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W pňniedzôłk nasza szkólnô rzekła, że më
ju jesmë dosc wiôldżi i mądri, żebë so wëbrac
klasowégň przédnika. Mómë să namëszlëc, chto
chce nim bëc. Chătny mają să przedstawic, a za
tidzéń bădze welacjô.
Mie să zdôwało, że przédnikă to je dobrze
bëc. Doma jô na gwës ni mňgă bëc niżódnym
przédnikă, ale w klase wôrt je spróbňwac. Wnet
să pňkôzało, że tak mëszlącëch jak jô je wicy.
Cëż terô?
Dôł Bóg dzéń, dô i radă.
We wtórk chătny mielë să przedstawic i rzec,
co ňni bë chcelë zmienic. Nôprzód wstôł Michôł
i rzekł, że ňn bë chcôł, żebë wszëtcë w klasë să
lepi ůczëlë i bëlë mądrzészi.
Pň nim să zgłosëłë dwa dzéwczăta i jesz
trzech knôpów, a na kůńcu wstôł jô.
Jô rzekł, że bëm chcôł, żebë nasza klasa to
bëła krôjna mlékă i miodă płënącô.

Szkólnô mie să spita, jak jô bë to chcôł sprawic?
A jô ňdrzekł, że mlékň më ju wszëtcë w szkňle
dostajemë darmň, a miód jô mňgă przëniesc,
bň mój tatk mô pszczołë i wiele miodu. Tej jô
z taszë wëcygnął dwa litrowé wëczi z miodă.
Na przerwie jô wszëtczich tim miodă czestowôł, a ňni gň so dodôwelë do tasków z cepłim mlékă i pň prôwdze nasza klasa să sta krôjną mlékă i miodă płënącą. Na kůńc dnia jô ju
prawie béł przédnikă klasë. Czejbë nié Michôł.
Michôł béł nômądrzészi w klasë, ůcził să nôlepi,
miôł nôlepszé stopnie. Béł téż nôbarżi drist. Jak
bëło trzeba cos sprawic, tej më wiedno wësyłelë
jegň. Szkólny gň téż lëdelë i ňn mógł dlô nas
nôwicy załatwic. Michôł nie lubił miodu.
Doma jô să spitôł tatka, co zrobic, żebë wëgrac welacjă. Tatk mie ňdrzekł, że trzeba gadac
to, co să lëdzóm widzy.

Dokùńczenié na str. II
Wëdanié udëtkòwioné bez Ministra Bënowëch Sprawów i Administracje
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Pòwiôstka ò Mackù
– To jô ju zrobił. A co jesz?
– Trzeba zrobic cos, żebë lëdze w to
ůwierzëlë.
– To jô téż ju zrobił. I to sygnie?
– Trzeba jesz miec pň swňji stronie media.
– A co to znaczi?
– Kň trzeba, żebë lëdzóm chtos pňwiedzôł, co
ňni mają mëslec – zaczął tatk.
Pózni ňn mie wëklarowôł wszëtkň ň mediach.
– Kň lëdze ju taczi są, a jiny nie bădą – rzekł
tatk na ňstatků, a jô so pňmëslôł:
– Në jo. Më w szkňle téż mómë swňje media.
We czwiôrtk w szkňle dzejało să cos nowégň.
Prawie nicht nie ňdzéwôł să do Michała. Za to
wszëtcë pňwtôrzelë, że Michôł nas mô za głupëch. Ò tim téż mógł przeczëtac na scanach wichódka, na szkňłowim můrze i na cedelkach rozdrzuconëch pň całi szkňle. Bëlë téż taczi, co że
nawetka czëlë, jak ňn na nas gôdôł „glepérowie”.
W piątk szkólnô să za to wză.
– Chto to zaczął ňpňwiadac te głëpňtë? Cëż
wama do głowë przëszło? Ni mňżna tak cëganic
i kňmůs krziwdă robic. Chto to zaczął?
Nicht să nie ňdezwôł i szkólnô să nic nie dowiedza.
A Michałowi to le zaszkňdzëło. Terô wszëtcë
jesz gôdelë, że ňn je skargůlc. I Michôł dali chňdzył pň szkňle sóm. Darmň próbňwôł tłomaczëc,
że ňn szkólny nick nie rzekł. Na to më jesz jemů
dołożëlë, że ňn je cëgón i twórz.
Na welacji jô dostôł wnet wszëtczé głosë, bez
jednégň, bň ten jeden Michôł dôł sóm sobie.
I tak jô ňstôł przédnikă klasë.
Leno to nikňmů na dobré nie wëszło. Mój tatk
wnet să dozdrzôł, że jô jemů miód pňdbiéróm.
Tak nicht z mňji klasë wicy miodu nie dostôł, za
to jô dostôł ňd tatka wsmarowóné, i to jesz jak.
Przédnikă jô téż béł do nicze. Jak trzeba bëło
jic cos rzec, abň pňprosëc, to mie să zaczinałë
nodżi trząsc i jô ni mógł ani słowa wërzec. Jak
klasa widza, że jô i tak nick nie załatwiă, tej ňni
w kůńcu mie ňprzestelë wësëłac i gňdzëlë să
z tim, że můszi bëc tak, jak je, i nick nie próbňwelë zmienic.
Michôł, ten bë rozmiôł nama cos załatwic.
Leno ani z nim nicht nie chcôł gadac, ani ňn nick
nie chcôł dlô nas zrobic, leno să na nas gňrził, za
to, co më jemů zrobilë.
I taczi profit mie mielë z naszi klasowi demňkracjë.

II

Gimnazjalné klasë
Ludmiła Gňłąbk

Twôrz Smãtka
pòdług Jana
Drzéżdżona.
Céle ùczbë:
– wprowadzenié w swiat demònologii kaszëbsczi,
– bùdzenié zajinteresowaniô kaszëbską lëteraturą
piãkną,
– analiza tekstu lëteracczégò, wstãpné
òdczëtiwanié przesłania lekturë,
– rozpòznôwanié znanków bëlacczi gwarë,
– rozwijanié znajomòscë kaszëbsczi słowiznë,
cwiczenié ùmiejãtnoscë gôdaniô pò kaszëbskù,
– bùdownié drëszstwa i zaùfaniô w karnie
ùczniów.

Metodë:
– scenczi sytuacyjné,
– głosné òdczëtiwanié tekstu przez szkólnégò
(słëchanié ze zrozmienim),
– robòta z tekstã – selektiwné przetwôrzanié
jinfòrmacji w célu stwòrzeniô plakatu, kôrbiónka,
– rotacjô zesziwków, „Twòje mòcné stronë”
– zabawa jintegracyjnô stimùlującô pòzytiwné
mëszlenié ò se i ò jinszich.

Fòrmë robòtë:
w karnach, jindiwidualnô

Didakticzné pòmòce:
kôrtka z tekstã pòwiescë dlô kòżdégò ùcznia, arkùsze
szarégò papióra, markerë, farwné kôrtczi mòderacyjné
do ùzupełniwaniô plakatów, klejącô blewiązka,
kôrtczi A4 do zabawë „Twòją mòcną stroną je…”

Cyg ùczbë:
1. Jakno wprowadzenié do tématu bédëjemë dwùm
chãtnym ùcznióm òdegranié scenczi. Dostôwają òni
kôrtkã z òpisã rolë, jaką mają òdegrac:
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Gimnazjalné klasë
Òdkriwca – prawie jes òdkrił cos nadzwëczajnégò.

b) co gôdô Smãtk;

Z redoscë chcesz sã tim pòdzelëc z pierszą

c) co robi Smãtk.

napòtkóną òsobą. Spòtikôsz swòjégò drëcha…

9. Pòdzelenié ùczniów na 3-4 òsobòwé karna

Sceptik – cwiardo stąpiôsz pò zemi i do wszëtczégò

i prosba ò wëznaczenié lidera. Zadanim karna je

môsz distans. Òsoblëwie do nowòsców i do lëdzy,

stwòrzëc plakat, jaczi mdze przedstôwiôł Smãtka

chtërny przekònëją ce do swòjich òdkrëców.

i wëzwëskiwôł jak nôwicy jinfòrmacjów z tekstu.

Spòtikôsz drëcha, jaczégò za baro nie lubisz…

10. Prezentacjô plakatów przez liderów i òcena robòtë

2. Òmówienié scenczi: wpłiw taczich pòstawów na

karnów.

òtoczenié.

11.

3. Wëjasnienié znaczeniô słowa: „smãcëc”, „smãtk”?

Drzéżdżona pt. „Twarz Smętka”. Pëtania pòmòcné

4. Wôrt je zwrócëc ùwôgã na òniriczną pòetikã

w kôrbiónce:

Jinterpretacjô

fragmentu

pòwiescë

Jana

dokôzów Jana Drzéżdżona. Zebranié wiédzë ùczniów

– Czim je Smãtk? – wniosczi na spòdlim rëchlészi

na témat Jana Drzéżdżona i jegò ùsôdztwa.

robòtë.

5. Kòżdi ùczeń dostôwô kôrtkã z tekstã pòwiescë

– Jaczé mëslë pòdsuwô lëdzóm Smãtk? Proszã

Jana Drzéżdżona pt. „Twarz Smętka” (òpis Smãtka).

ò pòdanié swòjich przikładów „Smãtkòwëch

Òdczëtanié wëjimka przez szkólnégò. Ùczniowie

mëslów” na spòdlim tekstu i zapisanié kòżdi mëslë

mają za zadanié zaòbserwòwac, w jaczi kaszëbsczi

na jedny z farwnëch kôrtków mòderacyjnëch.

gwarze pisôł Jan Drzéżdżón.

Ùczniowie czëtają swòje przikładë i ùzupełniwają

6. Przëpòmnienié znanków bëlacczi gwarë.

plakat kôrtkama ze smãtkòwima mëslama.

7. Wëjasnienié drãdżi i mało znóny słowiznë z tekstu

– Co sã dzeje z człowiekã, żelë Smãtk dobiwô?

(céniô – cień, dôka – mgła, zabëc – zapomnieć,

–

nazwanié

dobëc – zwyciężyć, szpiniô – szafa kuchenna, mòra

w

swòjich

– duszność, dusiciel, mùlskò – bagno, miejsce

bezradnoscë, słabòscë, zniechãcenié itp.).

butwienia itp.)

– Jaczi je przédny cél Smãtka? Czedë Smãtk

8. Prosba ò pòdsztrichnienié w teksce 3 jinyma

dobiwô? – (wmôwiô lëdzóm, że sã do nicze nie

farwama wëjimków gôdającëch ò tim:

nadôwają; zniechãcywô do dobrégò, òsłôbiô wiarã

a) jak wëzdrzi Smãtk;

wseczëców,
òfiarach

jaczé

Smãtk

wëwòłiwô

(lãk,

pòczëcé

w swòje sëłë, straszi lëdzy jich słabòscą).
– Kòmù Smãtk nôbarżi szkòdzy? Chto sã stôwô
òfiarą Smãtka? (jednostce i spòlëznie)
– Czë waji atakùje ten dëch? – swòbòdné
wëpòwiescë ùczniów.
12. Czim je Smãtk? – twòrzenié notatczi z lekcji
(mòżna zrobic to przez rotacjã zesziwków: kòżdi
pisze w zesziwkù, w dwùch – trzech zdaniach,
swòjã definicjã Smãtka. Pòtemù przekazëje zesziwk
drëchòwi z prawi stronë, chtëren ùzupełniwô definicjã
ò cos, czegò jesz w ni braknie i przekazywô zesziwk
pòstãpny òsobie do ùzupełnieniô itd.).
Dokùńczenié na str. IV
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Gimnazjalné klasë
13. Pòdsëmòwanié rozwôżaniów:

Pùstczi, tej mùszi so ze Smãtkã zdrzec w òczë.

– Jak zwalczëc Smãtka? Co zrobic, żebë Smãtk

Jak ten pùstkòwi je taczim ùczałim, tej Smãtk za

nie dobéł? (np. nie kóncentrowac sã na swòjich

nim chòdzy jak céniô, a przëgadëje: – Të doch nic

słabëch stronach, rozwijac swòje pasje, dbac

ni mòżesz. Zdrzë na tëch drëdżich, to są czësto

ò swój rozwij, pòczëcé swòji wôrtnotë itp.)

jiny [królowie], a të jes z Pùstk, dzeż të bë chcôl

14. „Twòją mòcną stroną je…” – zabawa jintegracyjnô:

hen? Kò òni ce zjedzą. Òtemkni le blós gãbã,

przëczépiómë ùcznióm na plecach kôrtczi A4. Kòżdi

a ce tak wësmieją, że mdzesz miôl z pòlowë dosc.

mùszi pòdéńc do kòżdégò i dopisac na jegò kôrtce

(…) Czë të môsz pò prôwdze taką glowã? Kò to

to, co ùwôżô, że je mòcną stroną ti òsobë. Kôrtczi

doch mùszi bëc czësto chto jiny, a nié z Pùstk. Kò

ùczniowie zabiérają sobie jakno pòmòc do biôtczi ze

të doch ni môsz nick wicy widzóné, le tã biédną

smãtkòwima mëslama.

chòjinkã. A òni wszëtkò widzą, że të jes z Pùstk;

15. Òcenienié aktiwnoscë ùczniów.

tej cëż të chcôl? Zdrzë na jich wezdrzenié, jak òni

Dodôwk:

le blós na ce tak blésną, tej të sadniesz, a so nigdë
nie pòdniesesz. Taczi pón, to je czësto chto jiny,

Jan Drzeżdżón, „Twarz Smętka” [Smãtk a jiny

na niegò robią, a tej òn mô dëtczi. A të so nawet ti

lëdze; Jesz ò Smãtkù]

ksążczi bëlno nie kùpisz, bò ni môsz za co. Prawie,

Smãtk wësëszô dëszã z człowieka. Nié òd raza
(…). Mlodi so mëszlą: – A cëż më, nóm to nic nie

żebë të chòdzyl w las na jagòdë, a so sprzedôl, tej
të bë miôl na ksążczi, a téż jesz nié na wszëtczé.

zrobi. Ale wejle, òn tam sedzy, a żebë mógl, tej bë

(…) Biwô tak, że taczi ùczałi z Pùstk ju mô jakąs

so na to wësmiôl. Ale òn so nigdë nie smieje. Ale

wiôlgą mësl. (…) Nasz pùstkòwi pòtrafi robic calé

pòtrafi żdac. Jak przińdze czas, tej òn swòjã szarą

żëcé, jak ten robôk, i mô tã mësl, òna je, òn sã z ni

pajã wëcygnie, a pòlożi na piers czë temù, czë

ceszi tak, jaż sã serce smieje. Ale (…) Smãtk sedzy

temù, në, a tej czlowiek dostónie czësto jiné mëslë,

i mù do ùcha szepce: – Gdzeż të, glepéra! Të le sã

a so mùszi z tim wszëtczim jakòs pògòdzëc.

schòwi fejn w szpini a dożdżë. Dzeż të chcôl hen!

Òn taczi je – pùsti, szari. Nicht nie widzôl

Ti lëdze so nie dadzą wgadac, że të to wëmëslil. Të

z krótka jegò òczi, ale òne mùszą bëc jak te wilczé

le sedzë! Òd tegò są czësto jiny. Dożdżë le përznã,

dzurë, bez dna. Chto pòdôl rãkã Smãtkòwi, ten je

a të ùzdrzisz. – A nasz Pùstkòwi sztótama ni mógl

zgùbiony. A to sã zdôrzô tak, że lëdze wcale ò tim

so ze Smãtkã dac radë. A téż jo, gò slëchôl, a swòją

nie wiedzą; w jaczis wieczór [je] tak, jakbë chto

wiôlgą mëslã schòwôl w szpiniã. (…) Tak calé

krótkò sedzôl. To nie je żódnô pòstacô, mòże kląb

żëcé szlo w Labùdowã, bò do tegò doprowadzyl

czegòs szarégò, a mòże céniô. To so tak czlowiek

Smãtk z Pùstk, chtërnégò òn niósl w swòjim sercu

mësli: to je céniô a fardich. Jo, wejle, tej sã tak robi

na dnie, jak wiôlgą mòrã.

cãżkò na dëszi. To Smãtk pòdôwô rãkã, to òn tam
sedzôl a żdôl, jaż ten jistny tu sadnie, a mdze sã
jiscyl na ten swiat. (…) A òn so sedzy a zdrzi tima
swòjima szaréma bez dna òczama. Òczë òn mô,
ale dëcht taczé jak zemia.
(…) Tak to przińdze nierôz taczémù, co nierôz
w swiece baro znóny, a pòwôżóny, a przińdze na

IV

żdac – czekać
paja – ręka
z krótka – z bliska
céniô – cień
jiscëc sã – martwić się,
skarżyć
blésnąc – spojrzeć

szpiniô – szafa 		
kuchenna
jic w Labùdowe – iść na
marne
mòra – duch 		
powodujący duszności,
uczucie ciężkości
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Historiczné sztôłcenié
Dark Szëmikòwsczi

Témat: Rzez Gduńska w 1308 rokù (dzél II).
Céle ùczbë:

Cyg ùczbë:

Pò skùńczenim ùczbë ùczeń mô:

Przed przëstąpienim do robòtë nôleżi przëbôczëc

– miec swòje zdanié na témat tzw. rzezë

so wszëtkò, co bëło rzekłé na pierszim dzélu ùczbë

Gduńska;

zrzeszonym z rzezą Gduńska.

– òdczëtëwac znaczenié i symbòlikã zdarzeniów

Do przeprowadzeniô II dzéla nôleżi bëc përznã

pòkôzónëch w dokôzach kùńsztu;

przëszëkòwónym, miec wspiarcé mùltimedialnëch

– wëpòwiadac sã na témat dzejów na spòdlim

sprzãtów

dërżéniowëch tekstów;

z òmôwióną tematiką, tekstë do czëtaniô i ksążczi,

– òddzelac prôwdã òd mitów w sprawie 		

w jaczich gôdô sã ò tim zdarzenim.

dzejowëch zdarzeniów;

1.

– bògacëc swòjã wiedzã ò dzejach Kaszëb

pòmòców (ksążczi, encyklopedie), w jaczich anali-

i Pòmòrzô.

zëje sã hasło „rzez Gduńska”. Dobrze, jeżlë to są

Metodë:
– robòta z dërżéniowim tekstã;
– wëcyganié swiądów na spòdlim filmów
i mùltimedialnëch pòkôzków zrzeszonëch
z tématã ùczbë;
– diskùsjô;
– szëkòwanié spisënkù dokôzów sparłãczonëch
z òmôwióną sprawą.

Didakticzné pòmòce:

z

prezentacją,

Prezentacjô

filmë

wszëtczich

sparłãczoné

przëszëkòwónëch

rozmajitégò ôrtu tekstë, co pokazëją zdarzenié we
wszelejaczich widach. Szukanié téż wiédzë w internece.
2. Czëtanié tekstu z dodôwkù 1. Na jegò spòdlim:
a) pòwiédz, kògùm bëłë we wikszoscë,
z etnicznégò pòzdrzatkù, òfiarë krzëżacczi rzezë;
b) pòdôj domëslną wielënã òfiarów ti rzezë;
òbjasnij, czemù wedle dzejowégò badérë ni
mògła òna zamknąc sã w lëczbie 10 tësãcy;
c) òmów spòsób pòkazowaniô pòlsczi spòlëznie

– dërżéniowé tekstë (dodôwczi 1-2);

wizji gduńsczi rzezë; jaczé dzélëczi sã na niã

– mùltimedialné pòmòce;

skłôdałë.

– historicznô karta;

3. Czëtanié tekstu z dodôwkù 2. Na jegò spòdlim:

– òdjimk pòmnika „Tim, co za pòlskòsc

a) pòwiédz, czim sã jinaczi mit òd historiczny

Gduńska”.

prôwdë;

Biblografiô:

Loew P. O., Gdańsk. Między mitami, Olsztyn 2006.
„Rzeź Gdańska” 1308 roku w świetle najnowszych
badań. Materiały z sesji naukowej 12-13 listopada
2008 roku, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2009.
Śliwiński B., Rzeź i zniszczenie Gdańska przez
Krzyżaków w 1308 roku. Przyczyny, przebieg
i skutki, Gdańsk 2006.

b) jaczé dzejniczi przëstojiwają
pòwstôwaniémù mitów.
4. Zdrzë na pòmnik z Òdjimka (Dodôwk 2 B).
Je na nim datum 1308 r. i nôdpis „Rzez Gduńska”. Zdrzącë na pòzwã pòmnika („Tim, co za
pòlskòsc Gduńska”) i na zôpisczi z dodôwkù 2A
wëjasnij, czë pòzwa pasëje do historiczny prôwdë.
Dokùńczenié na str. VI
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Historiczné sztôłcenié
5. Na spòdlim dërżéniowëch tekstów z ùszłi

Dërchã nôleżi miec bôczenié na wielënã lëdzy

i dzysészi ùczbë a téż wiadomòsców zwëskónëch

w nym cządze dzejów. Nônowszé pòzdrzatczi

z ksążków, jinternetu i jinëch zdrojów wiédzë pòdôj

òbstôwają przë 2-3 tës. lëdzy, co żëlë w miesce i kòl

jawerné datum tzw. gduńsczi rzezë. Wëwidnij téż

tësąca we wkółleżnëch môlach. (…) W tim widze

òrãdzë rozmajitégò datowaniô w dërżéniowëch teks-

wielënã 10 tës. zabitëch, ò jaczich je gôdka w bullë

tach i nôùkòwëch òbrobieniach.

papieża Klémãsa V z 1310 rokù, je mùsz przëjąc barżi

6. Z wiédzë zwëskóny zjinądka wëliczë bënômni pò

jakno znankòwą niżlë prôwdzëwą. (…) W zatôrczenim

jednym titlu lëteracczégò dokôzu w pòlsczim, kaszëbs-

ò (…) pòdôwczi, a téż w òpiarcym ò rozmienié lëcz-

czim i miemiecczim jãzëkù, co sã tëkô rzezë z 1308

bów przez lëdzy strzédnëch wieków, na gwës mòżemë

rokù. Jak w nëch dokôzach je pòkôzóné no zdarzenié?

przëjąc, że pò krzëżacczim atakù w nocë z 12 na 13

7. Wëliczë chòc jeden fabùlarny film, w jaczim

smùtana 1308 rokù smierc w gardze Gduńskù zabra

pòkazëje sã gduńską rzez.

ò wiele wicy niżlë 500 lëdzy, bòdôj kòl tësąca, co

8. Podczorchniãcé – diskùsjô na témat tegò, czemù

wëchôdało za grańce naznaczoné przez notejszi

jedno zdarzenié mô rozmajité wëłożenia. Skądka na

òglowò znóny spòsób rechòwaniô.

B

jednã sprawã tak rozmajité pòzdrzatczi i jaką w tim
rolã mògła miec pòlitika.

Peter Oliver Loew
(P. O. Loew, Bestialski mnich czy waleczny rycerz?...,

Dodôwk 1

s. 155, 158).

Rzez Gduńska i ji znaczenié wedle dzysdniowëch
historików

A

Błażej Śliwiński
(B. Śliwiński, Wydarzenia w Gdańsku i w okolicach
w okresie od września do 12/13 listopada 1308 roku…,
s. 99, 108, 110, 111).
W przëtrôfkù mieszczónów je nót dac (…) bôczenié, że (…) bëlë òni we wikszoscë Miemcama, tak jak
jich cemiãżnicë (…). Pò latach rozchôdałë sã klapë,
że zajãcé przez krzëżacczé wòjska Gduńska w dniu
12 smùtana bëło mòżebné za sprawą przeniewiérnoscë niechtërnëch mieszczónów. (…) Pokôzanié, że
bënômni jaczis karno gduńsczich mieszczónów bëło za
rządama Zôkònu a procëm brandenbùrsczim margrabióm, bëło Zôkònowi na rãkã. To gwësno za jich sprawą pòwsta nowina zapisónô we Wschódny Pòmòrsce
w Kronice òliwsczi. To ni miało nick pòspólnégò
z prôwdzëwim cygã zdarzeniów. Rozgłoskã równak
przëjãlë za prôwdzëwą niechtërny badérowie, nawetka
òstatnëch czasów (…).

VI

Nen pamiãtny dzéń dożdôł sã swòjégò pòmnika,
wiele wiérztów i pòwiôstków, béł tématã brawãdów,
fabùlarnëch

filmów,

szkòłowëch

ùczbòwników

i przemòwów pòlitików; króm tegò béł dlô miesczi
spòlëznë wôżną dziejową znanką, co mia ùdokaznic
wedle

docygónëch

dbów

bezùstónkòwé

bëcé

w paszczãkach pòlsczi bôłdzë, a téż bòdôjné
cëgaństwò w pòkôzywanim môlowëch dzejów przez
Miemców. (…) Nen pòkôzk „gduńsczi rzezë” chùtkò
sã rozkòscérził, w czim dopòmògło pòliticzné spòdlé
(…). Niélëchi cësk dało téż bùdowanié dzélëkama
kaszëbsczi narracji. Wiôldżé znaczenié

mia słôw-

nô kòlibiónka, kaszëbskô lëdowô spiéwka, jaczi
prôwdzëwòsc mòże pòddac pòd niégwësnotã (…).

Dodôwk 2: Gduńsczé mitë
A
(Loew P. O., Gdańsk. Między mitami, Olsztyn 2006,
s. 14, 15)
Mit je pòwiôstką. Mô za cél stwòrzenié môgòwi
i znankòwi rówiznë dlô rozwidnieniô dzysdniowòscë.
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Òbëwatelsczé sztôłcenié

Historiczné sztôłcenié
Dzejowô prôwda czë historicznô prôwdëjuwernota ni
mają tuwò rozsądzënkòwi rolë; wôżné je znaczenié
całi narracyjny strukturë, całi dzejowi strukturë
– dlô dzysdniowòscë. Mitë, òsoblëwie ne pòliticzné,
twòrzi sã, przekazëje i wzmòcniwô przez narracyjné
fòrmë taczé jak brawãdë czë dzejopisënczi, przez
jikònografiã – jak pòmniczi abò bùdacje – a téż przez
ritualné ùzdrzadnienia ôrtu swiãtowanié czë roczëznë.
(…) Lëteratura (…) bezògôdkòwò wespółtwòrziła
gduńsczé mitë (…), mit niemiecczëznë (…), mit
pòlsczégò Gduńska (…), kaszëbsczégò Gduńska (…),
czë na òstatkù mieszczëznianégò (…).

B

Pòmnik „Tim, co za pòlskòsc Gduńska”

Danuta Pioch

Kaszëbi!
Spiszta sã!
Na przeprowadzenié ùczbë brëkùjemë 2-3 gòdzënë

Céle ùczbë:
– wprowadzenié w zôkrãżé òbëwatelsczégò
i spòlëznowégò wëchòwaniô,
– bùdzenié zajinteresowaniô sprawama swòji
tatczëznë,
– analiza dërżéniowëch tekstów,
– szukanié wiédzë w rozmajitëch placach,
– wëzwëskiwanié technicznëch nowinków do
wëpełnianiô żëcowëch òbrzészków,
– przëjimanié òdpòwiedzalnotë za se i za jinszich,
– wskazywanié na bòkadosc miészëznową
w Pòlsce,
– wëchòwanié do pòszónowaniô praw jinszich
lëdzy,
– bùdownié drëszstwa i zaùfaniô w karnie ùczniów
i szerszi spòlëznie.

Metodë:
– robòta z jinternetã,
– prôca z ksążkama,
– robòta z tekstã, przetwôrzanié jinfòmacji w célu
stwòrzeniô plakatu,
– kôrbiónka,
– diskùsjô, wëcyganié swiądów.
Òdj. D. Szëmikòwsczi

Najô ùczba

– edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii”

Redakcjô: Danuta Pioch
Òbrôzczi: Joanna Kòzlarskô
Stałô wespółrobòta:
Róman Drzéżdżón,
Hana Makùrôt, Janusz Mamelsczi.

Fòrmë robòtë:
jindiwidualnô, w karnach.

Didakticzné pòmòce:
szari papiór, markerë, ksążczi, encyklopedie, Ùstawa
ò miészëznach z 2005 rokù, przistãp do jinternetu
Dokùńczenié na str. VIII
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Òbëwatelsczé sztôłcenié
Cyg ùczbë:

– jinternetowi samòspis przez starnã www.spis.gov.

1. Òpracowanié hasła Kaszëbi na spòdlim jinternetu

pl dlô tëch, co chcą sami sã spisac;

i dostãpnëch ksążków (zajimóné teritorium, wielëna,

– wëdowiédzô przez telefón – prowadzonô przez

môlowé pòdgromadë, znanczi…) . Zapisanié zebróny

anketérów;

wiédzë na plakacie szarégo papióra.

– spisënk robiony przez rachméstra, co przińdze do

2. Wëjasnienié znaczeniô hasłów: nôrodnô miészosc,
etnicznô miészosc, regionalné karno (nôlepi na spòdlim

chëczi (taczim spòsobã rechòwaniô badze òbjãtëch
blós 25% mieszkańców kòżdi gminë).

Ùstawë o nôrodnëch miészëznach z 2005 rokù). Za-

7. Żelë na gwës chcemë bëc spisóny- a zanôlégô nóm

pisanié kòżdégò hasła w kaszëbsczi wersji na kar-

na tim, żebë tim razã lëczba Kaszëbów nie bëła znôwù

tach szarégò papióra – ùczniowie dzejają w karnach,

zaniżonô - tej nôlepi zrobic to samémù.

wëzwëskùją do przekłôdaniô słowarze.

Co nôleżi pòsobicą robic:

3. Szëkòwanié zestôwkù, co pòkazëje, jaczé miészoscë

1) włączëc jinternet;

– nôrodné (biôłoruskô, czeskô, lëtewskô, miemieckô,
òrmiańskô, ruskô, słowackô, ùkrajińskô, żëdowskô)

2) wlezc na starnã http://www.spis.gov.pl abò
http://www.stat.gov.pl;

i etniczné (karaimskô, łemkòwskô, romskô, tatarskô),

3) wëbrac załóżkã Spisowé fòrmùlarze;

a téż regionalné karna z uznónym przez ùstawã

4) wëbrac fòrmùlarz;

regionalnym jãzëkã (Kaszëbi) żëją w Pòlsce. Wińdzënë

5) wpisac òsobòwé pòdôwczi i wëbrac dlô se hasło;

robòtë zaznôczómë farwnyma krédkama na kònturowi

6) we wëbrónym môlu wpisac kod z òbrôzka;

karce Pòlsczi, pòkazëjemë, jaczé môle we wikszoscë

7) zalogòwac sã i zacząc spisywanié.

zajimô kòżdô miészëzna, karno.

Ùstny lëdze mògą sami sã spisywac, przë

4. Wëszukôj w jinternece, jaczé bëłë wińdzënë

spisywanim dzecy mùszą bëc jich starszi.

òstatnégò Nôrodnégò Pòwszédnégò Spisënkù w 2002

8. Nôwôżniészé są pëtania: 14 i 15. Dowiédz sã

rokù dlô Kaszëbów.

z òmówieniów na starnie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò

– Pòprowadzta diskùsjã na témat, czemù wińdzënë

Zrzeszeniô, co i jak nôleżi w nich wëpisywac, jak roz-

tegò spisënkù tak mòcno rozminãłë sã z wielëną

wijac pòstãpné załóżczi, żebë wszëtkò ò swòji etnicz-

Kaszëbów i lëczbą ùżiwającëch kaszëbsczégò jãzëka

noscë zaznaczëc.

pòdôwónyma przez socjologów. Mòcno bãdą tu

9. Jakno domôcą robòtã do wëkònaniô wez so za cél

brëkòwóné taczé sprawë jak: nôród, juwernota, dëbeltnô jidentifikacjô Kaszëbów (nôrodnô i etnicznô).

pòmòc w spisanim jak nôwikszi lëczbie lëdzy ze swòji
familii, sąsadów, znajemnëch i jich dzecy. Pamiãtôj,

5. Na starnie www. kaszubi.pl òbezdrzë farwné logò,

że spisënk mòże dérowac do 30 czerwińca. Pò ny

zrobioné ekstra na latosy spisënk. Co pòwiész ò wëzwë-

dace nick sã ju nie dô zrobic, a òd wielënë zdekla-

skónëch do jegò przëszëkòwaniô farwach i òglowò całi

rowónëch Kaszëbów bãdze przez czile pòstãpnëch

deji.

lat zanôléga pòlitika państwa sczerowónô do nich.

6. Z wëżi pòdóny starnë rozwiń dali www.spis.kaszubi.
pl , żebë sã dowiedzec, w jaczi spòsób mòże kòżdi sã
spisac.

VIII

Mòże to bëc:

Niech nóm przez nôblëższé miesące towarzi hasło:

Kaszëbi! Spiszta sã!
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