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Paùlëna Wãserskô Klasë V–VI spòdleczny szkòłë 
(1 gòdzëna ùczbòwô)

Scënanié kani a tuńc kòwôl
Céle ùczbë

Ùczéń...
· czëtô tekst ze zrozmienim,
· pòznaje tuńc kòwôl i jegò pòchòdzenié,
· rozmieje òpòwiedzec ò òbrzãdze scënaniô kani,
· rozmieje, czim sã apartni tuńc robòtë òd 

òbrzãdowégò tuńca.
Metodë robòtë
· czëtanié ze zrozmienim
· òdpòwiôdanié na pëtania
· tańcowanié
· twòrzenié gwôsny chòreògrafii
Didakticzné pòmòce
· tekst ze zesziwkù Pawła Szefczi (Dodôwk)
· plata CD Kaszëbë wòłają nas (Kaszubski Zespół 

Pieśni i Tańca „Kościerzyna”) 
· kómpùter i głosniczi abò òdtwôrzôcz mùzyczi 
· projektór
· filmik z ùkładã tuńca kòwôl: mòże gò nalezc na 

karnôlu YouTube, w wëszëkiwôrce YouTube mùszi 
wpisac: kowal Pomerania

Bibliografiô
Szefka Paweł, Tańce kaszubskie, Zeszyt III, Wojewódzki 
Dom Kultury, Gdańsk 1969, s. 83–95, 119.

Cyg ùczbë
1. Szkólny rozdôwô wszëtczim ùcznióm wëjimk z III 

zesziwkù Pawła Szefczi (Dodôwk), a òni zapòznôwają 
sã z nim i czëtają gò cëchò.

2. Robòta w kòle na stółkach/ na tëpichù.
Szkólny mô przërëchtowóné pasyczi z pëtaniama tika-
jącyma sã tekstu. Kòżdi ùczéń losëje pëtanié (jedno abò 
wicy, to zanôlégô òd te, wiele ùczniów je w klase; wôż-
né, żebë ùczniowie mòglë òdpòwiedzec na wszësczé 
nôwôżniészé pëtania sparłãczoné z òpisënkã) i czëtô 

je głosno. Ùczéń mô starã òdpòwiadac pò kaszëbskù, 
wëzwëskiwającë słowa, chtërne są ùżëté w pëtaniach 
(fòrma pëtaniów je baro pòmòcnô przë òdpòwiedzach). 

Co robił kòwôl, czej lëdze ze wsë w pòchòdze stelë 
przed kùznią?
Czemù lëdze mëslelë, że w kani zatacëło sã 
nôwiãkszé złé, lëchi dëch, pùrtôk?
Jaczégò zwierza lëdze ùznôwelë za tegò, w chtërnym 
schòwało sã złé?
Czej lëdze złapelë kaniã w kùzni, co z nią pòtemù robilë?
Co robiła młodzëzna, czekającë na kòwôla, chtëren 
rëchtowôł lemiesz?
Do czegò lëdze przëwiązywelë kaniã?
W jaczi spòsób lëdze òglowò nëkelë wszelejaczé złé 
ze wsë?
Czedë lëdze òbchôdelë scënanié kani?
Chto ùcynôł kani głowã?
Czasama złé chòwało sã przed lëdzama. Gdze? 
Co bëło nôgòrszim złim we wsë?
Co sã dzejało, wedle wierzeniów lëdzy, òb zëmã, 
dłudżima wieczorama i nocama?
Czej kania òsta zakòpónô na pòlu, co robilë lëdze? 
Dlôcze?
Czemù prawie òb zymk lëdze òbchôdelë òbrząd 
scënaniô kani?
Jak mùszôł wëzdrzec lemiesz przërëchtowóny przez 
kòwôla? Dlôcze?
Czej kat ùcął kani głowã, co robilë lëdze?

Wôrt na kùńc negò zadaniô wëjasnic, w jaczi spòsób 
tuńc kòwôl z òbrzãdowégò tuńca zmienił swój charak-
ter na tuńc robòtë. Paweł Szefka baro dobrze wëjasni-
wô, dlôcze tak sã stało. 
3. Ùczniowie zapisëją w zesziwkach temat, chtëren 

twòrzą na spòdlim tego, co ju dzejało sã na ùczbie 
np. Kaszëbsczi òbrzãd na przëwitanié zymkù – scëna-
nié kani. 
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4. Nôùka tuńca kòwôl.
Szkólny ùczi tańcowaniô wedle wskôzów z filmikù. 
Mòże wëzwëskac swòjã wiédzã ò krokach a ùkładze do 
tuńca, jeżlë gò znaje i rozmieje wëtłomaczëc ùcznióm.

5. Robòta w karnach. 
Ùczniów mòże pòdzelëc na trzë karna, cobë, w nym 
przëtrôfkù, pasowało do nagrania z platë. Ùczniowie 
na spòdlim wiédzë, jaką ùdostelë pò zapòznanim 
z tekstã i czwiczenim z pëtaniama, rëchtëją gwôsną 
chòreografiã do jedny sztrófczi i refrenu tuńca kòwôl. 

Dodôwk

KOWAL
 
Dni Zielonych Świąt były przede wszystkim dniami wielkie-
go obrzędu ścięcia kani. Obrzęd ten należy zaliczyć do naj-
ważniejszych dawnych obyczajów powitania wiosny. Tak 
jak przyroda – natura zmieniała w tym okresie swój wygląd, 
charakter i klimat, tak też w społeczności wiejskiej zadbano 
o zasadnicze zmiany na lepsze w tym czasie. Wierzono bo-
wiem, że pora zimy, długich wieczorów i nocy sprzyjała za-
domowieniu się wszelkiego rodzaju zła w domostwach u 
gospodarzy. Zło było wielorakie i wielopostaciowe. Głów-
nym złem były: kłótnie, chciwość, oczernianie sąsiadów. 
Wieś musi to zło we wszystkich postaciach poznać, aby się 
z nim rozprawić; stąd zwyczaj, że w czasie pochodu wiel-
kiego obrzędu ścięcia kani wytykano publicznie wady wielu 
mieszkańców wsi. Wszystko wolno było w tym dniu kry-
tykować i wytykać. Zło nie lubi być ujawniane. Wierzono 
zatem, że sam fakt ujawnienia zła powodował, że uciekało 
ono od uprzednio obranej osoby, uciekało z ujawnionego 
miejsca, uciekało ze wsi. Jednakże wiele zła miało warunki, 
by przetrwać długo w danej wsi. Było to zło, które „scho-
wało się” w takich zwierzętach lub ptakach, które nie pra-
cują, a znajdują środki do życia. Uosobieniem takiego zła 
na Kaszubach była kawka, znana powszechnie pod nazwą 
kania. Może to, że ptak ten jest czarny jak długie zimowe 
noce, że zadamawia się w okresie zimy pod strzechą do-
mów mieszkalnych w sąsiedztwie kominów, że kania nie 
jest ptakiem pożytecznym, który na zimę zmienia siedzibę 
ze względu na klimat – sprawiło, że lud upatrzył w kani zło, 
że stała się ona uosobieniem zła na Kaszubach. To kania 
swym krakaniem sprowadzała nieszczęścia na ludność. To 
zło, to zły duch „pùrtôk”, którego trzeba unicestwić i wy-
nieść za wieś.
Zwyczaj nakazywał, by unicestwić najbardziej niebezpiecz-
ne zło. Tym najniebezpieczniejszym złem zazwyczaj były 
kanie gnieżdżące się w kominie lub zakamarkach kuźni. 
Lud wierzył bowiem, że hałasy powstałe przez uderzanie 
w żelazo, blachę, beczki, bębny, trzaskanie biczem – prze-
pędzały zło. Skoro jednak codzienne kucie o kowadło 
w kuźni nie przepędzało kani z zakamarków kuźni, to to 
zło, które opanowało owe kanie, było złem najgorszym, 
bo już niewrażliwym nawet na hałasy kuźni. Trzeba 

przeto jedną z tych kani zdobyć i zabić w czasie obrzę-
dowego pochodu, a tym samym wypleni się największe 
zło we wsi.
Kanię schwytaną w zakamarkach kuźni niesiono na czele 
pochodu, przywiązaną do długiej żerdzi. Pochód w marszu 
zatrzymywał się przed kuźnią. Tutaj kowal musiał napręd-
ce oklepać stary lemiesz z rdzy, a potem go naostrzyć. Tym 
lemieszem, pozbawionym śladów złych naleciałości (rdzy), 
kat pochodu ucinał kani głowę. W taki sposób zabijano 
największe zło wsi. Po zabiciu ptaka pochód z wrzaskiem, 
hałasem, gwizdami, wynosił zabitą kanię na nieuprawiane 
pole i tam ją zakopywano. Po tym obrządku wypędzania zła 
każdy z uczestników pochodu ścięcia kani zaopatrywał się 
w zielone gałęzie, by po powrocie do swojego domostwa 
przybrać nimi chaty, bramy, konie, bydło, a nawet wejście 
do kurnika i gołębnika. Miało to oznaczać, że po wypędze-
niu zła do wsi wprowadzano „maj” – świeżość, symbol uro-
dzaju i płodności. Ten „maj”, ta świeżość miała się teraz roz-
mnażać, rozrastać, nie będąc narażoną na żadne zło. Miało 
to wróżyć bogate plony. 
Otóż w czasie, kiedy kowal w kuźni przygotowywał lemiesz 
do zabicia kani, młodzież czekająca przed kuźnią śpiewała 
i tańczyła naokoło żerdzi, do której przymocowana była ka-
nia. Radosne pieśni i tańce wyrażały radość z faktu, że zło 
zostało już ujarzmione, że do jego unicestwienia pozostały 
zaledwie minuty.
Taniec kowal jest niewątpliwie jedną z tych form tanecz-
nych, które wyrosły z obrzędów uprzednio przytoczonych. 
Potwierdzają to słowa pierwszej zwrotki. Jednakże dalsze 
zwrotki wskazują już na to, że w czasie narodzin tańców 
zawodu lub pracy ten ściśle obrzędowy taniec wielkiego 
widowiska ludowego ścięcia kani przerodził się w taniec 
zawodu. Tę – zgodną z duchem czasu – zmianę charakteru 
tańca można wytłumaczyć następująco:
a) Obrzęd ścięcia kani dość dawno już został zaniechany 
w życiu obyczajowym Kaszub, przeto i razem z nim zgubiła 
się istotna funkcja tańca. Lud zapamiętał w niektórych oko-
licach formę tańca, a nie znając już w wielu wypadkach jego 
istotnego charakteru, wkładał weń taką treść, którą niósł 
ówczesny okres czasu. W taki to sposób taniec kowal zmie-
nił swój charakter z obrzędowego na taniec pracy;
b) Istniała i polityczna przyczyna szybkiego zaniku obrzędu 
ścięcia kani. Kontynuując obrzęd, lud miał prawo krytyko-
wania zła, które najbardziej dawało się we znaki. Takim naj-
bardziej dokuczliwym złem był fakt, że Kaszubi znaleźli się 
pod rządami junkrów pruskich. Ich jednak krytykować nie 
było wolno, bo za każdą krytykę żandarm pruski doprowa-
dzał krytykującego do aresztu. W tej sytuacji lud kaszubski 
wolał w wielu wypadkach nie uprawiać obrzędu i nie nara-
żać się na dotkliwe prześladowania, choć tematu nigdy nie 
zabrakło. W taki sposób wieloletni zabór pruski przyczynił 
się do zupełnego nieomal wyrugowania z życia społeczne-
go i obyczajowego jednego ze słowiańskich obrzędów na 
Kaszubach, do zaniechania obchodów ścięcia kani.

Paweł Szefka, „Tańce kaszubskie”, zeszyt III, s. 87–89
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Tekst je òpracowóny na spòdlim licencjacczégò dokazu 
pt. Praktykowanie haftu kaszubskiego w Borach Tuchol-
skich na przykładzie zespołu Złotych i Bursztynowych Barw, 
òbronionégò na Gduńsczim Ùniwersytece w 2019 rokù.

Tekst mòże wëzwëskac na ùczbie ò ôrtach kaszëbsczégò 
wësziwkù. 
Céle taczi ùczbë:
òglowi – zaprezentowanié wëstąpiwaniô mòtiwù 
pòchôdającégò z jednégò regionu w jinym, w tim przëtrôfkù 
kaszëbsczégò wësziwkù w Tëchòlsczich Bòrach;
szczegółowé – nabiwanié spòsobnoscë rozapartnianiô 
wësziwków, pòznôwanié regionu jinégò nigle Kaszëbë 
i identifikòwanié Tëchòlsczich Bòrów nié leno z lasama, 
ale téż z bòkadną kùlturową spôdkòwizną. 
Metodama robòtë, jaczé wôrt wëzwëskac, są: mùltimedialnô 
prezentacjô, słownô prezentacjô, przedstôwianié przedmio-
tów, pëtania òd i do ùczniów.

GDZE LEŻĄ TËCHÒLSCZÉ BÒRË? 

Tëchòlsczé Bòrë to jeden z etnografnëch regionów 
Gduńsczégò Pòmòrzô, jaczi je zamieszkiwóny przez 
Bòrowiaków. Wedle nônowszich pòdôwków mô to bëc 
nôwikszô pòlskô zgrëpina lasów. Mają òne wicy jak 
2700 km2 – jak pisze Mariô Òllick (wedle nôstarszich 
zdrzódłów miałë kòl 3210 km2, co je wiedzec z ksążczi 
Kadzmierza Karasewicza wëdóny w 1926 rokù) – i na-
chôdają sã w òbrëmim dwùch rzéków: Brdë i Wdë (dôw-
ni nazéwóny Czôrnowòdą). Terôczasno òbjimają òbéńdã 

Karolëna Gąsorowskô Klasë strzédny szkòłë 

Kaszëbsczi wësziwk w Tëchòlsczich Bòrach
pòmòrsczégò i kùjawskò-pòmòrsczégò wòjewództwa 
i krézów taczich, jak: tëchòlsczi, swiécczi, chònicczi, 
a w dzélu téż stôrogardzczi. Teren Tëchòlsczich Bòrów to 
przede wszëtczim sandrowô rówizna. Nôbarżi widocznym 
drzewã w lasach Tëchòlsczich Bòrów je dzysdnia chójka, 
równak nachôdają sã tuwò téż niewielné lëscaté drzewa, 
np. dãbë, bùczi i grabë, a òkróm tegò rozmajité òtmianë 
jiglatëch drzewów.
Jednym ze spòdlowëch problemów Tëchòlsczich Bòrów 
je wjimné òkreslenié jich grańców. Wënikô to stądka, że 
colemało zarechòwiwô sã do nich przëlégającé òbéńdë, 
taczé jak: Zabòrë, Kòcewié i Krajnã, a kùltura jich miesz-
kańców je parłãczonô z kaszëbską. Jiwrë te są jesz wik-
szé z przëczënë m.jin. felënkù nôtërnëch grańców. Nót 
je téż dac bôczënk na to, że w przëtrôfkù tegò regionu 
grańce òkresliwô sã na czile ôrtów. […] Nôstarszi zapisënk 
tikający sã grańców je aùtorstwa Kadzmierza Karasewi-
cza, chtëren pisze [pò pòlskù, tłom. na kaszëbsczi HMS]: 
Tëchòlsczé Bòrë zaczinają sã na nordã òd Chòniców, tam, 
gdze Brda wëpłiwô z wiôldżich chònicczich jezorów. Cygną 
sã wedle Brdë a Czôrnowòdë i kùńczą sã dopiérze 2 mile 
òd ùscégò nëch rzéków do Wisłë. Za to wedle pòzdrzatkù 
Janusza Ùmińsczégò zôpadnô i nordowò-zôpadnô grań-
ca przebiégô przez Krajeńsczé Pòjezerzé i Charzikòwską 
Rówiznã. Nordowò-wschòdné ògrańczenié twòrzi Stôro-
gardzczé Pòjezerzé i Grëdządzkô Kòtlëna, a pôłniowé – Swi-
éckô Wësoczëzna. Jiny badéra nëch terenów, jaczim béł 
Paweł Dzanisz, gôdô [tłom. z pòlsczégò HMS], że zôpad-
nô grańca rozezdrzéwóny òbéńdë mô sygac banowi linii: 
Kòrónowò – Tëchòla – Chònice i szaséji: Chònice – Kònarzënë 
– Lëpińce; nordowô – linii: Lëpińce – Dzemiónë – Rëbôczi – 
Stôrô Cziszewa – Pinczin; nordowò-wschòdnô: Lubichòwò – 
Lesnô Jania – Nowé; wschòdnô – szaséji: Nowé – Warlubie 
i dali wedle Mątawë do Swiéca; pôłniowô – szaséji: Swiéce 
– Grëczno – Zbrachlin – Pòmòrsczi Pruszcz – Nowi Jasniec 
– Kòrónowò i dali do Królewsczégò Wierzchùcëna. Wëżi 
wëmienionô ju aùtorka Mariô Òllick swój pòdzél grańców 
przedstôwiô nôslédno [tłom. z pòlsczégò HMS]: Pòłożoné 
są we wschòdnym dzélu Pòłniowòpòmòrsczégò Pòjezerzô, 
midzë Kaszëbsczim Pòjezerzim i Stôrogardzczim Pòjezerzim 
na nordowim wschòdze a dolëzną Wisłë i Swiécką Wëso-
czëzną na pôłniowim wschòdze. Na pôłnim Tëchòlsczé Bòrë 
wcynają sã klinã w dolëznã Brdë, pôłniowò-zôpadny dzél krôj-
në sygô Krajeńsczégò Pòjezerzô.  

DLÔCZE WËSZIWK W BÒRACH NAZÉWÔ SÃ KA-
SZËBSCZIM, A NIÉ NP. BÒROWIACCZIM?

Z pòzdrzatkù na wiôldżé zainteresowanié mieszkańców 
Bòrów kaszëbsczim wësziwkã prawie w Tëchòlë òstôł 
zòrganizowóny kùrs wësziwkù, jaczégò skùtków, nieste-
të, niechtërny mielë strach z przëczënë mòżlëwégò prze-
nieseniô wzoru z jednégò regionu do drëdżégò, czegò jak 
wspòminô Wanda Szkùlmòwskô, swiądno nie je nót robic. 

Grańce Tëchòlsczich Bòrów wedle sztërzech aùtorów, jaczima są: 
Paweł Dzianisz, Maria Ollick, Janusz Umiński i Kazimierz Karasiewicz. 
Mapa òprôcowónô przez K. Gąsorowską, wëkònônô przez Grzegòrza 
Òrlikòwsczégò. Taczima farwama, jaczima wëżi są zapisóné nôzwëska 
aùtorów, są nacéchòwóné na mapie bédowóné przez nich grańce. 
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Òdbéł sã òn w 1937 rokù. Cobë ùniknąc ti zagrôżbë na 
kùrsu, przeprowadzonym przez samą Tédorã Gùlgòwską, 
Ministerstwò Kùlturë i Kùńsztu a Etnografné Mùzeùm 
w Toruniu jegò bëtnikóm pòstawiło gwësné zastrzedżi: pò 
pierszé wësziwczi wëkònywóné w Tëchòlë wiedno mia-
łë sã nazewac kaszëbsczima, a nié bòrowiacczima, a pò 
drëdżé – do kaszëbsczégò wzornictwa miała bëc wpro-
wadzonô złotô (żôłtô) farwnota. Farwnota ta miała nawle-
kac do jedurnëch znónëch wczasni w Bòrach wësziwków, 
ò chtërnëch pisôł Bernat Zëchta, czëlë złotniców. Tak tej 
ni ma jiwru w tim, że to òbrëmié kùńsztu w jaczims dzélu 
przeniosłé òstało z jinégò regionu, bò òno ùległo zjina-
czeniu. Bëło zaakceptowóné jakno domôcô tradicjô przez 
ùtwórców wësziwów i jich nabiwôczów.

KRÓTKÔ HISTORIÔ KASZËBSCZÉGÒ WËSZIWKÙ.

Wësziwanié przënôlégô do dominëjący […] strefë 
regionalnégò kùńsztu na Pòmòrzim. Prawie to òbrëmié 
kùńsztu nôczãscy mòżemë òbaczëc na wëstôwkach 
i kònkùrsach. Za ùtwórczëniã kaszëbsczégò wësziwkù 
w taczi fòrmie, jaką znajemë dzysô, ùznôwô sã Tédorã 
Gùlgòwską, chtërna razã z chłopã Jizydorã w rokù 1906 
òtemkła skansen we Wdzydzach, jaczi miôł na célu 
ùchòwanié lokalny rzemiãsniczi robòtë. Wzorë, jaczé 
òna twòrzëła, bëłë òdwzorowiwóné z kòscelnëch para-
mentów, wzorów z malaturë méblów, òbrazów na skle 
i ceramiczi a tradicyjnëch czepców (jedurnëch szlachów 
wczasniészégò wësziwnégò dzejaniô na Kaszëbach). 
Niechtërny równak za prekùrsorczi wësziwkù na Ka-
szëbach ùznôwają [...] norbertanczi z Żukòwa i benedik-

tinczi z Żarnówca. Ni mô to równak bezpòstrzédnégò 
pòswiôdczeniô òkróm szlachòwnotë czepcowëch wësziw-
ków z nyma ùmôlowónyma na òrnôtach i tôflôkach. […] 
Tédora Gùlgòwskô zapòczątkòwała wielefarwny wësziwk 
donëchczas nieznóny na Kaszëbach, chtëren wprzék 
òbawóm zwënégòwôł ùwôżanié wiele przëstójników. 
Rozpòczinającë swòje dzejanié na zôczątkù XX stolatégò, 
Gùlgòwskô przeprowadzëła wiele kùrsów wësziwkù. Do 
swòjich wësziwów wëzwëskiwała nôslédną farwnotã: czi-
le òdcéniów mòdroscë i òléwkòwi zelonoscë, czerwioné, 
żôłté i czôrné elementë. Zwënégòwóné bëłë téż mòtiwë 
taczé, jak: palmetë, brzôd i kwiatë granatu, rozmajité 
òtmianë tëlpónów i różów, mòrskô gwiôzda, makówka, 
rozeta, czile òtmianów lëstów i rozmajité drobné òzdobë, 
jak pszczółczi, kléwer, wisznie i môłé kwiatczi. Wësziwk 
wëkònywóny przez Gùlgòwską béł szerok propagòwóny 
w regionie. Dzysdniową pòpùlarną sétmëfarwną 
kòloristikã kaszëbsczégò wësziwkù (trzë mòdré farwë – 
òd jasnégò mòdrégò do cemnégò szafiru, zeloną farwã 
[zgniłą zelonosc], żôłtą farwã [słuńcową żôłcëznã], czer-
wioną i czôrną farwã) – zawdzãcziwómë Maksymiliano-
wi Lewandowsczémù twòrzącémù w Kòscérznie. […] 
W parłãce z tak daleczim zasygã pòwstôwało corôz wicy 
szkòłów wësziwkù, jaczi béł praktikòwóny na kònkretnëch 
òbéńdach. Zarechòwiwómë do nich szkòłë: żukòwską, 
wdzydzką, pùcką, wejrowską, tëchòlską, bòrowiacką, słëp-
ską, chònicką, gduńską, kòcewską i czepcowi wësziwk, 
jaczi miôłbë bëc zarechòwóny do apartnégò wësziwnégò 
òbrëmiô. (W sprawie scharakterizowaniô rozmajitëch 
szkòłów kaszëbsczégò wësziwkù nôlepi zapòznac sã 
z pùblikacją: Szymikowski Edmund, Haft kaszubski, Gdynia 
2014). Nimò taczi pòpùlarnoscë nowégò kaszëbsczégò 
wësziwkù wiele etnografów zaczãło wëtëkac Gùlgòwsczi 
przenoszenié wzorów ju jistniejącëch w kùńszce w tim 
célu, cobë stwòrzëc jegò nowi ôrt. […] Wësziwôrczi 
òbniechałë swòjégò dzejaniô òb czas I swiatowi wòjnë, 
a pò ji zakùńczenim wrócëłë do robòtë, chtërny wëtwòrë 
òstałë przëjimniãté przez mieszkańców za gwôsné.

ZAWIÃŻÉ KASZËBSCZÉGÒ WËSZIWKÙ W TËCHÒLË.

Pò wëzwòlenim spòd prësczégò zôbòru bòrowiacczé 
lëdztwò pòczëło brëkùnk òdkrëcô gwôsny tożsamòscë, do 
czegò w wiôldżim stãpniu przëczëniła sã spòlëznowô regio-
nalnô rësznota i zwikszoné dzejania w òbrëmim ùtwórstwa. 
W zgrôwanim do célu pòdskôcëlë te dzejania Tédora i Jizy-
dór Gùlgòwscë. Tak tej ni ma nick dzywnégò w tim, że tak 
chùtkò wiôldżé zainteresowanié w Tëchòlsczich Bòrach 
dobéł wësziwk propagòwóny przez małżeństwò z Wdzy-
dzów. W nym regionie òkróm czile czepców nie òstałë nala-
złé niżódné szlachë jinégò ôrtu wësziwkù, co téż miało cësk 
na rozkòscérzanié tegò wprowadzonégò przez Gùlgòwską. 
Pòsobną personą, chtërny zawdzãcziwómë wiôldżé za-
słëdżi dlô pòpùlarizowaniô tegò òbrëmiô kùńsztu w nym 
regionie je Sylwester Smòlińsczi, chtëren zainteresowóny 
robòtama Maksymiliana Lewandowsczégò zòrganizowôł 
w 1928 rokù w Tëchòlë wëstôwk jegò dokazów. Pózni òn 
sóm zaczął ùkładac i céchòwac wzorë wësziwkù. […] Za-
interesowanié wësziwkã bëło tak wiôldżé, że zaczãła bëc 
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òrganizowónô corôz wikszô lëczba szkòleniów. […] Òb 
czas II swiatowi wòjnë wikszosc notejszégò wësziwnégò 
dostónkù zadżinãła.

ROZWIJ WËSZIWANIÔ W TËCHÒLË I WËSZIWK TE-
RÔCZASNO.

W rokù 1968 òdbéł sã pierszi kùrs kaszëbsczégò wësziwkù 
w farwnoce złoti, chtërnégò pòczãtnikã béł Józef Basta, tej-
czasny czerownik Krézowégò Dodomù Kùlturë w Tëchòlë. 
Kònsultowóny béł przez mgr Halinã Mikùłowską, chtër-
na bëła kùstoszką w Etnografnym Mùzeùm w Toruniu. 
Kùrs òstôł ùkùńczony przez trzëdzescë białków. Pierszim 
karnã (Karno Artisticznégò Wësziwkù [pòl. Zespół Ha-
ftu Artystycznego], pòwstałé ju w 1966 rokù), chtërno 
pòjawiło sã w Tëchòlë, czerowała Hònorata Bloch. Dzeja-
ło òno przë wëżi przëwòłóny institucji. Szkòła wësziwkù 
Bloch òsta pózni nazwónô bòrowiacką. Hònorata do 
swòjégò wësziwkù wprowadzëła stateczné sztërë òdcénie 
brunégò i apfelzynowégò i pò jednym òdcéniu żôłtégò 
i òléwkòwégò. Pòsobné karno w Tëchòlë założëła Heléna 
Grabkòwskô. Miało òno pòzwã Karno Lubòtników Zło-
tëch i Jantarowëch Farwów (pòl. Klub Miłośników Zło-
tych i Bursztynowych Barw). Specjalizowało sã òno 
w wëtwôrzanim wësziwkù z tëchòlsczi szkòłë, dlô chtërny 
przirodné bëłë dwie farwë: złotô i jantarowô. […] Za trzecé 
karno ùznôwô sã Karno Wësziwkù „Złotnica” prowadzoné 
przë Mieszkaniowi Spółdzelni w Tëchòlë, jaczé pòwstało 
w 1984 rokù. Jegò załóżczënią bëła Stanisława Betina. 
Wësziwczi bëłë w nim robioné wedle wzorów tëchòlsczi 
szkòłë. Tëchòla bëła czedës nazéwónô „wësziwną wlëgą”. 
Nôwikszô lëczba personów wësziwającëch narôz we 
wszëtczich karnach w nym gardze to 146 sztëk lëdzy. […] Do 
dzysdnia Tëchòla je nôwikszim i nômòcniészim òstrzódkã 
kaszëbsczégò wësziwkù. […] Robòtë tëchòlsczich wëszi-
wôrków są pòpùlarné w całim regionie, a nawetka w całi 
Pòlsce. Wszëtczé ùsôdzôrczi bierzą aktiwny ùdzél w roz-
majitëch kònkùrsach i wëstôwkach. Jich prôce nachôdają 
sã m.jin. w Etnografnym Mùzeùm w Toruniu, Òkrãgòwim 
Mùzeùm w Bëdgòszczë, Historiczno-Etnografnym 
Mùzeùm w Chònicach, i téż w Bëtowie, Gduńskù, Lublinie 
a Pòznaniu. W kònkùrsach te dokazë dobiwają wiele nôd-
grodów i wëapartnieniów. Wësziwczi są ùsôdzóné przez 
tëchòlsczé wësziwôrczi w rozmajitëch célach – trôfiają do 

kòscołów i mùzeów, i téż wiele lëdzy rôd nabiwô jich do-
kazë do gwôsnëch zbiérów. Hònorata Bloch razã z Mar-
tą Fòrtuńską wësziwałë banderã dlô żeglôcza „Dar Mło-
dzieży”, jaczi czile razë òpłënął zemską kùglã. Wikszosc 
tëchòlsczich wësziwôrków przënôlégô do Stowôrë Lëdo-
wëch Ùtwórców i Bòrowiacczégò Towarzëstwa Kùlturë. 
Wszëtczé te białczi gromadzą wkół se lokalną spòlëznã 
dzãka m.jin. wëstôwkóm. […] Wzorë wësziwkù bòrowiacczi 
szkòłë charakterizëją sã harmònijnym zestôwkã farwów, 
do jaczich zarechòwiwô sã: òdcénie żôłtégò, apfelzyno-
wą farwã, cemné beże. Mòtiwë, chtërne nôczãscy w nim 
wëstąpiwają, to: rozeta, serce, tëlpón, słuńcownik, pãczk 
i mòdrôk. Tëchòlskô szkòła w przërównanim z mòtiwama 
i elementama wprowadzonyma przez Hònoratã Bloch je 
barżi rozjinaczonô z pòzdrzatkù na farwã. Do ny òtmianë 
wësziwkù zarechòwiwô sã 13 nôslédnëch farwów: jasno-
żôłtô, cepłô żôłtô, apfelzynowô, jasnozłotô przëcmionô, 
złotô przëcmionô, jasnô złotô brunosc, złotô brunosc, zło-
tô òléwkòwô, òléwkòwô, cemny beż, terakòta, brunosc 
i cemnô brunosc.

PRZËMIARË WËZWËSKANIÔ MÒTIWÙ WËSZIWKÙ 
Z TËCHÒLSCZICH BÒRÓW W KÙŃSZCE ETNODI-
ZAJNU.

Czim je etnodizajn (etnodesign)? To czerënk we wzornic-
twie, w jaczim wëzwëskiwô sã sztélistikã i wzorë, chtër-
nëch zdrzódłã je lëdowô kùltura. Rozwijóny je tak przez 
nôwikszé pòlsczé etnografné mùzea, jak i przez państwòwé 
institucje rozkòscérzającé pòlsczi kùńszt w kraju i za grań-
cą. (zazdrzë np.: „Co to jest etnodizajn?” – naludowo.pl 
[dostãp 17.11.2019])
Do produktów, w jaczich sã wëzwëskiwô wzorë 
kaszëbsczégò wësziwkù z Tëchòlsczich Bòrów, tradicyjno 
przënôlégają wësziwóné tôflôczi, bluzczi, tasze, szlipse 
i wiele jinëch rzeczów. Òkróm tegò mòże gò nalezc téż na 
produktach taczich, jak: tasczi, bótë, zakłôdczi, piórniczi, 
rubzaczi. Pierszą fòrmã mòże nalezc colemało na jôrmar-
kach i wëstôwkach, a pòsobną na internetowëch starnach 
i w krómach taczich, jak: www.czec.pl i www.farwa.pl 
(òbadwa fùnkcjonëją téż stacjonarnie).

Tłómaczenié: Hana Makùrôt-Snuzëk
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Czej bùten je ju cepli, w zymk i przez całé lato, tej mòże 
grac w kachelkã. Jo, ale co to tak pò prôwdze je? Ta gra mô 
wiele mionów: hickelkasten, hopscotch, kлассики, skákání 
panáka*, gra w klasy, a pò kaszëbskù gra w kachelkã 
(kachelka). Tak jak wiele mionów ta gra mô, tak i wiele 
rozmajitëch zortów ti grë mómë na swiece. Jednak 
kaszëbskô sã baro wëapartniô òd jinszich. Òsoblëwie 
w tim, jak wëzdrzą pòla, a grało sã w nã grã na Kaszëbach 
co nômni ju przed drëgą wòjną swiatową**. Do grë brëkù-
jemë dwùch lub wicy lëdzy.

Przërëchtowanié grë

Do grë w kachelkã mùszimë namalowac na zemi witką 
(abò na cwiardi pòwierzchni krédą) sztërë pôrë pól, a górné 
prawé zaznacziwómë jakò niebò.

Stanisłôw Frymark dzecnô gra

Gra w kachelkã

Bãdzemë jesz brëkòwac kachelkã. Mòże to bëc môłi dzél 
pòłómóny czerwòny dakówczi abò jaczi môłi a płasczi kam. 
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A terô przechôdómë do piãc niwiznów grë.

Niwizna 1: Klasë 

Pierszi grôcz szmërgô kachelkã na lewé dólné pòle 
(1) i wskakiwô w to pòle na jedny nodze. Terô mùszi tą 
samą jedną nogą i jednym rëchã przëkòpnąc kachelkã na 
pòstãpné pòle (2) pò ti sami stronie. I tak dali – jaż do nieba 
(3, 4, 5). W niebie staje na dwùch nogach, bierze kachelkã 
w rãkã i na jedny nodze prawą stroną wrôcô bënë pòlów 
(6, 7, 8) na pòczątk (bùten). Terô szmërgô kachelkã na 
pòstãpné pòle (2) i na jedny nodze doprowôdzô jã do nie-
ba. Pózni szmërgô na 3 i 4 i robi to samò z kachelką, co 
wczasni, a pòtemù jesz na 6, 7 i 8 pòle. Całi czas je nen 
sóm czerënk grë i pózni je corôz łatwi, bò na kùńcu grôcz 
skôcze na jedny nodze na pòlach 1, 2, 3, 4, w niebie na 
dwùch nogach, a 6, 7 i 8 pòle to wëkòpónié kachelczi. 
Kòżdô skùcha (fela), jak pòstawienié nodżi na linii, stojenié 
na dwùch nogach, wëbicé kachelczi bùten pòlów abò za-
trzimanié sã kachelczi na linii, sprôwiô, że pierszi grôcz 
òprzestôwô grac, a zaczinô pòstãpny. Timczasã pierszi 
czëkô na swòjã régã, a jak wrócy do grë, to zacznie òd ti 
niwiznë i ji sztótu, gdze miôł skùchã. Czej skùcha bëła we 
westrzódkù grë abò na ji kùńcu, tej nót je wznowic cykl 
grë (np. jeżlë grôcz zaczinôł przekòpëwac kachelkã z pòla 
3 i bëła skùcha przed zakùńczenim cyklu, to pòstãpny rôz 
zaczinô grã òd pòla 3). 

Niwizna 2: Przesuwôk

Szmërgómë kachelkã na dólné prawé pòle (8) i wchôdó-
më na dwùch nogach w to pòle. Dali przesuwómë jed-
nym rëchã kachelkã na lewé pòle (1), dali na 2, 7, 6, 3, 
4 i do nieba. W niebie bierzemë kachelkã do rãczi i tim 
samim szlachã, i na jedny nodze wrôcómë bùten pólów 
do placu, gdze sã zaczinô grac.

Niwizna 3: Krziżôk

Szmërgómë kachelkã na lewé dólné pòle (1), wskakiwómë 
na jedny nodze w to pòle i jednym rëchã przekòpiwómë 
kachelkã na szréj, tj. na pòle 7, dali na 3 i do nieba. W nie-
bie bierzemë kachelkã do rãczi i tim samim szlachã, i téż na 
jedny nodze wrôcómë na pòczątk grë bùten pòlów.
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Niwizna 4: Slépôk

Szmërgómë kachelkã na prawé dólné pòle (8). Terô 
mùszimë jic z zamkłima òczama i na dwùch nogach pò 
pòlach 1, 2, 3, 4 jaż do nieba. W niebie òdmikómë òczë na 
sztërk, zdrzimë, gdze je kachelka, i jidzemë do ni na dwùch 
nogach z zamkniãtima òczama – mùszimë wëkòpnąc 
kachelkã z pòla nr 8 bez ji dotkniãcô przed kòpniãcym i jak 
przódë nie stającë pò drodze na niżódny linii.

Niwizna 5: Welënk królestwa

Nôbëlniészi dzél grë. Terô bierzemë kachelkã do rãczi, 
òdwrôcómë sã plecama do pòlów i szmërgómë za se 
kachelkã tak (nie zdrzącë na niã), bë spadła na jaczé pòle, 
chtërno bãdze terô leno naszim królestwã. Nieba ni mòże 
wëbrac na królestwò.

Przë kòżdi niwiznie grë w naszim królestwie mòżemë stac 
na dwùch nogach i z òdemkniãtima òczama. Wszëtczi 
jinszi gracze mùszą pòminąc nasze królestwò: przekòpnąc 
kachelkã przez nasze królestwò, òminąc je abò przez nie 
przeskòczëc.

Kùńc grë

Kùńc grë je tedë, czej òstatné pòle je zajãté jakò królestwò, 
a grôcz, chtërny dobéł nôwiãcy królestwów (pól), je dobi-
wcą grë.

* Hasło: Hickelkasten, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hickelkasten.
** Wëwiôd z Kazimierą Frymark-Błaszczyk z dnia 3 strëmiannika 
2020 r., ùrodzoną w Lesnie, gmina Brusë 1 strëmiannika 1931 rokù.

DZECNÔ GRA

Paùlëna Wãserskô
pierszô absolwentka czerënkù kaszëbskô etnofilologiô na Gduńsczim 
Ùniwersytece. Robi w biórze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô we 
Gduńskù i w Gminnym Òstrzódkù Kùlturë w Serakòjcach.

Karolëna Gąsorowskô
absolwentka kùlturoznawstwa na Gduńsczim Ùniwersytece, 
sztudérëje zarządzanié na WSAiB w Gdini. Zajimô sã marketingã 
w Agroturistice Ściernisko kòle Ritla. Interesëje sã fòtografią i sze-
rok rozmióną kùlturą, w tim òsoblëwie czekawią jã social media 
a internetowô przestrzéń.

Stanisłôw Frymark
Absolwent etnofilologii kaszëbsczi i  filologii angelsczi. Badéra Ka-
szëbów w Kanadze, Zjednónëch Stanach Nordowi Americzi i Nowi 
Zelandii. Wëdôwca, tłómacz kaszëbsczi lëteraturë na angelsczi jãzëk.

Malënk: A. Majkòwskô


