobraź/
cie sobie swojego Stolema. Z dostępnych na miejscu materiałów wymyślonego przez Siebie/Was
stojącego Stolema (min. 30 cm wysokości) – kobietę. Zrób zdjęcie.

VII ZADANIÉ
2. Znajdź grube drzewo, do którego grupa PROWADZĄCA przymocowała pewien przedmiot. Otwórz
go i wykonaj zadanie. Zrób zdjęcie.
VIII ZADANIÉ
2. Wróć do miejsca, z którego wyruszyłeś. Po powrocie wypisz na kartce nazwy organizatorów dzisiejszego Rajdu i zrób zdjęcia grupy z ich logo.

FOTORELACJA Z RAJDU/ÒDJIMCZI Z RAJDU
Przed rajdem / Przed zaczącym

Podczas rajdu / W czasu rajdu

Na kończenie / Na kùńc

LATNÉ PÓŁKÒLONIE i WARKÒWNIE/
PÓŁKOLONIE LETNIE i WARSZTATY

Symbole kaszubskie
Według słownikowej definicji symbol to „przedmiot a[lbo] znak zastępujący, oznaczający,
przywodzący na myśl (na zasadzie umowy, asocjacji myślowej) jakieś pojęcie, czynność, przedmiot
zwł[aszcza] widomy znak czegoś niewidzialnego” (Kopaliński 2007, s. 182). Szczególny rodzaj
symboli stanowią symbole narodowe, które są elementem jednoczącym daną społeczność i uosabiają jej historię, wartości, dumę. Do symboli narodowych zalicza się przede wszystkim herb, godło,
flagę, hymn i stolicę.
Nasza symbolika, z wyjątkiem hymnu, swoją genezą sięga średniowiecza, gdy na Pomorzu
kształtowała się państwowość kaszubska.
Herb i godło
Herbem Kaszub jest czarny Gryf w koronie, zwrócony w prawo (w heraldyce przyjmuje się
odwrotny kierunek patrzenia – z perspektywy postaci z godła, a nie obserwatora), umieszczony
w polu tarczy herbowej koloru złotego (złoto oddawane jest za pomocą barwy żółtej). Godłem Kaszub jest więc czarny Gryf w koronie, zwrócony w prawo.

Herb Kaszub
Gryf pojawił się pod koniec XII wieku na pieczęciach władców Księstwa Pomorskiego, zwanych od swego godła – Gryfitami. Od XIII wieku Gryfici, obok tytułu książąt Sławii (Słowian) i Pomorza (Pomorzan), posługiwali się także tytułem kaszubskim – dux Cassubiae (książę Kaszub) lub
dux Cassuborum (książę Kaszubów). Gryf uosabiał w średniowiecznej heraldyce męstwo i odwagę.
Godło kaszubskiej dynastii na ogół występowało bez korony. Obecność korony jest konsekwencją
przyjęcia przez ruch kaszubski w XX wieku wizerunku Gryfa zaproponowanego przez Aleksandra
Majkowskiego.
Flaga
W związku z tym, że herbem kaszubskim jest czarny Gryf na złotym tle, zgodnie z zasadami heraldyki flaga kaszubska ma kształt dwóch poziomych pasów; górny jest koloru czarnego (barwa godła),
a dolny – żółtego (złoty kolor tarczy herbowej oddany za pomocą barwy żółtej). W związku z tym
kaszubskimi barwami narodowymi są kolory czarny i żółty.

Flaga Kaszub
Współcześnie do pierwszego publicznego użycia flagi kaszubskiej doszło 18 sierpnia 1929
roku w Kartuzach, przy okazji utworzenia Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów. Dzień ten został
przyjęty przez stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota jako Święto Flagi Kaszubskiej.
Hymn

Hymn, zgodnie z greckim pochodzeniem tego słowa, to pieśń pochwalna, którą powinien cechować podniosły i uroczysty charakter. W starożytności i średniowieczu hymny miały w zasadzie
wyłącznie charakter religijny, natomiast dzisiaj mają przede wszystkim wymiar patriotyczny – komponowane są zwłaszcza na cześć własnego narodu, państwa czy regionu.
Hymn kaszubski jest symbolem, który odzwierciedla istniejące podziały we wspólnocie kaszubskiej,
zwłaszcza (choć nie tylko) w kwestii świadomości narodowej. Ci Kaszubi, którzy mają kaszubską
świadomość narodową, przyjęli, że ich hymnem jest pieśń Zemia Rodnô Jana Trepczyka. Znalazło to
formalny wyraz w Deklaracji ideowej stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota, przyjętej 7 września 2011
roku. Dla wielu Kaszubów, przede wszystkim o polskiej orientacji narodowej, funkcję hymnu pełni
tak zwany Marsz kaszubski Hieronima Derdowskiego.
Zemia Rodnô
Zemia Rodnô, pëszny kaszëbsczi kraju,
Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm!
Të jes snôżô, jak kwiat rozkwitłi w maju.
Ce, Tatczëznã, jô lubòtną tu móm.
Sambòrów miecz i Swiãtopôłka biôtczi
W spòsobie Ce dlô nas ùchòwałë.
Twòje jô w przódk bëlné pòcyskóm kwiôtczi.
Òdrodë cél Kaszëbóm znôw brënie.
Tu jô dali mdã starżã zemi trzimôł,
Skądka zôczątk rodnô naj rózga mô.
Tu mdã dali domôcëznë sã jimôł
Jaż zajasni i nama brzôd swój dô.
Autorem kaszubskiego hymnu narodowego jest Jan Trepczyk (1907–1989), który skomponował również muzykę do tego utworu. Zemia Rodnô powstała w 1954 roku. Składa się z trzech
czterowersowych strof zawierających – jak to określiła Mariola Pobidyńska, autorka opracowania na
temat tej pieśni – „obraz kaszubskiej ojczyzny rozumianej jako idea osadzona w przeszłości, mająca

wpłynąć na odrodzenie duchowe Kaszubów”. Warto zacytować jeszcze jeden fragment:
Podmiot liryczny utworu wyraża zachwyt pięknem ziemi kaszubskiej, deklaruje miłość do
ojczyzny i zobowiązuje się jej strzec oraz pracować dla jej dobra, by „wydała owoc”. W kontekście
działalności politycznej Trepczyka wydaje się, że tym owocem ma być uzyskanie przez Kaszubów
świadomości odrębności etnicznej i poczucia dumy z przynależności do ludu zamieszkującego tak
piękne ziemie i posiadającego tak znamienitą historię (Pobidyńska 2009, s. 3).
Jan Trepczyk przywołał całe kaszubskie dziedzictwo, na które składają się obydwie części
Pomorza. Pomorze Gdańskie symbolizują jego władcy oraz stolica – Gdańsk, natomiast Pomorze
Szczecińskie – Roztoka, zachodnia granica państwa Gryfitów. „Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi
bróm!” – to granice ideowej (ideologicznej) ojczyzny Kaszubów. W ten sposób autor kaszubskiego
hymnu narodowego nawiązał do przekonań swego mistrza, Aleksandra Majkowskiego, wyrażonych
w jego Historii Kaszubów oraz w powieści Żëcé i przigòdë Remùsa, gdzie umierający Józef Zabłocki pokazuje Remusowi mapę Kaszub i określa dawne granice ziemi kaszubskiej: To jest obraz naszej
ojczyzny […]. Te dwie kręte czarne drogi, które idą z południa ku północy, to dwie wielkie rzeki:
na wschodzie Wisła, na zachodzie Odra. Tam, gdzie Wisła uchodzi do morza, masz Gdańsk, gdzie
Odra, masz Szczecin. Spójrz, jak linia morza tępym klinem podbiega do ujścia Odry, i pamiętaj, że
przeszedłszy tę rzekę na lewy jej brzeg, wciąż jeszcze będziesz na dawnej ziemi kaszubskiej. Bo ona
ciągnie się wzgórzami nadbałtyckimi aż prawie tam, gdzie stoi Berlin, stolica Niemców, i miasto
Roztoka, niedaleko morza […] to starodawne granice naszej ziemi kaszubskiej (Majkowski 1995,
s. 189).
Hymn Zemia Rodnô nakreśla też powinności Kaszubów, co w następujący sposób ujęła Pobidyńska (2009, s. 21–22): Podmiot liryczny tekstu składa deklaracje wobec dziedzictwa ojczyzny:
upowszechnianie jej kultury […], trzymanie straży ziemi kaszubskiej, a także dbanie o nią i pracę
dla niej. Porównując owe deklaracje z czynami przodków przywołanymi w wierszu, dostrzeżemy
pewną opozycję między polami znaczeniowymi działań dla ojczyzny. W przeszłości obecna jest
semantyka walki (miecz, bitwy), w teraźniejszości odzywająca się jedynie echem w deklarowanym trzymaniu „straży”, czyli w wyrażeniu gotowości do ewentualnej obrony strzeżonego obszaru
(w przypadku tekstu pieśni chodzi raczej o ideę niż o konkretne terytorium). Natomiast współcześnie wyznaczane działania wpisują się w ważny dla tradycji pomorskiej etos pracy organicznej. […]
Wers Òdrodë cél Kaszëbóm znôw brënie jasno nazywa cel i sens podejmowanych działań.
Zemia Rodnô jest śpiewana uroczyście przede wszystkim w czasie obchodów Dnia Jedności
Kaszubów. Towarzyszy też obchodom Dnia Flagi Kaszubskiej i zebraniom członków Kaszëbskiej
Jednoty. Od 19 marca 2012 roku, codziennie w południe i o północy, rozbrzmiewa na antenie Radia
Kaszëbë. W czerwcu 1999 roku pieśń tę wykonano w Sopocie w czasie powitania papieża Jana Pawła II.
Krytycy uznawania Zemi Rodnej za ogólnokaszubski hymn podkreślają przede wszystkim,
że jest ona nowym utworem, bez tradycji, i że nie ma sensu w „miejsce prastarego hymnu kaszubskiego”, czyli Marsza Derdowskiego, wprowadzać (lub – jak piszą niektórzy przeciwnicy pieśni
Trepczyka – „narzucać”) „mało znaną ludowi kaszubskiemu piosenkę Zemia Rodnô” (http://naszekaszuby.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=764&forum=1#forumpost5086). Uważają, że
tekst jest „trochę nieaktualny”, gdyż òdroda (odrodzenie) już się dokonała, że trzeba „jedynie ją
rozwijać” (Hoppe 2008, s. 29–30). Ponadto werset Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm! jest „niepokojący i kontrowersyjny”, gdyż w obecnych czasach nie ma sensu wracać do dawnej historii, „by
nie budzić rewizjonistycznych zapędów i nie wzbudzać niepotrzebnie emocji, które przez wiele lat
pokutowały na Pomorzu, kiedy kojarzono Kaszubów z Niemcami” (Hoppe 2008, s. 29–30).
Zwolennicy nadania pieśni Jana Trepczyka statusu hymnu ogólnokaszubskiego podkreślają
z kolei, że spełnia ona formalne kryteria, jakie stawia się temu gatunkowi literackiemu. Ponadto
według nich Zemia Rodnô ma charakter patriotyczny, ponieważ mówi o umiłowaniu kaszubskiej
ojczyzny (Ce, Tatczëznã, jô lubòtną tu móm), jej pięknie, celach i zadaniach Kaszubów, zawiera
odniesienia do ich historii, ma charakter ponadczasowy i uniwersalny, niezależny od okoliczności
politycznych. W przeciwieństwie do Marsza Hieronima Derdowskiego jest pozbawiona sformułowań wyrażających wrogość czy nienawiść wobec kogokolwiek, możliwa do zaakceptowania przez
wszystkich Kaszubów, niezależnie od ich tożsamości narodowej, przekonań politycznych czy re-

ligijnych. Jest to także utwór, który w „udany sposób wkomponowuje się w rodzinę europejskich
hymnów”.
Marsz kaszubski
Tam gdze Wisła òd Krakòwa
W pòlsczé mòrze płënie
Pòlskô wiara, pòlskô mòwa
Nigdë nie zadżinie.
Ref. Nigdë do zgùbë
Nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżem!
Më trzimómë z Bòdżem.
Më z Niemcama wieczi całé
Krwawé wiedlë wòjnë.
Wòlné piesni wiedno brzmiałë
Bez górë i chòjnë.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Przëszedł Krzëżôk w twardi blasze,
Pôlił wsë i miasta,
Za to jegò cepë nasze
Grzmòcëłë lat dwasta.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Nas zawòłôł do swi rotë
Pòlsczi król Jadżełło,
Téj w niemiecczich karkach gnôtë
Trzeszczałë jaż miło.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Gdze król Kadzmiérz gnôł Krzëżôka?
Gnôł gò pòd Chònice!
Bë gò zgniôtłë, jak robôka,
Kaszëbsczé kłonice.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Czej rôz naju òkrãtama
Szwedë najechalë,
Më żesmë jich kapùzama
Z Pùcka wënëkalë.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Krzëżã swiãtim przëżegnóné
Séc, seczera, kòsa,
Z tim Kaszëba w piekle stónie,
Diôbłu ùtrze nosa.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Nasz Stanisłôw Kòstka swiãti,
Co sã ù nas rodzył,
Nie dopùscy, bë zawzãti

Wróg nam długò szkòdzył.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Płaczą matczi nad sënama
Płączą dzys dzewice,
Hola, jesz je Bóg nad nama
Dôł cepë, kłonice.
Ref. Nigdë do zgùbë...
Hieronim Derdowski (1852–1902) zawarł powyższą pieśń w swym najsłynniejszym dziele –
poemacie Ò Panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł, wydanym po raz pierwszy w 1880 roku.
Marsz składa się z dziewięciu zwrotek. Tadeusz Lipski, autor opracowania na temat tej pieśni, podkreślił zwłaszcza symbolikę pierwszej zwrotki, zwracając uwagę na znaczenie w polskiej literaturze
Wisły, która była znakiem dumy, patriotyzmu oraz uosabiała swobodę i wolność narodową. Kraków natomiast to kolebka polskiej kultury. Następne strofy mówią przede wszystkim „o wielowiekowych zmaganiach Polaków-Kaszubów z napierającym z zachodu wrogiem”. Zdaniem Lipskiego
utwór Derdowskiego opiewa waleczność Kaszubów i „jest świadectwem [ich] przywiązania do Polski” (Lipski 2008, s. 23). Powszechnie podkreśla się, że Marsz wyraża także religijność Kaszubów
i wierność Bogu.
Zwolennicy uznania Marsza za hymn kaszubski powołują się na fakt jego długiego funkcjonowania w tradycji kaszubskiej oraz w ujęciach podręcznikowych. Krytycy zauważają, że cała
twórczość Derdowskiego i jego poglądy wskazują na to, że nie zamierzał on nadać temu utworowi
charakteru hymnu. Warto przypomnieć, że hymnem kaszubskim został on nazwany przez Feliksa
Nowowiejskiego (1877–1946) na początku lat 20. XX wieku (Nowowiejski skomponował muzykę
do tekstu Marsza). Na to, że pierwotnie nie był to hymn, wskazuje również sam charakter utworu,
w wielu miejscach pozbawiony dostojeństwa (np.: Séc, seczera, kòsa / Z tim Kaszëba w piekle
stónie / Diôbłu ùtrze nosa). Być może jest to jedna z przyczyn – obok przedstawionych niezgodnie
z historią relacji kaszubsko-krzyżackich (kaszubsko-niemieckich) i zarazem niepasujących do współczesnego klimatu stosunków międzynarodowych – wykonywania na ogół tylko pierwszej zwrotki i
refrenu. Przeciwnicy Marsza jako hymnu ogólnokaszubskiego zaznaczają również, że od końca XIX
wieku i przez niemal cały XX wiek był on wykorzystywany w celach propagandowych przez stronę
polską w jej zmaganiach z Niemcami, co między innymi spowodowało, że zakorzenił się w świadomości Kaszubów. Dzisiaj Marsz, w roli hymnu kaszubskiego, towarzyszy przede wszystkim obradom i uroczystościom organizowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Należy wspomnieć,
że szczególną popularność zyskały słowa refrenu, które niekiedy funkcjonują wręcz jako odrębny
utwór (np. fragment më trzimómë z Bòdżem został sparafrazowany przez papieża Jana Pawła II
w jego przemówieniu wygłoszonym w Gdyni w czerwcu 1987 r.). W ostatnich latach, aby w większym stopniu zaznaczyć kaszubski charakter pieśni, pojawiły się próby przerobienia ostatniego wersu pierwszej zwrotki na Nasza wiara, nasza mòwa, co jednak nie zyskało większego poparcia.
Stolica
Jakie miasto jest stolicą Kaszub? Wokół tej kwestii narosło wiele nieporozumień, co spowodowało, że Kaszubi mają różne poglądy na ten temat. Taka sytuacja wynika przede wszystkim
z braku zrozumienia terminu stolica lub świadomego odrzucenia jego znaczenia. Pierwotnie określenie to oznaczało siedzibę władcy (dosłownie: miejsce do siedzenia, czyli tron), dlatego w wielu
przypadkach stolice współczesnych państw znajdują się w miastach, które niegdyś na stałe zamieszkiwali monarchowie. Dzisiaj jako stolicę państwa uznaje się siedzibę władz centralnych, natomiast
jeśli chodzi o mniejszy obszar (okręg, krainę historyczna) – za jego stolicę uważa się jego główne
miasto, które jest też przeważnie ważnym ośrodkiem administracyjnym.
Na obszarze historycznych Kaszub, rozciągających od dolnej Wisły po dolną Odrę, ośrodkami władzy książęcej, czyli pełniącymi funkcję stolic państw kaszubskich, były przede wszystkim
Gdańsk i Szczecin (mniejszą rolę odgrywały takie miasta, jak choćby Kołobrzeg czy Słupsk). Dzisiaj, gdy etniczny obszar kaszubski obejmuje tylko część Pomorza Gdańskiego, naturalną stolicą

Kaszub pozostaje jedynie Gdańsk.

Grobowiec książąt kaszubskich w katedrze oliwskiej
Zaznaczając aspekt historyczny, należy dodać, że miejsce doczesnego spoczynku władców
kaszubskich znajduje się w Gdańsku – w katedrze oliwskiej. Oliwa jest dla Kaszubów znających
swoją tradycję tym, czym dla Polaków Wawel w Krakowie, dla Czechów – katedra Świętych Wita,
Wacława i Wojciecha w Pradze, a dla Anglików – kolegiata Świętego Piotra w londyńskim Westminsterze.
Gdańsk jest miastem wojewódzkim – głównym ośrodkiem administracyjnym województwa
pomorskiego, w którego granicach znajduje cały obszar współczesnych Kaszub. Ponadto jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym regionu i rolę tę odgrywa od wieków. Należy też pamiętać,
że Gdańsk wyrósł na ziemi kaszubskiej, na pograniczu kaszubsko-pruskim, i do dzisiaj – posługując
się słowami Augusta Maksymiliana Grabowskiego, polskiego szlachcica żyjącego w XIX wieku –
„stoi na ziemi Kaszubów”. W ciągu wieków liczba i rola Kaszubów w Gdańsku ulegały zmianom,
i to zwykle na ich niekorzyść, ale nigdy nie przestali oni być w nim obecni.
Stołeczny charakter Gdańska podkreśla też tradycja ruchu kaszubskiego, zwłaszcza od czasów Aleksandra Majkowskiego i Zrzeszińców. Dlatego też Kaszëbskô Jednota w deklaracji ideowej z 2011 roku, przyjmując stołeczny charakter Gdańska, stwierdziła: „Naszą stolicą jest miasto
Gdańsk, będące centrum ekonomiczno-społeczno-kulturowym regionu”.
Za symbole etniczne (narodowe) uchodzą również święta, strój czy nawet elementy krajobrazu (góry, rzeki). W przypadku Kaszubów odgrywają one jednak, z wyjątkiem świąt, mniejszą rolę
w odzwierciedlaniu kaszubskiej tożsamości.
…………………………………………………………………………………………………...
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KURS JĘZYKA KASZ Kaszubi we wspólnocie sło-

Kaszubi we wspólnocie słowiańskiej
Kaszubi są Słowianami. Słowianie po raz pierwszy pojawili się na kartach pisanej historii
w VI wieku – w dziele historyka Jordanesa O pochodzeniu i dziejach Gotów (org. Getica). Ten gocki
dziejopisarz wspomina o Wenedach dzielących się na Sklawenów i Antów. Etymologia słowa Słowianie nie została do dnia dzisiejszego jednoznacznie wyjaśniona. Zdaniem większości uczonych
oznacza ono ludzi swoich, inni zaś są zdania, że wyraz ten pochodzi od rzeki lub jeziora o nazwie
Słowa (Slova) / Sława (Slava).
Słowianie stanowią jedną z gałęzi ludów indoeuropejskich, które posługują się językami wywodzącymi się ze wspólnego korzenia. Do najbliżej z nimi spokrewnionych można zaliczyć Bałtów
(wymarłe ludy Prusów i Jaćwingów, współcześni Litwini i Łotysze) oraz Germanów (np. współcześni Niemcy, Anglicy, Duńczycy czy Szwedzi).

Uczeni dzielą Słowian na trzy grupy: Słowian Wschodnich (tu np. współcześni Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini), Południowych (m.in. Chorwaci, Słoweńcy, Serbowie, Bułgarzy) oraz Zachodnich, do których zaliczają się Kaszubi – obok Polaków, Czechów, Słowaków, Serbów Łużyckich oraz wymarłych plemion połabskich (Wieletów
i Obodrytów). Podziałowi temu odpowiadają trzy grupy języków: wschodnio-, południowoi zachodniosłowiańskie. Ze względu na podobieństwo językowe polski, kaszubski i wymarłe dialekty połabskie zalicza się do tak zwanej grupy lechickiej.

W VI wieku granicą zachodnią ziem zamieszkiwanych przez Słowian była Łaba. W ciągu następnych stuleci obszar zajmowany przez Słowian Zachodnich stopniowo się zmniejszał – zachodnia
granica Słowiańszczyzny przesuwała się coraz bardziej w kierunku wschodnim. Na początku XX
wieku zwarte osadnictwo słowiańskie obejmowało już tylko tereny na wschód od jeziora Łebsko
i ujścia Łeby do Bałtyku, ponieważ na przełomie XIX i XX stulecia niemal całkowitej germanizacji
ulegli Słowińcy, czyli Kaszubi nadłebscy. Z ludów słowiańskich niegdyś wysuniętych najbardziej na
zachód przetrwali tylko Serbowie łużyccy oraz ci Kaszubi, którzy zamieszkiwali ziemie na wschód
od Łeby. Inaczej potoczyły się dzieje Słowiańszczyzny wschodniej, gdzie ekspansja Słowian w kierunku Kamczatki trwa, z małymi przerwami, od czasów średniowiecza. Z kolei na południu Europy
Słowianie opanowali znaczną część Półwyspu Bałkańskiego, który do dnia dzisiejszego jest przez
nich zamieszkiwany.
W etnogenezie Słowian znaczącą rolę odgrywają wspomniani wcześniej Wenedowie (Wenetowie). O żyjących nad Bałtykiem lub w jego pobliżu Wenedach wspominał nie tylko Jordanes;
wcześniej, w I–II wieku, pisali o nich również historycy rzymscy – Pliniusz Starszy i Tacyt – oraz
geograf greckiego pochodzenia – Ptolemeusz.

Europa Środkowo-Wschodnia u Ptolemeusza (źródło: J. Strzelczyk, Od Prasłowian…, s. 14)
Nauka nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytania, kim byli Wenetowie z dzieł historyków
rzymskich oraz czy można ich utożsamiać z Wenedami Jordanesa, czyli Słowianami. Jest to spowodowane między innymi odnotowaniem tej nazwy w różnych, oddzielonych od siebie obszarach
Europy. Jedni uczeni zaliczają ich do plemion iliryjskich, inni – do celtyckich, a niektórzy utożsamiają Wenetów nadbałtyckich właśnie ze Słowianami. Biorąc pod uwagę jedynie fakt, że Niemcy
w średniowieczu (a poniekąd także dziś –w wypadku Serbów Łużyckich) określali Słowian, w tym
Kaszubów, mianem Wendów (die Wenden), można by przypuszczać, że należeli do tej samej wspól-

noty. Dodatkowymi argumentami potwierdzającymi tę hipotezę może być określanie przez Finów
i Estończyków podobnymi słowami słowiańskiej Rosji (Venäja, Venemaa) oraz posługiwanie się
terminem Vinða w sagach skandynawskich w stosunku do nadbałtyckich Słowian. Być może Wenetowie „rozpłynęli się” wśród słowiańskich przybyszów, a Germanie (i inne ludy) zachowali dawne określenie także w stosunku do nowych sąsiadów. Gdyby te hipotezy okazały się prawdziwe,
oznaczałoby to, że przynajmniej w jakimś stopniu Kaszubi są potomkami starożytnych Wenetów.
Zagadnienie to staje się jeszcze bardziej skomplikowane, jeśli uwzględnić okoliczność, że nazwy
nawiązujące do Wenetów pojawiają się w częściach Europy, które nie miały większego związku ze
Słowianami, na przykład we Włoszech (Wenecja) czy Francji (Vannes; po bretońsku Gwened).
Zagadnienie Wenetów związane jest z kwestią ustalenia granic praojczyzny Słowian. Niektórzy uczeni uważają, że znajdowała się ona na obecnym terytorium Polski. Przyjęcie takiej koncepcji
oznaczałoby, że Wenedowie (Wenetowie) byli Słowianami, a przodkowie współczesnych Kaszubów
mogli zamieszkiwać Pomorze co najmniej od 2 tys. lat. Z kolei według innych uczonych praojczyzna
Słowian mieściła się gdzieś nad środkowym Dnieprem (obszar dzisiejszej Ukrainy), między Wołgą
a Uralem (tereny należące obecnie do Federacji Rosyjskiej) lub nad Morzem Aralskim (dzisiejsze
Kazachstan i Uzbekistan). Przyjęcie koncepcji, że w okresie wielkiej wędrówki ludów (od końca IV
w.) Słowianie wyruszyli w kierunku zachodnim, zasiedlając między innymi Pomorze, oznaczałoby,
iż Kaszubi zamieszkują obszar Pomorza co najmniej od VI wieku.
Kaszubi stanowili kolejną falę osadniczą na Pomorzu. Najstarsze ślady pobytu człowieka
na tym terenie pochodzą sprzed 11 tys. lat (odkryto je niedawno w Buniewicach koło Kamienia
Pomorskiego). Znacznie późniejsza jest osada łowców fok w Rzucewie (V–II tysiąclecie p.n.e.).
Cmentarzyska megalityczne w Łupawie (gmina Potęgowo) i Borkowie (gmina Malechowo) pochodzą z V–III tysiąclecia p.n.e., czyli mniej więcej z tego samego okresu, co bretońskie menhiry
w Carnac, kromlech z Almendres (Portugalia) czy dolmen w Poulnabrone (Irlandia). Po ludach,
które zamieszkiwały Pomorze w I tysiącleciu p.n.e., pozostały między innymi groby skrzynkowe z
charakterystycznymi popielnicami twarzowymi.
W pierwszych stuleciach naszej ery Pomorze zamieszkiwały poza Wenetami ludy germańskie, z których doniosłą rolę odegrali Goci. Pozostawili oni po sobie w krajobrazie ziemi kaszubskiej kamienne kręgi.
Archeologowie na określenie pewnych stałych cech (np. formy pochówku) występujących
na danym obszarze i w danym czasie używają pojęcia kultura archeologiczna. Niegdyś utożsamiano
– czy raczej próbowano utożsamiać – określoną kulturę z danym ludem (etnosem), czego świadectwem są choćby spory wokół prób określenia etnicznego nośnika kultury łużyckiej. Dzisiaj uczeni
unikają tego typu identyfikacji. W przypadku Pomorza trudno stwierdzić, czy istnieją jakiekolwiek
związki etniczne między ludami nieznanymi z imienia a tymi, które znamy już ze źródeł pisanych.
Choć na tym obszarze zmieniały się kultury archeologiczne, a wraz z nimi zapewne stosunki etniczne, należy przypuszczać, że każda zmiana kultury nie musiała pociągać za sobą całkowitej wymiany
etnosu. Współcześni Kaszubi są więc nie tylko spadkobiercami tych dawnych ludów ze względu na
wspólny obszar zamieszkiwania, lecz prawdopodobnie także w jakimś stopniu ich potomkami.
Historycy i inni uczeni najczęściej przyjmują, że Kaszubi pojawili się na Pomorzu w VI wieku, jednak trudno określić, z jakiego terytorium wyruszyli. Interpretacja znaczenia nazwy Kaszuby pozwala domniemywać, że musieli oni wcześniej przebywać na obszarze sąsiadującym z Bałtami. Mogły
to być zatem współczesne Kujawy, północna część Mazowsza czy też Podlasie. Według innej teorii
Kaszubi napłynęli na Pomorze z zachodu, tj. z Meklemburgii.
…………………………………………………………………………………………………...
Scenariusz lekcji omawiającej przedstawione zagadnienia wraz z materiałami źródłowymi
w języku kaszubskim znajduje się w „Pomeranii” (2009, nr 2).
…………………………………………………………………………………………………...
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ĆWICZENIA
Kaszubi we wspólnocie słowiańskiej.
Zadanie 1 [1 pkt]
Spośród wymienionych poniżej języków podkreśl jeden, który nie należy do rodziny języków indoeuropejskich:
A) irlandzki B) włoski C) kaszubski D) arabski E) grecki F) ormiański
Zadanie 2 [3 pkt]
Przyporządkuj podane poniżej języki do grup językowych podanych w tabeli (wpisz tylko literki):
A) polski B) litewski C) niemiecki D) łotewski E) szkocki F) kaszubski G) angielski

Zadanie 3 [3 pkt]
Przyporządkuj podane poniżej języki do odpowiednich grup, na które dzieli się języki słowiańskie
(wpisz tylko literki):
A) francuski B) słoweński C) słowacki D) ukraiński E) chorwacki F) czeski G) białoruski

Zadanie 4 [3 pkt]
Przyporządkuj poniższe zdania do języków słowiańskich podanych w tabeli (wpisz tylko literki).
A) In der Kaschubei gibt es mehrere hundert Seen, sie sind meist schmal und langgestreckt.
B) Ne každý Polák je Kašuba „Víte, ne každý Kašub je Polák a ne každý Polák je Kašub” říká na
úvod.
C) Населяват областта Кашубия, част от Поморското войводство, Северна Полша. Тяхна
традиционна столица е град Гданск.
D) Cësczi w zasygù słowiznë nôwikszi ùdzél mają w mòwie nôstarszi i nômłodszi generacëje, chòc
niecëzé są téż strzédnémù pòkòleniu.

Zadanie 5 [3 pkt]
Wykorzystując poniższą mapkę* oraz wiedzę pozaźródłową odpowiedz na następujące polecenia:
A) podaj międzynarodowy kod, którym na mapie oznaczono język kaszubski – ……………………

B) podaj międzynarodowy kod, którym na mapie oznaczono dwa języki łużyckie (dolnołużycki
i górnołużycki) – .........................
C) podaj nazwę języka (posiadającego międzynarodowe oznaczenie „SZL”; nie zaznaczono go na
mapie), który nie jest oficjalnie uznawany przez państwo polskie. Wspomnianym językiem – jako
ojczystym – posługują się mieszkańcy regionu położonej w południowo-zachodniej części Polski –
……………….
* wskazane jest powiększenie tej mapki na szkolnym ekranie.

(Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Image-Languages-Europe.png)
Zadanie 6 [4 pkt]
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest
ono fałszywe.

Zadanie 7 [3 pkt]
Źródło 1. Fragment dzieła Adama z Bremy (XII w.)
Liczne są plemiona słowiańskie. Z tych wpierw od zachodu (…) Wagrowie; ich miastem nadmorskim
Starogard. Dalej są Obodryci, których teraz zwą Reregami, a miastem ich Mechlin. Bliżej nas Połabianie, których miastem Racibórz. Z tyłu za nimi są [G]linianie
i Warnowie. Blisko nich mieszkają Chyczanie i Czrezpienianie, których od Dołężan
i Redarów oddziela rzeka Piana i miasto Dymin. (…) Są jeszcze plemiona słowiańskie, które mieszkają między Łabą i Odrą, jak Hawolanie [Hobolanie – D.Sz.], którzy są nad rzeką Hawolą (…). Za
Lucicami, którzy występują pod innym mianem jako „Wilcy”, płynie Odra, najobfitsza rzeka kraju
słowiańskiego.
(Adam z Bremy, Dzieje kościoła hamburskiego. Cyt. za: G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i
wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznań 2003, s. 62-63.)
Źródło 2. Mapa ziem zamieszkiwanych przez Słowian (na podstawie dzieł Adama z Bremy)

Na podstawie źródeł 1 i 2 oraz wiedzy pozaźródłowej odpowiedz na następujące polecenia:
A) podaj nazwę państwa, do którego należą obecnie ziemie zamieszkiwane przez plemiona słowiańskie wymienione w źródle 1. ………………………….
B) podaj nazwę ludu, który – zamieszkując ziemie na prawym brzegu Odry – był wschodnim sąsiadem Luciców – ………………………
C) uzupełnij zdanie: Jedyną, prawnie uznaną w Niemczech słowiańską mniejszością narodową są –
………………………..
Zadanie 8 [1 pkt]
Poniższe zdjęcie przedstawia kręgi kamienne i kurhany znajdujące się w miejscowości Węsiory.
Powstanie tych kręgów łączy się z pobytem (w pierwszych stuleciach naszej ery):
A) Wikingów B) Gotów C) Rzymian D) Finów

(Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99siory_(cmentarzysko)#/media/File:Wesiory3.jpg)
Zadanie 9 [3 pkt]
Uzupełnij zdania wpisując słowa (w odpowiedniej formie) spośród następujących:
VI, Sklawenowie, Wenetowie, X
Według Pliniusza Starszego (I w.) i Tacyta (I/II w.), historyków rzymskich, na południowym wybrzeżu Bałtyku mieszkali…………………… . Natomiast Jordanes, gocki historyk żyjący w VI w.,
wspomina
o Wenedach, których dzieli na dwa ludy, tj. Antów i …………………… Pod pojęciem wspomnianych przez Jordanesa Wenedów należy rozumieć Słowian. Uczeni przyjmują, że Kaszubi osiedlili się
nad Bałtykiem w ……. wieku.
Zadanie 10 [3 pkt]
Wybierz właściwą odpowiedź: Poniższa mapka* odzwierciedla – w kwestii określenia praojczyzny
Słowian – koncepcję: A) autochtoniczną B) allochtoniczną
* wskazane jest powiększenie tej mapki na szkolnym ekranie.
Temat 1: Kaszubi we wspólnocie słowiańskiej.

Kôrta òdpòwiesców / Karta odpowiedzi
Zadanie 1 [1 pkt]
D
Schemat punktowania:
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi
0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Zadanie 2 [3 pkt]
1. C, G; 2. A, F; 3. B, D
Schemat punktowania:
3 pkt – podanie dwóch poprawnych odpowiedzi w każdym podpunkcie
2 pkt – podanie dwóch poprawnych odpowiedzi w dwóch podpunktach
1 pkt – podanie dwóch poprawnych odpowiedzi w jednym podpunkcie
0 pkt – niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 3 [3 pkt]
1. D, G; 2. C, F; 3. B, E
Schemat punktowania:
3 pkt – podanie dwóch poprawnych odpowiedzi w każdym podpunkcie
2 pkt – podanie dwóch poprawnych odpowiedzi w dwóch podpunktach
1 pkt – podanie dwóch poprawnych odpowiedzi w jednym podpunkcie
0 pkt – niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 4 [3 pkt]
1. C; 2. D; 3. B
Schemat punktowania:
3 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi w każdym podpunkcie
2 pkt – podanie dwóch poprawnych odpowiedzi w dwóch podpunktach
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi w jednym podpunkcie
0 pkt – niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 5 [3 pkt]
5.1. csb; 5.2. wen; 5.3. śląski
Schemat punktowania:
3 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi w każdym podpunkcie
2 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch podpunktach
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi w jednym podpunkcie
0 pkt – niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 6 [4 pkt]
1. F; 2. P; 3. F; 4. P
Schemat punktowania:
4 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi w każdym podpunkcie
3 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi w trzech podpunktach
2 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch podpunktach
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi w jednym podpunkcie
0 pkt – niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 7 [3 pkt]
A) Republika Federalna Niemiec (Niemcy); B) Pomorzanie C) Serbołużyczanie (Serbowie Łużyccy;
Łużyczanie)
Schemat punktowania:

3
2
1
0

pkt
pkt
pkt
pkt

–
–
–
–

podanie poprawnych odpowiedzi w każdym podpunkcie.
podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch podpunktach
podanie poprawnej odpowiedzi w jednym podpunkcie
niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi

Zadanie 8 [1 pkt]
B
Schemat punktowania:
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi
0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Zadanie 9 [3 pkt]
Wenetowie, Sklawinowie, VI
Schemat punktowania:
3 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi w każdym zdaniu
2 pkt – podanie dwóch poprawnych odpowiedzi
1 pkt – podanie jednej poprawnej odpowiedzi
0 pkt – niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 10
A
Schemat punktowania:
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi
0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi

O nazwie Kaszuby
Kaszubi – przyjmując dotychczas dominujące w tej materii stanowisko – pojawili się na
Pomorzu najpóźniej w VI wieku n.e. (zob. rozdział 1). Jednak sama nazwa etnosu i ziemi została
zapisana na kartach historii znacznie później, bo dopiero w XIII wieku.
Historycy i językoznawcy nie są zgodni w kwestii, czy pierwsza pojawiła się nazwa ludu czy
ziemi, którą lud ten zamieszkiwał. Najprawdopodobniej Kaszubi przybyli nad Bałtyk z obszaru dzisiejszej ziemi chełmińskiej, Mazowsza bądź Podlasia. Zasiedlili obszar wcześniej zajmowany przez
Obodrytów i Wieletów, którzy to objęli w posiadanie ziemie na zachód od Odry. Warto w tym miejscu wspomnieć o odmiennej koncepcji, która powstała jeszcze przed II wojną światową. Jej twórcą
był niemiecki językoznawca Max Vasmer, a współcześnie rozwinął inny badacz z Niemiec – slawista
Heinrich Kunstmann. Według tej hipotezy Kaszubi są Słowianami, którzy przybyli nad Morze Bałtyckie z Półwyspu Bałkańskiego.
Co oznacza nazwa Kaszuby? Nad tym problemem zastanawiali się już średniowieczni kronikarze. Z wieków średnich pochodzi wyjaśnienie, od którego współczesna nauka się dystansuje.
Uważano wówczas, że nazwa ta pochodzi od długich i szerokich szat, które mieli nosić Kaszubi,
układając je w fałdy (huby) ze względu na znaczne wymiary (kasz hubi ‘układany w fałdy’). Żyjący
na przełomie XIX i XX wieku niemiecki etnograf Franz Tetzner wskazywał natomiast na litewskie
słowo kuzabas oznaczające otwór w kamieniu młyńskim, przez który wsypuje się zboże. Choć teoria
ta także została odrzucona przez współczesnych naukowców, to jednak ślad litewski nie stracił na
aktualności. Przypuszcza się bowiem, że pierwotne siedziby Kaszubów znajdowały się w sąsiedztwie Prusów i Litwinów, o czym świadczą na przykład liczne nazwy wodne z terenu zamieszkałego
przez Bałtów, zawierające przedrostek kaš. Obecnie najczęściej uważa się (za ks. Stanisławem Kujotem), że słowo kaszuby oznacza „wody niezbyt głębokie, wysoką trawą porosłe”. Wyraz kaszuba
odnosi się także do młynów i miejsc położonych nad wodą. Ciekawą koncepcję w tej materii sformułował Heinrich Kunstmann. Jego zdaniem Słowianie, którzy osiedlili się we wczesnym średniowieczu na Półwyspie Bałkańskim, zetknęli się z nazwą starożytnego ludu Kasopajów (mieszkającego w

Epirze); część z nich przejęła tę nazwę, a następnie wyruszyła w dalszą wędrówkę: „Słowo Kaszubi,
słowiańska forma Kassopoi, względnie Kassopaioi, jest zatem wyraźnie określeniem pochodzenia
Słowian, którzy zawędrowali znad Morza Jońskiego nad Bałtyk” (Kunstmann 2009). Warto tu dodać, że o Kasopajach wspominają antyczni autorzy, na przykład grecki geograf Strabon (ur. ok. 63
r. p.n.e., zm. ok. 20 r. n.e.). Nazwę miejscowości nawiązującą do Kasopajów można spotkać na
przykład na mapie wyspy Korfu (starożytna Korkyra) – miejscowość Kassiopi Współcześni uczeni
z reguły widzą w nich lud pochodzenia iliryjskiego.
Pierwsza pisana wzmianka o Kaszubach pojawiła się 19 marca 1238 roku. Wówczas to papież
Grzegorz IX w bulli potwierdzającej joannitom ze Stargardu (dziś Stargardu Szczecińskiego) ich
posiadłości wymienił Bogusława I „sławnej pamięci księcia Kaszub” (clare memorie duce Cassubie). Bogusław I i jego syn Bogusław II (również wzmiankowany w tym dokumencie) byli władcami
Pomorza Zachodniego (księstwa zachodniokaszubskiego) z dynastii Gryfitów z przełomu XII i XIII
wieku. Nie zachowały się jednak żadne dokumenty, które potwierdzałyby, że wspomniani książęta
używali tytułu kaszubskiego.

Bulla papieża Grzegorza IX z 19 marca 1238 r. (źródło: http://static.chojnice24.pl/articles/6571.jpg)
Od połowy XIII wieku tytułem kaszubskim posługują się następcy Bogusława II. Pierwszym
znanym przypadkiem jest tytulatura jego syna – Barnima I (ur. ok. 1210 r., zm. 1278 r.). Barnim
tytułował się księciem Słowian i Kaszub (dux Slauorum et Cassubie). Inny przedstawiciel Gryfitów,
Barnim III (ur. ok. 1300 r., zm. 1368 r.), określał siebie księciem Kaszubów (dux Cassuborum). Gryfici aż do wymarcia (XVII w.) stale w swej tytulaturze posługiwali się określeniem książę Kaszub
lub książę Kaszubów.

Pieczęć Bogusława IV (ur. ok. 1254 r., zm. 1309 r.) – jednego z książąt kaszubskich (źródło: G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Tom 1. Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006, s. 109)
Nazwa Kaszuby odnosiła się przede wszystkim do mieszkańców i obszaru Pomorza Zachodniego, rzadziej do ziem zaodrzańskich (Meklemburgii) czy Prus. Od końca średniowiecza aż do dnia
dzisiejszego odnosi się także do mieszkańców północnej części Pomorza Gdańskiego. Ciekawostką
może być fakt, że w holsztyńskiej Kilonii (Niemcy) tradycja ludowa uwieczniona w capstrzyku
mówi o Kaszubach jako o przybyszach z Kłajpedy, Królewca i Gdańska.
Należy zauważyć, że nasi przodkowie byli określani także mianem Pomorzan. Nazwa ta powstała zapewne wśród plemion polskich zamieszkujących obszar na południe od Noteci. Z początku
miała prawdopodobnie charakter geograficzny (kraj położony wzdłuż morza, przy morzu), a z czasem nabrała również znaczenia etnicznego. Pierwotnie oznaczała Kaszubów, ale w wyniku zmian
etnicznych, które dokonywały się na tym obszarze od XIII wieku (napływ na teren Pomorza innych
ludów), utraciła ten charakter. Historyk Gerard Labuda opisał ten proces w sposób następujący:
Zrazu Kaszubi jako lud są tożsami etnicznie i kulturowo z Pomorzanami, jednakże w toku
rozwoju procesów historycznych pojęcie Pomorzan nabiera znaczenia wielonarodowościowego w
wyniku procesów migracyjnych i wynaradawiających związanych z napływem na tę ziemię ludności
polskiej, niemieckiej, skandynawskiej, szkockiej, angielskiej i bałtyjskiej (Labuda 2006, s. 27).
Pierwsza wzmianka o Pomorzanach odnosi się do roku 1046, kiedy to „książę Pomorzan”
Siemomysł (wraz z księciem polskim Kazimierzem Odnowicielem i czeskim Brzetysławem) uczestniczył w spotkaniu w Merseburgu z królem niemieckim Henrykiem III. Jak już wspomniano (zob.
rozdział 1), Niemcy określali też Kaszubów mianem Wendów.
Możliwe, że Kaszubami byli wspomniani przez Teofilakta Simokattę (bizantyjskiego historyka żyjącego na przełomie VI i VII w.) ludzie, którzy pod koniec VI stulecia znaleźli się na terenie
imperium wschodniorzymskiego, a mieszkali „nad brzegami Oceanu Zachodniego”, jak nazywano
Morze Bałtyckie. Napisał on również, że „chagan [awarski – D.S.] aż tam wysłał posłów dla zgromadzenia sił zbrojnych, a przywódcom poszczególnych szczepów ofiarował wielkie dary” (Labuda
2006, s. 45).
Choć nazwa Kaszuby pojawiła stosunkowo późno, to zdaniem niektórych uczonych (np. Labudy) „jest to nazwa archaiczna, sięgająca swoimi korzeniami starożytności” (Labuda 2006, s. 40).
…………………………………………………………………………………………………...
Scenariusz lekcji omawiającej przedstawione zagadnienia wraz z materiałami źródłowymi w języku
kaszubskim znajduje się w „Pomeranii” (2009, nr 1).
…………………………………………………………………………………………………...
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ĆWICZENIA
O nazwie KASZUBY
Zadanie 1 [3 pkt]
Uzupełnij zdania wpisując słowa (w odpowiedniej formie) spośród następujących:
1238, Siemomysł, Merseburg, 1046, Magdeburg, Bogusław I
W roku………….. odbył się – pod przewodnictwem króla niemieckiego Henryka III – zjazd
monarchów w……………………..... Wzięli w nim udział następujący książęta: polski Kazimierz,

czeski Brzetysław i pomorski……………………… .
Zadanie 2 [3 pkt]
Źródło 1. Słowiańszczyzna północno zachodnia w VI-X wieku.

(Źródło: G. Labuda, Pierwsze państwo polskie, Kraków 1989, s. 8)
Źródło 2. Współczesny historyk o pojawieniu się Słowian nad Bałtykiem.
W toku słowiańskich „wędrówek ludów” trzy wielkie plemiona Słowian nadbałtyckich opuściły swoje pierwotne siedziby: Obodryci, jak sama nazwa wskazuje, znad środkowego dorzecza
Odry, osiedlając się w Meklemburgii; Wieleci, noszący w swej pierwotnej siedzibie nazwę „Weltów”
(Ptolemeusz) na prawym brzegu dolnej Wisły, zajmują nowe siedziby na lewym brzegu dolnej Odry;
nie pozostawiła w źródłach śladów wcześniejsza praojczyzna Kaszubów, zajmujących nowe siedziby wzdłuż Bałtyku między dolną Wisłą i dolną Odrą.
(G. Labuda, Skąd przybyli Kaszubi na Pomorze w okresie słowiańskich „wędrówek ludów” (VI-VII
w.), [w:] Europa barbaria, Europa Christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata,
Warszawa 2008, s. 103.)
Źródło 3. Teofylakt Simokattes, pisarz bizantyjski (VII w.), o posłach znad Bałtyku.
Następnego dnia trzej ludzie pochodzenia sklawińskiego (…) schwytani zostali przez gwardzistów cesarskich (…). Cesarz wypytywał ich, z jakiego są plemienia, gdzie mają swoje siedziby
i dlaczego znaleźli się na terytorium rhomajskim [tj. bizantyjskim – D.Sz.]. Oni zaś odparli, że pochodzą ze szczepu Sklawinów, mieszkają nad brzegami Oceanu Zachodniego [chodzi tutaj o Morze
Bałtyckie; traktowano je wówczas jako zatokę Oceanu Atlantyckiego, który nazywano Oceanem
Zachodnim – D.Sz.].
(Cyt. za: G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źró-

dłowych, Poznań 2003, s. 75.)
Źródło 4. Współczesny historyk o pobycie Słowian nad Bałtykiem.
Pierwszą wiadomość o pobycie Słowian nad Bałtykiem podał bizantyjski kronikarz, Teofylakt Simokattes (pierwsza połowa VII w.); można ją datować na schyłek VI wieku. (…) Jeżeli zaś
posłowie słowiańscy skierowani przez słowiańskich wodzów do chana awarskiego rzeczywiście pochodzili
z Pomorza, to można by ich uznać za pierwszych historycznie poświadczonych Kaszubów, którzy w
misji dyplomatycznej zawędrowali na teren Cesarstwa Bizantyńskiego.
(G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. 1: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006, s.
45.)
Na podstawie źródeł 1, 2, 3 i 4 odpowiedz na następujące polecenia:
A. Podaj chociaż jeden argument uzasadniający przypuszczenie współczesnego historyka na temat
kaszubskiego pochodzenia posłów, o których wspomina bizantyjski kronikarz w opisie wydarzeń z
końca VI stulecia.
B. Podkreśl w źródle 4 fragment, który wskazuje, że historyk nie jest w pełni przekonany o tym, że
trzej posłowie pochodzili z Kaszub.
C. Jeśliby przyjąć, że posłowie, wymienieni w dziele bizantyjskiego kronikarza, nie byli Kaszubami (pochodziliby z innych obszarów położonych nad Bałtykiem), to ustal – w tej sytuacji – nazwy
dwóch plemion (związków plemiennych), z których mogli się wywodzić.
Zadanie 3 [3 pkt]
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest ono fałszywe.

Zadanie 4 [2 pkt]
Źródło A.

(Źródło: http://naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=3848)

Źródło B.

(Źródło:http://www.kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=329&cntnt01returnid=47)
Źródła A i B powstały w związku z uroczystymi obchodami świąt, które nawiązują do wydarzeń historycznych. Odwołując się także do wiedzy pozaźródłowej wykonaj następujące polecenia:
A. Kiedy (podaj dzień i miesiąc) obchodzi się Dzień Jedności Kaszubów? Do jakiego wydarzenia
historycznego nawiązuje to święto?
B. Kiedy (podaj dzień i miesiąc) obchodzi się Dzień Pomorza? Do jakiego wydarzenia historycznego
nawiązuje to święto?
Zadanie 5 [1 pkt]
Współcześni historycy i językoznawcy – badając etymologię nazwy Kaszuby – powszechnie
przyjmują, że określenie to oznacza:
A.
młyny, miejsca położone nad wodą, podmokłe;
B.
obszar zamieszkiwany przez ludzi noszących długie i szerokie szaty.
…………………………………………………………………………………………………………......

Kôrta òdpòwiesców / Karta odpowiedzi

Zadanie 1 [3 pkt]
1046; Merseburg; Siemomysł
Schemat punktowania:
3 pkt – podanie trzech poprawnych odpowiedzi
2 pkt – podanie dwóch poprawnych odpowiedzi
1 pkt – podanie jednej poprawnej odpowiedzi
0 pkt – niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi

Zadanie 2 [3 pkt]
A.
Na podstawie źródła 1: Z mapki wynika, że już w VI w. Kaszubi zamieszkiwali obszar Pomorza.
Można też odnieść się do źródła 2: z tekstu wynika, że w czasie, gdy posłowie znad Bałtyku przebywali na terytorium Cesarstwa Bizantyjskiego, to Kaszubi już mieszkiwali na Pomorzu (między dolną
Wisłą a dolną Odrą).
B.
Należy podkreślić następujący fragment (przy wyjaśnianiu odpowiedzi nauczyciel powinien szczególną uwagę skupić na słowach, które zaznaczono kursywą): Jeżeli zaś posłowie słowiańscy skierowani przez słowiańskich wodzów (…) rzeczywiście pochodzili z Pomorza…
C.
Obodryci; Wieleci
Schemat punktowania:
3 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi w każdym podpunkcie
2 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch podpunktach
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi w jednym podpunkcie
0 pkt – niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Uwaga! W podpunkcie C wymagane są dwie poprawne odpowiedzi.
Zadanie 3 [3 pkt]
1. P; 2. F; 3. P
Schemat punktowania:
3 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi w trzech podpunktach
2 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch podpunktach
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi w jednym podpunkcie
0 pkt – niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 4 [2 pkt]
A. 19 marca; 19 marca 1238 r. papież Grzegorz IX w bulli potwierdzającej nadania książąt Bogusława I i jego syna Bogusława II (w dokumencie posłużono się tylko inicjałami imion) dla zakonu
joannitów w Stargardzie, określa ich mianem władców Kaszub.
B. 24 czerwca; 24 czerwca 1046 r. uczestnikiem zjazdu w Merseburgu był Siemomysł (Zemuzil)
książę Pomorzan. Informacja o tym władcy, zawarta w jednym z roczników niemieckich, jest pierwszą wzmianką o Pomorzanach.
Schemat punktowania:
2 pkt – podanie dwóch poprawnych odpowiedzi (daty i wyjaśnienia) w każdym podpunkcie
1 pkt – podanie poprawnych odpowiedzi (daty i wyjaśnienia) w jednym podpunkcie
0 pkt – niepoprawne odpowiedzi lub brak odpowiedzi
Zadanie 5 [1 pkt]
A
Schemat punktowania:
1 pkt – podanie poprawnej odpowiedzi
0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi
Zadanie dodatkowe:
Wykorzystując wersję elektroniczną Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i Innych Krajów
Słowiańskich (t. 3, Warszawa 1982 – zob.: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/)
przeczytaj hasła odnoszące się do miejscowości noszących nazwy Kaszuba, Kaszuby itp., a następnie
ustosunkuj się do następującego fragmentu Internetowego Podręcznika Historii Kaszubów: Obecnie
najczęściej uważa się (za ks. Stanisławem Kujotem), że słowo kaszuby oznacza wody niezbyt głę-

bokie, wysoką trawą porosłe. Nazwa kaszuba odnosi się także do młynów i miejsc położonych nad
wodą. Wyjaśnij, czy ta koncepcja znajduje uzasadnienie w odniesieniu do tych miejscowości. Podaj
także nazwę kaszubskiej gminy (zgodnie z obecnym podziałem terytorialnym), na terenie której
znajduje się miejscowość Kaszuba.

Wierzenia Kaszubów: duchy i demony przyrody
Jak stwierdził w Mitologii Słowian Aleksander Gieysztor (2006), „Obok […] bóstw naczelnych zajmujących się światem i społeczeństwem krążą istoty, których obszarem działania są zagrody, pola, wody i lasy”. Świat kaszubski w tej sferze wykazuje wyjątkowe bogactwo. Aleksander
Labuda w pracy Bògòwie i dëchë naj przodków naliczył niemal sto takich istot.
Szereg demonów za teren swojej działalności obrało przede wszystkim pola i łąki. Wśród
nich wyróżnia się Pólnica – „strogô, snôżô i pësznô”, jak scharakteryzował ją Aleksander Labuda (2008). Kaszubi wyobrażają ją sobie następująco: „Calëchnô nagô, z winôszkem z kwiatów na
głowie, wiérzchùje na rãdim szëmlu, òbjeżdżô pòla i łączi i dze le wezdrzi – tam wszëtkò rosce
w òczach” (Labuda 2008). Pólnica ma niezwykłą siłę oddziaływania: „Chto chòcy le rôz Pólnicã
ùzdrzôł, ten je ùrzekłi i czecznieje z nieszczestlëwi lubòtë”. Innym żeńskim demonem, także aktywnym latem, jest Òprzipôłnica („ògradzan żniw i żniwników, òsoblëwie kòsników i wiãzerków”).
Według kaszubskich wierzeń jest „snôżą panną w bielëchnëch ruchnach, z winôszkem na głowie”,
która „bùdzy żniwników z òprzipôłniowégò spikù i zaprôszô do żniwnëch robòtów”. Òprzipôłnica
występuje również w wierzeniach innych Słowian, zwłaszcza Zachodnich (Polaków, Łużyczan, Czechów, Słowaków). Poszczególne narody wypracowały jednak nieco odmienny obraz tego demona
(np. w czeskich wierzeniach – zbiór baśni Kytice Karela Jaromíra Erbena: http://www.youtube.com/
watch?v=PYxVdKCaIzM).

Òprzipôłnica – jako Přezpołnica, Připolnica – jest znana również u Łużyczan (źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Mittagsfrau)
Bòrówc („duch bòrów i lasów, ògradzan lasowëch roscënów i dzëwëch zwierzëców”),
Chòchòłk („duch chòchła i pòdkôrbianiô”), Òmańc („mëri duch òmanë”), Roczitnik („demón wiatrów i sztormów, ògradzan czarodzejnëch roscënków”) czy Szëmich („strogòtlëwi duch lasów, ògradzan ùbëtnëch cyszawów i zdôlnëch szëmów”) to demony, które za teren zamieszkania lub swojej
działalności obrały przede wszystkim lasy. Wśród demonów leśnych najbardziej znaną postacią jest
jednak Bòrowô Cotka. Według wierzeń ma opiekować się nie tylko borami i lasami oraz ich mieszkańcami, ale także dziećmi (ma ich strzec przed czarownicami).

Bòrowô Cotka w Smażynie w gminie Linia (źródło: http://www.pomorskie.eu/pl/turystyka/szlaki/
tematyczne/gmina_linia_poczuj_kaszubskiego_ducha)
Bogaty jest również świat duchów wodnych, gdzie można wyróżnić takie postacie, jak na
przykład: Mùmôcz („mëri duch wòdny, sprôwca topielców”), Nëczk („sprôwca niewezpiecznëch
wòdnëch krãcëszków”), Pòpławnik („mëri duch trzãsawisk, sapów, bażelnic i dãplów”), Szôlińc
(„mëri duch pòdbieżannégò wòdowiszcza, przëczińca szôlonëch mòrzczich wiejów”), Topielëca
(„sprôwca ùtoniãcégò”), czy Mòrzëca („mòrzkô panna”). W tym gronie niezwykle ciekawą postacią
jest Szôlińc. Jak pisze Jerzy Samp (1987, s. 70), „Według dawnych wierzeń mieszkańców Kępy Żarnowieckiej demon ten ukrywa się w niedostępnej krainie wiecznych mrozów, przebywając prawie
zawsze w lodowych grotach, aż na samym biegunie północnym”. Kiedy jednak wypływa na powierzchnię morza, to wówczas pojawia się sztorm. Dusze rybaków, którzy zginą w czasie sztormu,
przemieniają się w ptaki (mewy, rybitwy, albatrosy) i unoszą ponad falami. Kaszubi określają ofiary
okrutnej działalności tego diabła morskiego mianem mòrzkùlców: „Kiedy morze ryczy przeraźliwie podczas sztormów wiosennych, oznacza to potępieńczy krzyk morzkulców. Gdy wdziera się
w wysokie skarpy klifowego brzegu, powodując obrywanie się całych masywów, to jakby Szalińc
powstrzymywał ich przed ucieczką na ląd. A kiedy przed nastaniem nocy świętojańskiej zdarza
się, że ktoś, nie bacząc na powtarzane od stuleci przestrogi, zażywa kąpieli morskiej, wróży mu to
śmierć. Człowiek taki nigdy już nie wyjdzie z wody” (Samp 1987, s. 72). W literaturze kaszubskiej
Szôlińc jest znany także jako Gòsk. W literaturze często porównuje się go do greckiego boga mórz
– Posejdona i rzymskiego Neptuna. Omawiając demony związane ze środowiskiem wodnym, warto
jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że wspomniana Mòrzëca jest odpowiednikiem syreny. Kaszubskie
syreny mają złote włosy, naszyjnik z bursztynu, wianek z kwiatów na głowie i pięknie śpiewają.
Zdaniem Jerzego Sampa na Pomorzu zachowały się pewne ślady dawnych wierzeń, które wskazują
na „judeo-chrześcijański rodowód tych istot” (nawiązanie do przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone; syreny to dawne rozpustnice, towarzyszące wojsku egipskiemu, które zostało pochłonięte
przez morze). Warto w tym miejscu dodać, że podobny motyw występuje w folklorze rosyjskim.

Morska Panna (Faraonka) z Powołża (Rosja). Rzeźba z XIX w. (źródło: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Морская_дева)

Niektóre duchy wywierają znaczący wpływ na charakter i zachowanie ludzi, na przykład (za:
Labuda 2008): Bòtk („duch zwarów i niepòrządkù”), Damk („je mërawim duchã tajemnotë i krëjamnotë”), Déf („procëmnik wszëdnégò pòkrokù i nowactwa”), Gòrzëcel („duch gòrzu i zemstë”), Gòstk
(„duch gòscëtwë i ògradzan gòszczacëch i gòszczonëch”), Grzenia („duch i ògradzan spikù i snicô”),
Jenk („duch westchnieniô i pòceszeniégò”), Jigrzan („strogòtlëwi duch, ògradzan jigrów i jigrzëcznëch ùbaw, tunów i wszelejaczich rozgracëji”), Klëniôcz („duch kradzë i charłãstwa”), Lelek („duch
mùskòwégò niedomôgù i głëpòtë”), Lubiczk („duch lubòtnégò ùczëwù i seksu”), Mërk („duch biédë
i nãdzë”), Paralusz („duch gòrzu i nôgłi smiercë”) czy Przëgrzecha („mëri duch pòkùsnotë i pògòrchë”).
Nie wszystkie demony są rodzimego pochodzenia. Zdaniem Gerarda Labudy niemieckie korzenie ma Klabaternik (opiekun ludzi morza), który na Kaszuby przywędrował „razem z marynarzami i rybakami”. Jak podaje Jerzy Samp, według wierzeń kaszubskich rybaków Klabaternik jest „po
prostu duszyczką maleńkiego dziecka, które na świat przyszło martwe lub zmarło jeszcze, zanim
zdołano je ochrzcić” (widoczny jest tu efekt nałożenia się chrześcijaństwa na dawne wierzenia pogańskie). Aleksander Labuda, charakteryzując demona odpowiadającego za kradzieże (Klëniôcz),
stwierdził, że jest importowany, bowiem nasi przodkowie „nie znelë co to je złodzéjstwò”. Nie
wdając się w dyskusję na temat pochodzenia tego demona i zachowań Kaszubów (dawnych i współczesnych), warto przytoczyć dwa przekazy historyczne (pierwszy pochodzi z XII stulecia, a drugi
z końca XIX w.). W jednym z żywotów Świętego Ottona z Bambergu czytamy:
Taka zaś między nimi jest wiara i społeczna świadomość, że całkiem nie znajdziesz między
nimi złodziei lub oszustów. Skrzyń lub schowków zamkniętych nie posiadają. Bo ani zamku, ani klucza u nich nie widzieliśmy, co więcej bardzo się dziwili, że tobołki nasze i skrzynie widzieli pozamykane. Odzież swoją, pieniądze i wszystkie kosztowności swoje chowają w beczkach i stągwiach
całkiem prosto przykrytych. Nie obawiają się żadnego oszustwa, bo go sami nie doznają (Labuda
2003, s. 215).
Kilka stuleci później, na łamach tygodnika „Wędrowiec”, który ukazywał się w Warszawie na
przełomie XIX i XX wieku, w opisie Szwajcarii Kaszubskiej czytamy między innymi: „Na zakończenie zaś słówko jeszcze o ludzie, zamieszkującym te okolice. Lud to poczciwy, łagodny, nabożny;
tak dobry charakter ogółu rzadko w świecie daje się spotkać. Kaszubi mienia swego nie zamykają
pod kluczem, a jednak nie słychać tam o wypadkach kradzieży” (Ziemba 1898, a. 516).
……………..…………………………………………………………..………………………...
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Podsumowanie / Pòdrechòwanié
Realizacja projektu Kaszëbskô Réda/Kaszubska Reda - Z Kaszubami na TY spotkała
się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony środowiska lokalnego - rodzin zamieszkujących Redę i najbliższe okolice, szkół, w których prowadzone są zajęcia z języka kaszubskiego i przedszkoli.
Już od podjęcia pierwszych działań promujących zadanie na stronie internetowej stowarzyszenia oraz partnera pojawiło się wiele zapytań o wolne miejsca, terminy wydarzeń,
możliwości uczestnictwa, w związku z czym wszystkie zaplanowane w projekcie miejsca zapełnione zostały zapełnione przez uczestników jeszcze przed zakładamy terminem zebrania
grup do poszczególnych etapów projektu.
Liczymy na to, że w roku 2020 oraz w kolejnych latach będziemy mogli również
zrealizować taki zestaw projektowy, jak w ramach zadania EtnoPolska2019, gdyż na takie
właśnie projekty czekają odbiorcy kaszubszczyzny, dla których język kaszubski i kultura
kaszubska nie zamyka się tylko w artystycznych i malarskich wydarzeniach.
Zachęcamy nauczycieli, animatorów kultury oraz środowiska związane z kaszubszczyzną lub też inną grupą mniejszościową do wykorzystania niniejszej broszury przy tworzeniu projektów w swojej przestrzeni publicznej.

