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Karolëna Serkòwskô Klasa VI spòdleczny szkòłë 
(3 gòdzënë ùczbòwé)

Kaszëbsczi tuńc i jegò ôrtë
Céle
•	 pòznôwanié terminów sparłãczonëch z tuńcã
•	 pòznôwanié historii kaszëbsczégò tuńca
•	 pòznôwanié rozmajitëch ôrtów kaszëbsczégò 

tuńca
•	 pòznôwanié kaszëbsczich zwëków
•	 pòznôwanié kroków wëbrónégò kaszëbsczégò 

tuńca
•	 rozmienié, jak wôżny dlô Kaszëbów béł i je tuńc
•	 rozmienié i analizowanié czëtónégò tekstu

Metodë robòtë
•	 pòdającé: wëłożënk, kôrbiónka, pòwiôstka, 

òbjasnienié
•	 problemòwé i treningòwé: rozsëpónka, notatka 

-diktando, quiz
•	 aktiwizëjącé: nôuka tuńca
•	 òbzérné: pòkôzk kaszëbsczégò tuńca 

ze starnë YouTube: www.youtube.com/
watch?v=BoSgWBKAizQ (òd 02:06 do 03:05 i òd 
03:22 do 05:44, a téż òd 06:21 do 07:24)

Fòrmë robòtë
indiwidualnô, w pôrach, w karnach, zbiorowô

Didakticzné pòmòce
•	 kònwencjonalné: ksążczi W wieczórny dôce...  

i Tańce kaszubskie, rozsëpónka do ùłożeniô, pitania 
do quizu, tôfla, mazaczi

•	 techniczné: kómpùter, Internet, interaktiwnô 
tôfla abò projektór, plata z kaszëbską mùzyką, 
np. wëdónô przez fòlkloristiczné karno
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• W wieczórny dôce. Niestwòrzoné pòwiôstczi  
z Kaszëbsczi, òprôc. G. Schramke, Gdynia 2008, 
97–98.

Wëstãpë w Zakòpónym, lato 2012. Òdj. z archiwùm RZPiT „Kaszuby” z Kartuz
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II

CYG ÙCZBË

Ògniwò wstãpné

1. Szkólny kôrbi z ùczniama ò ôrtach aktiwnégò spãdzaniô wòlnégò czasu i pitô, czë chtos tańcëje abò znaje 
regionalné tuńce.

2. Szkólny pòkazywô ùcznióm tuńce Regionalnégò Karna Piesni i Tuńca „Kaszuby” z Kartuz (ze starnë YouTube, 
pòwrózk w „Metodach robòtë” na s. I), a pòstãpno kôrbią, np. Skądka sã bierze tuńc w pôrach? Skądka wiémë, że je to 
fòlklór [òbleczënczi, mùzyka, spiéwë, instrumentë...]? Co przedstôwiô tuńc? Je to gwësnô historiô? Jaką sekwencjã rëchù 
widzymë?

3. Szkólny gôdô, że dzysészim tematã bãdze kaszëbsczi tuńc a jegò ôrtë i zapisëje témã na tôflë, a ùczniowie 
w zesziwkach.

Ògniwò główné

4. Robòta ùczniów w trzech karnach. Szkólny dzeli szkòłowników na trzë karna i gôdô, że jich zadanim bãdze robòta 
z rozsëpónką: pòłączenié òpisënków tuńców z jich nazwama (z kòżdi grëpë tuńców wëapartnionëch przez Szefkã 
wëbróny òstôł jeden tuńc). Kòżdé karno dostôwô jedną rozsëpónkã. Wôżné je, bë ùczniowie rozmielë pòłączëc 
nazwë sztërzech tuńców ze zdaniama, jaczé je òpisëją, bez pòmòcë szkólnégò. Na kùńc szkòlôcë przedstôwiają 
efektë swòji robòtë, a szkólny dôwô bôczënk na słowa-klucze, dzãka chtërnym ùczniowie skòjarzëlë òpisënk z tuńcã.

Bôczënk: Przed ùczbą szkólny mùszi òdcąc nazwë tuńców òd jich òpisënków.

5. Robòta z tekstã ò Pawle Szefce. Szkólny gôdô, że zdrzącë na leżnoscë do tuńca, wëmienic mòże jich rozmajité 
fòrmë. Nôwiãcy infòrmacjów ò kaszëbsczim tuńcu je w ksążce òprôcowóny przez Pawła Szefkã pt. Tańce kaszubskie. 
Szkólny òpòwiôdô krótkò ò aùtorze i rozdôwô zesziwczi Szefczi w klase, bë szkòlôcë mòglë je òbezdrzec.

Paweł Szefka béł szkólnym i nôleżnikã kapelë ze Strzebielëna. Dzãka granim w kapelë òbserwòwôł òn rozmajité zwëczi 
a tuńce, chtërne pózni òpisôł. Jegò notérënczi pòmôgałë i wcyg pòmôgają karnóm w przedstawianim kaszëbsczi kùlturë. 

Szkólny rôczi szkòłowników do robòtë w pôrach i dôwô kòżdémù ùczniowi tekst ze starnë III òpisëjący tuńce 
wedle Szefczi i pëtania tikającé sã negò tekstu. Zadanim szkòlôków je nalézenié òdpòwiedzów w teksce. Szkólny 
mònitorëje robòtã, a dlô ùmileniô czasu wëkònywaniô zadaniô włącziwô platã z mùzyką regionalnégò karna tuńca 
i spiéwù np. z Kartuz, Bëtowa czë Lãbòrga.

NASPIK
Béł slédnym tuńcã wieselô.
Pò tim tuńcu żeniałi òdprowôdzóny bëlë dodóm. 
Béł to téż znak dlô gòscy, żebë szlë spac. 

SZEWIEC
Pòkazéwóny je na Kaszëbach przez wiele 
fòlkloristicznëch karnów, chtërne przedstôwiają 
robòtã wiesczi lëdnoscë.
Skłôdôł sã òn z trzech figùr: szëcô, wbijaniô 
cwieków i pòleczczi. 
Pòkazëje zesziwanié i naprôwianié bótów.

KRZIŻNIK
Zanôleżno òd regionu Kaszëb, miôł òn rozmajité 
nazwë, taczé jak krzëżôk, krio-pòlka, huzar-pòlka, 
lelôk i w nogã.
Charakterizowôł sã òn krziżikòwim krokã.
Zôbawã tã baro lubilë tańcëjący Kaszëbi, bò 
pòzwôlała jima na wiele swòbòdë. 

DZËK
Nazwa ta wzãła sã gwësno òd dzëkòscë, jakô je 
w tuńcu.
Tuńc ten wprowôdzôł do spòkójnégò żëcô 
rëbôków wiele energii.
Jegò nazwa je takô jak nazwa lesnégò zwierzãca.
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TEKST 

Paweł Szefka pòdzelił tuńce na 4 grëpë: òbrzãdowé, zôbawòwé, warkù abò robòtë, pòpisowé, a pòtemù 
jemù znóné kaszëbsczé tuńce zapisôł do pasownëch grëpów. 

1. Kaszëbi swòjim tuńcã pòkazéwelë rozmajité òbrzãdë. Westrzód taczich tuńców Szefka wëmienił 
kòsesa, rëbacczi tuńc, brutczi tuńc, wróżbë, naspik, glemdã, wide witã.

2. Dobrą leżnoscą do tuńca dlô Kaszëbów bëłë jigrë òrganizowóné dlô całi wsë, to je familiowé i młodzëznowé 
ùroczëznë. Do taczich tanecznëch zôbawów Szefka zapisôł naszą nenkã, maruszkã, òkrãc sã wkół, mùlszkã, 
klepôcza, krziżnika, naszą kòzã, wiém jô wiém, zańca. 

3. Kaszëbi tańcowelë téż pò to, żebë pòkazac swòjã redosc z tegò, że mają robòtã, zajãcé, chtërno dôwô 
jima brzadë. Czasã pòkôzk ten béł smiészny, na przëmiar, czej wësmiéwelë kògòs niepòradnosc abò 
taczi ôrt robòtë, czedë robi sã dërch to samò. Z taczich tuńców badéra wëprzédnił òwczarza, cepôrza, 
szewca i kòwôla. 

4. Bëła téż grëpa tuńców pòpisowëch. Pòwstałë òne gwësno z brëkòwnotë pòkôzaniô sã w jak nôlepszim 
widze przez młodzëznã. Szefka wëmienił tu dzëka, kòsédera, wôłtôka i diabli tuńc. 

Pëtania do tekstu:

1) Na jaczé grëpë pòdzelił Szefka kaszëbsczé tuńce?
2) Chtërne tuńce mògą miec swòje zdrzódła w dôwnëch òbrzãdach?
3) Jaczé tuńce są zôbawòwé?
4) Chtërne tuńce pòkazéwają robòtã a wark?
5) Co wedle Szefczi mòże ùznôwac za pòpisowé tuńce?  

Pò skùńczony prôcë z tekstã szkólny rôczi chãtnëch szkòłowników do głosnégò òdczëtaniô swòjich òdpòwiedzów 
i zapisaniô jich na tôflë, pòtemù wszëtcë pòrównëją swòje òdpòwiedzë z zesziwków z òdpòwiedzama zapisónyma 
na tôflë i kôrbią ò teksce. Pò kôrbiónce ùczniowie wklejają swòje tekstë z pëtaniama do zesziwkù i zapisëją 
òdpòwiedzë. 

6. Robòta z lëteracczim tekstã i kôrbiónka na spòdlim pòwiôstczi. Kòżdi ùczéń dostôwô òd szkòlnégò kôrtkã 
z pòwiôstką „Ò dzéwczãcu, co z diôchłem tuńcowac chcało” (z ksążczi W wieczórny dôce. Niestwòrzoné 
pòwiôstczi z Kaszëbsczi, s. 97–98; DODÔWK). Za pierszim razã czëtô głosno blós szkólny. Za drëdżim razã czëtają 
jã szkòłownicë, jeden pò drëdżim, zdanié pò zdanim. Pò przeczëtanim ùczniowie mają starã pòwiedzec, chto je 
bòhaterã, gdze i czedë dzeje sã akcjô pòwiôstczi. Pòstãpno szkólny pëtaniama naprowôdzô ùczniów, bë wëjasnilë, 
dlôcze kaszëbsczi tuńc je tak wôżny (nawiązanié do tekstu) – jidze ò to, bë szkòlôcë rozmielë, że dzewùsë tedë 
chcałë bëc proszoné do tuńca przez knôpów, bò to òznôczało, że sã jima widzą. 

Przikładowé pëtania: Dlôcze dzewùs z pòwiôstczi je tak rozgòrzony? Jak mëszlita, jak sã czëje, że jiné dzéwczãta tańcëją, 
a òna wcyg sedzy? Jaczé to mô znaczenié? Czë dzysô je tak samò, że dzéwczãta a białczi nie tańcëją, jeżlë niżóden bëniel 
jich nie pòprosy?

7. Diktowanié notatczi do zesziwków. Szkólny czëtô ùcznióm notatkã do zesziwkù. Zadanim szkòlôków je słëchanié 
a pisanié zgódno ze wskôzama pisënkù. Szkólny czëtô (pòmału) trzë razë. Na kùńc rôczi chãtnëch szkòłowników 
do zapisaniô pò jednym zdanim na tôflë, dzãka temù wszëtcë sprôwdzają pisënk, a dlô szkólnégò je to leżnosc 
przëbôczeniô wskôzów kaszëbsczi òrtografie. 

Notatka do diktowaniô:

Tuńc przedstôwiô bòkadosc zwëków i òbrzãdów mieszkańców Kaszëb. Pòkazéwô, jak żëlë Kaszëbi i jak wëzdrza jich 
codniowòsc.
Kaszëbsczé tuńce mòże pòdzelëc na òbrzãdowé, zôbawòwé, warkù abò robòtë i pòpisowé.

Ògniwò kùńcowé

8. Nôùka kroków wëbrónégò kaszëbsczégò tuńca. Ùczniowie przërëchtowùją zalã, bë béł plac na swòbódné 
tuńcowanié. Zgódno z pòlétama szkólnégò szkòłownicë ùczą sã kroków jednégò wëbrónégò tuńca a tańcëją do 
mùzyczi.
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9. Quiz sprôwdzający i ùtrwaliwający wiédzã z ùczbë. Szkólny dzeli ùczniów na pôrë i rozdôwô jima kôrtczi 
z pëtaniama (jedna kôrtka na pôrã). Gôdô, że na rozrzeszenié quizu mają trzë minutë. Pò tim czasu wëznôczô 
ùczniów do głosnégò przeczëtaniô pëtaniów a òdpòwiedzów. 

Pëtania do quizu

1. W jaczi ksążce nalézemë nôwiãcy wiadłów ò kaszëbsczim tuńcu?
a) Witosławë Frankòwsczi pt. Muzyka Kaszub
b) Grégòra Schramczi pt. W wieczórny dôce. Niestwòrzoné pòwiôstczi z Kaszëbsczi
c) Pawła Szefczi pt. Tańce kaszubskie

2. Dôwni Kaszëbi tańcowelë...
a) czãsto
b) rzôdkò
c) nigdë 

3. Dzéwczãta tedë chcałë tańcowac z knôpama?
a) Chcałë i to baro.
b) To zanôlégało òd te, czë sã jima knôp widzôł.
c) Nie chcałë.

5. Dzéwczã z lëdowi pòwiôstczi sedzało w nórce i czëło dlôte...
a) redotã
b) sromòtã
c) miłotã

6. Skądka sã wzã nazwa tuńca „dzëk”?
a) òd jachtë na dzëka
b) òd robòtë w lese a pòlu
c) òd dzëkòscë w tim tuńcu

10. Zakùńczenié ùczbë. Ùczniowie i szkólny jesz rôz tańcëją wëbróny i wëùczony przez szkólnégò tuńc.

DODÔWK

Ò dzéwczãcu, co z diôchłem tuńcowac chcało

Bëłë rôz we wsë tuńce. Nazebrało sã młodëch skòpicą karczma. Mùzykancë rżnãlë jednégò za drëdżim, le sã bùda 
rëszała jakbë bôt na mòrzu. Dzéwczãta wëstrojoné jak pùpë wëwijałë z parobkama, le czitlama zacygalë jizbã. 
Prawie jedna ni mia szczescégò. Nicht jakòs ni miôł na niã òka. Sedza nasowiałô w nórce i wzdicha sama do se, 
żebë chòc chtos sã zlitowôł i wzął jã do tuńca, ale jak nic, tak nic. Dzéwczinczëszczu tak bëło, jakbë jã chto nagò 
w zôgawice wsadzył*, bò to je marnô sromòta sedzec na mùzyce w nórce, a wcyg òczama strzic. „A chòcbë ju sóm 
pùrtk z piekła przëszedł – pòmëslała so – to bëm z nim zatuńcowała”. 

Bëlno ji to przez głowã przelecało, zrobił sã rëmór, jakbë sã karczmiszcze walëło, i wlecôł złi dëch z wiôldżima 
rogama i ògniã w mùni. Trzasł kòpëtama w déle, czapnął dzéwczã za czitle i rwôł z nią, to le sã smród czadzył. 
Wnym w karczmie jakbë chto wëmiótł, ani żëwi dëszë nie òsta. Wszëtkò dzes sã zapòdza, le pòtemù so òpòcuszkù 
pòwiôdalë, jak nen czôrny z rogama, z kóńską szpérą i krowim ògónã czapnął dzéwczã do piekła, co chcało z nim 
tuńcowac na mùzyce. (Swôrzewò)

* jakbë chto w zôgawice wsadzył – jakbë chto w òdżin, w rozpôlóné wãgle wsadzył

Tekst z ksążczi: W wieczórny dôce. Niestwòrzoné pòwiôstczi z Kaszëbsczi [pisënk wëstandaryzowóny].

Na wszëtczich òdjimkach w scenarnikù je Regionalné Karno Piesni i Tuńca "Kaszuby" z Kartuz.

Malënk: A. Majkòwskô
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„Kaszuby” z Kartuz w Wãgersczi, lato 2015.  
Òdj. K. Serkòwskô

Przed wëstãpã w Tawernie Mestwin we Gduńskù, lato 
2014. Òdj. z archiwùm RZPiT „Kaszuby” z Kartuz
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W rozmajitëch kaszëbsczich tekstach i w apartnëch gwarach mòże zmerkac stosowanié w niejednëch słowach karnów 
ro, ró abò téż ar. Chòdzy tuwò òsoblëwò ò taczé słowa, jaczé na westrzédnëch i pôłniowëch Kaszëbach mają pòstac: 
broda, bróna, droga, krowa, mrowic sã, mrowiszcze, mrówka, próg, prószëc, sroka, wrona, wrota, wróbel, zôgroda. 
Wëmienioné wëżi pòstace słowów są colemało stosowóné w lëteracczim kaszëbsczim jãzëkù.

Trzeba równak miec swiądã, że w gwarach na nordze Kaszëb słowa z karnama ro i ró przëchôdają colemało 
w słowa z karnã ar, np.: barda, barna, darga, karwa, marwic sã, marwiszcze, marwa, parg, parszëc, sarka, warna, warta 
w znaczenim: ʻwiôldżé dwiérze, bróma’, warbel, zôgarda.

W standardowim kaszëbsczim jãzëkù przede wszëtczim ùżiwô sã słowów z karnama: ro, ró, równak nót je 
wiedzec, że w niejednëch słowach w lëteracczi kaszëbiznie przëjãłë sã słowa z karnã ar. Są to taczé słowa, jak np.: 
bardawica, bardawiszcze, bardówka, bardówkòwati, charna ‘trôwa’, charnisti, gard, karwińc pòl. ‘nawóz krowi’, parpac, 
parmiéń, parmiszk, pònarwa pòl. ‘pędrak’, skarniô, skarniszcze, smarglëna pòl. ‘czeremcha’, starna. 

Nót je téż przëwòłac słowa, jaczé są ùżiwóné w lëteracczim kaszëbsczim jãzëkù w dwùch pòstacach. Są to na 
przëmiar słowa: grósc / gôrsc (w tim słowie a przëszło w ô) i grónk / gark.

Czwiczenié 1
Nacéchùj bezzmiłkòwą òdpòwiésc.

I. Kaszëbsczé słowò wrona w nordowëch gwarach:
a) mô pòstac wrana
b) mô pòstac warna
c) mô taką samą pòstac: wrona

II. Chtërna z pòdónëch fòrmów je ùżiwónô na westrzédnëch Kaszëbach? 
a) sroka
b) barda
c) parg

III. Chtërna z pòdónëch fòrmów je ùżiwónô w lëteracczi kaszëbiznie jakno synonim słowa miasto:
a) gród
b) grósc
c) gard

IV. Znóné w lëteracczim kaszëbsczim jãzëkù słowò krowa w nordowëch gwarach mòże bëc wëmôwióné jakno:
a) krawa
b) karwa
c) karwińc

Czwiczenié 2

a) Pòdsztrëchni słowa, jaczé są tipiczné dlô gwarów, a nie są bédowóné w lëteracczim kaszëbsczim jãzëkù.
prószëc, wróbel, karwa, gard, grósc, warbel, parpac, sroka, zôgarda, krowa, grónk, broda, warna, zôgroda, droga, gôrsc, 
gark, barna, mrowic sã, próg, sarka, wrona, bróna, parmiszk, wrota

b) Dlô jaczich gwarów są tipiczné pòdsztrëchniãté słowa?

........................................................................................................................................

c) Do gwarowëch fòrmów dopiszë jich lëteracczé równoznaczënë.

Hana Makùrôt-Snuzëk Gramatika

Zapisywanié w słowach karnów ro, ró abò ar
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gwarowé słowa słowa ùżiwóné w lëteracczim kaszëbsczim jãzëkù

ÒDPÒWIESCË

Czwiczenié 1
I b), II a), III c), IV b)

Czwiczenié 2
a) Słowa, jaczé nót bëło pòdsztrëchnąc: karwa, warbel, zôgarda, warna, barna, sarka.
b) Pòdsztrëchniãté słowa są tipiczné dlô nordowëch gwarów.
c) Gwarowé słowa i dopisóné do nich jich lëteracczé równoznaczënë:
karwa - krowa, warbel - wróbel, zôgarda - zôgroda, warna - wrona, barna - bróna, sarka - sroka

Bëlnëch latnëch feriów  
i redosnégò òdkriwaniô Kaszëbsczi òbczas wanogów

żëczi redakcjowé karno dodôwkù "Najô Ùczba"

Malënczi: J. Koźlarska
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