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Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch Klasë spòdleczny i strzédny szkòłë

Nôrodny Pòwszechny Spisënk 2021 – 
òbëwatelskô ùczba dlô młodszich i starszich

Latosy zymk je czasã Nôrodnégò Pòwszechnégò 
Spisënkù w całi Pòlsce. Dlô nas, Kaszëbów, je òn baro 
wôżnym egzaminã. Òd 1 łżëkwiata do 30 séwnika 
bãdzemë sã spisëwac. Òbrzészkòwą fòrmą je samòspis 
internetowi, nadto mòże to zrobic przez telefón abò 
przë pòmòcë spisënkòwégò rechméstra. Jedne z pëta-
niów tikają sã naszi nôrodnoscë i etniczny wespòlëznë, 
a téż jãzëka. W tim teksce, jaczi je bédënkã zajmów 
sparłãczonëch ze spisënkã, rôczã do zapòznaniô 
ùczniów z tim ôrtã badaniô stanu i strukturë lëdztwa – 
më, jakno szkólny rodny mòwë, ni mòżemë òbòjãtno 
przeńc kòle ti temiznë. Kòżdi z nas nôlepi znaje swòjich 
szkòłowników, dlôte bédënczi na czwiczenia nót je do-
pasowac do wiekù a specyficzi klasë, a lëczbã realizo-
wónëch ùczbòwëch gòdzënów z tegò tematu szkólny 
ùstali wedle swégò rozeznaniô. Brëkòwné je pòkôzanié 
ùcznióm, dlôcze Nôrodny Pòwszechny Spisënk 2021 
je tak wôżny i bë domôcé zadanié òstało wëzwëskóné 
w kòżdi klase, jakô ùczi sã kaszëbsczégò jãzëka. 

Rôczimë wszëtczich szkólnych kaszëbsczégò jãzëka do 
przeprowadzeniô zajmów sparłãczonëch ze spisënkã. 
Je to temizna, jaką nót je wprowadzëc w dniownik 
kòżdi klasë. 
Spiszmë sã, leno bëlno!

1. Diskùsjô.
Wôrt pògadac z ùczniama, czim je spisënk lëdztwa 
i mieszkaniów, i jaczé mô znaczenié. Mòże pòwiedzec, 
że je to téż leżnosc dlô wszëtczich mniészëznów i et-
nicznëch karnów, co bë pòdczorchnãłë swòjã apartnosc 
a przëwiązanié do rodny mòwë. Je mòżlëwòta, bë za-
znaczëc swòje, kaszëbsczé (kòcewsczé, bòrowiacczé, 
krajeńsczé) pòchòdzenié. Nót je zagwësnic ùczniów, że 
w spisënkù mòże zaznaczëc przënôleżnosc do dwùch 
nôrodnosców - jakno jednã z nich wôrt wpisac „kaszëb-
skô”. Co baro wôżné, szkólny zachãcywô szkòlôków, bë 
jich rodzëce zaznaczëlë jãzëk kaszëbsczi jakno jeden 

z jãzëków, jaczim pòsłëgiwają sã doma (to je téż w kró-
mie, òb czas zéńdzeniów z familią czë drëchama, w in-
ternece itd.). Kaszëbsczi jãzëk to nié leno nen lëteracczi, 
jaczi znajemë ze szkòłë, le téż wszëtczé gwarë i dialektë, 
jinaczącé sã zanôleżno òd regionalnégò òbrëmia. Wôrt 
ùswiądnic so, że takô deklaracjô mdze miec stolemné 
znaczenié dlô naszi krôjnë w pòstãpnëch latach, np. mô 
cësk na wielosc dëbeltjãzëkòwëch tôflów czë prosto na 
ùwôżanié dlô kaszëbiznë w całi Pòlsce. 

Jednym z dzélów kôrbiónczi z ùczniama mòże bëc 
pòspólnô analiza logò, farwów a plakatu latoségò 
spisënkù. Szkólny pòwinien pòdczorchnąc, że mòżna bëc 
Kaszëbą i Pòlôchã. Wôrt ùswiądnic szkòłownikóm, że na 
Kaszëbach wiele lëdzy  mô dwie nôrodné tożsamòscë – 
je to nasza spôdkòwizna i bògactwò. Wôrt wëkazac je 
w spisënkù. 

Przëkładowé pëtania do diskùsji:
Czëjesz sã Kaszëbą czë leno Pòlôchã? Mòże leno Ka-

szëbą? Mòże môsz dwie nôrodné tożsamòscë? Môsz mòże 
jesz jinszą nôrodnosc? Skądka pòchòdzą twòji rodzëce? Ja-
czim jãzëkã (jaczima jãzëkama) gôdôta doma? Jaczi jãzëk je 
dlô cebie pierszim jãzëkã? Jak wôżny je dlô cebie kaszëbsczi 
jãzëk? Co wedle cebie òznôczô mòżlëwòta zadeklarowaniô 
nôrodnëch tożsamòsców? Skòrno spisënk je òbrzészkòwi, 
to jak wôżną sprôwą je òn dlô cebie a twòjich blisczich?

 Ùszłi spisënk béł 10 lat temù – doma wëpëtôj rodzëców 
jaką deklarowelë nôrodną juwernotã i jaczi jãzëk (jaczé 
jãzëczi) pòdelë jakno rodną mòwã? Jak mòżesz zachãcëc 
swòjich blisczich do zadeklarowaniô kaszëbiznë w latosym 
spisënkù? Co dlô nas / cebie mòże òznaczac spisënk?
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2. Prôca z tekstã.
 Szkólny pòkazywô / wëséłô kòżdémù ùczniowi krótczi 
tekst sparłãczony ze spisënkama na Kaszëbach. Prosy 
chãtnëch szkòlôków ò głosné òdczëtanié pòstãpnëch 
akapitów, a pòtemù zachãcywô wszëtczich do 
òdpòwiedzów na pëtania sparłãczoné z tekstã. Tekst 
mòże bëc leżnoscą do kôrbiónczi z ùczniama. Wôrt przë 
tim òdpòwiadac na rozmajité wątplëwòscë młodzëznë.

Spisënczi òd stôrożëtnoscë bëłë nôwôżniészima 
deklaracjama lëdnoscë w dónym regionie abò kraju. 
Dowòdë jich fąksnérowaniô nalezc mòżna na dôwnëch 
tôblëczkach abò zapisóné hieroglifama. Jeden z nôbarżi 
znónëch spisënków w dzejach swiata òstôł wspòmnióny 
na kartach Ewanielii, gdze czëtómë ò Józwie, chtëren 
z niesamą Mariją szedł sã zapisac do swòjégò miasta – 
Betlejem.

Dlô nas, Kaszëbów, spisënczi ju òd 19. stalata do-
zwôlałë deklarowac nasz kaszëbsczi jãzëk. Jesz w 
prësczich czasach wiãcy jak 100 tësący Kaszëbów 
wëkazywało pòsłëgiwanié sã rodną mòwą. Co je 
czekawé, czej pò pierszi swiatowi wòjnie bëłë wëzna-
cziwóné grańcë nowëch państwów, kòmisjô pòwòłónô 
do ùstaleniô grańców Pòlsczi òdwòłiwa sã do wëników 
spisënków. Tej wôrt zapamiãtac, że spisënczi są baro 
wôżnyma deklaracjama, jaczé mògą miec stolemny cësk 
na naszã przińdnotã.

W czasach drëdżi Pòlsczi Repùbliczi (to je 
w midzëwòjnowim cządze) i Pòlsczi Lëdowi Repùbliczi 
Kaszëbi w spisënkach ni miele leżnoscë zadeklarowaniô 
swòji etnicznoscë czë jãzëka.

Zmianë nadeszłë razã z 21. stalatã. Òb czas spisënkù 
w 2002 rokù bëłë ju dwa pëtania, z jaczima më sã mòglë 
ùtożsamiac: Jakô je Wasza nôrodnosc? W jaczim jãzëkù (ja-
zëkach) nôczãscy gôdôce doma? Dzãka temù bëło wiãcy jak 
5 tësący lëdzy deklarëjącëch kaszëbską nôrodnosc i wiãcy 
jak 52 tësące deklarëjącëch kaszëbiznã jakno rodną mòwã. 
Ùstôw ò mniészëznach i regionalnym jãzëkù z 2005 rokù 
dôwô nama leżnosc do wëzwëskaniô kaszëbiznë jakno 
pòmòcniczégò jãzëka w niechtërnëch gminach – co téż mô 
bezpòstrzédné òdniesenia do spisënkù.

Spisënk z rokù 2011 béł baro wôżnym dlô nas, 
Kaszëbów. Kaszëbsczi jãzëk béł deklarowóny przez 
pònad 108 tësący mieszkańców. Co wiãcy, deklaracjów 
przëwiązaniô do kaszëbsczi wespòlëznë bëło wiãcy jak 
233 tësące (òglowò, bez rozjinaczeniô na pierszą czë 
drëgą nôrodną juwernotã).

 Nôrodny Pòwszechny Spisënk 2021 je pòstãpną 
leżnoscą do taczich deklaracjów. Bãdą òne wôżné dlô 
wszëtczich mniészëznów i etnicznëch karnów, a téż dlô 
pòliticzi sparłãczony z naszą edukacją, òchroną przirodë, 
administracją czë kùlturą. Nót je òdpòwiedzalno pòdéńc 
do spisënkòwëch deklaracjów. Spiszmë sã!

Na spòdlim tekstu Łukasza Grzãdzëcczégò.

Òtemkłé pëtania do tekstu:
1) Jakô je historiô spisënków na Kaszëbach? 
2) Do czegò spisënczi bëłë wëzwëskiwóné w ùszłoce?
3) Jaczé są céle spisënków?
4) Jak wëzdrzałë kaszëbsczé deklaracje tożsamòscowé 

i jãzëkòwé w rozmajitëch spisënkach?
5) Na co latosy spisënk mòże miec cësk w przińdnoce?
Zamkłé pëtania do tekstu:
1) Jak stôré są dzeje spisënków?

a) Bëłë znóné dopiérze w 19. stalace.
b) Jich historiô zaczinô sã w 21. stalace.
c) Wiadła ò nich sygają do anticznëch czasów.

2) W jaczim stalace bëłë pierszé kaszëbsczé jãzëkòwé 
deklaracje w spisënkù?
a) W 19. stalace.
b) W 20. stalace.
c) W 21. stalace.

3) Wëniczi rozmajitëch spisënków miałë cësk na baro 
wôżné wëdarzenié w dzejach Eùropë. Jaczé?
a) Na przebiég Zymkù Lëdów.
b) Na pòwstańczé zriwë w dzejach pòlsczégò 

nôrodu.
c) Na ùstanowienié państwòwëch grańców pò 

pierszi swiatowi wòjnie.
4) Jaczé bëłë pëtania ò kaszëbską swiądã i nasz jãzëk 

w spisënkach w czasach II PR i PLR? 
a) Pëtania bëłë leno ò kaszëbsczi jãzëk.
b) Pëtania miałë leno rozstrzëgnąc, chto sã czëje 

Kaszëbą.
c) Nie bëło niżódnëch pëtaniów ò kaszëbiznã. 

5) Dzãka chtërnémù spisënkòwi Kaszëbi òtrzimelë 
leżnosc do wëzwëskaniô rodny mòwë jakno 
pòmòcniczégò jãzëka w niechtërnëch gminach?
a) Dzãka spisënkòwi z 2002 rokù.
b) Dzãka spisënkòwi z 2011 rokù.
c) Jesz taczi leżnoscë nigdze ni ma.

6) Nôwiãcy Kaszëbów gôdającëch w naszim jãzëkù 
deklarowało sã w...
a) 2002 rokù.
b) 2005 rokù.
c) 2011 rokù.

3. Reklamòwi spòt.
Szkólny bédëje ùcznióm nakrącenié szkòłowégò 
reklamòwégò spòtu, w jaczim bãdą zachãcywelë ro-
dzëców, a téż prôcowników szkòłë do kaszëbsczich 
deklaracjów tożsamòscowëch i jãzëkòwëch w latosym 
spisënkù. 
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Fòrma spòtu zanôlégô òd ùdbë szkólnégò i aktualnégò 
tribù naùczaniégò (stacjonarné abò zdalné ùczbë). 
W stacjonarnym naùczanim wôrt przërëchtowac nagra-
nié w szkòle (abò òkòlim), a òb czas zdalnégò naùczaniô 
wôrt wëznaczëc dzéle dlô ùczniów pòdzelonëch na 
karna. Nagranié mô miec nié wiãcy jak 5 minut – mòże 
bëc nagróné profesjonalną kamerą abò smartfònã. Na 
filmikù ùczniowie wëpòwiôdają sã na temat spisënkù, 
mògą razã z całą rodzëną, a jich zadanim je ùswiądnienié 
słëchińcóm / òbzérôczóm przënôleżnoscë do kaszëbsczi 
wespòlëznë, a przede wszëtczim kòniecznoscë zapisa-
niô ji w spisënkòwëch pëtaniach sparłãczonëch z nôrod-
noscą i jãzëkã – mòżna nie znac lëteracczi kaszëbiznë, 
mòżna gadac swòją gôdką, bë deklarowac rodną mòwã 
w spisënkù. Zdania, jaczé wëpòwiôdają ùczniowie 
mùszą bëc prosté, jasné, zrozmiałé – wôrt dzél z nich 
przërëchtowac pò pòlskù, nié leno pò kaszëbskù, bò 
równak wiele Kaszëbów czëje sã Kaszëbama, le 
jãzëka nie znaje. Ni mòżna jima òdmawiac mòżlëwòtë 
wëkôzaniô kaszëbsczi juwernotë w spisënkòwëch de-
klaracjach. Ùczniowie na filmikù mògą miec swòje co-
dniowé ruchna, mògą òbléc kòszulczi z grifã abò z logò 
swòji szkòłë czë miejscowòscë, mògą trzëmac kaszëb-
ską fanã (abò kaszëbską i pòlską). Nie je brëkòwné 
òblôkanié sã w lëdowé òbleczënczi. Kòżdô wëpòwiesc 
na filmikù abò kùńcowé zdanié spòtu mòże sã skùńczëc 
hasłã spisënkù: „Jo / Tak! Jem Kaszëbą!”. 

Taczi filmik wôrt je ùdostãpnic na internetowi star-
nie szkòłë i wësłac téż do lokalnëch mediów, ùrzãdów 
i institucji kùlturë. Czej w miesce abò gminie je wiãcy 
szkòłów z nôùką kaszëbsczégò jãzëka, tej wôrt pòkazac 
w internece rozmajité filmiczi z nëch wszëtczich 
szkòłów. Taczim spòsobã wiãkszi dzél mieszkańców do-
wié sã ò mòżlëwòce wskôzaniô w spisënkù kaszëbsczi 
nôrodnoscë i jãzëka.

4. Plasticzné zadanié.
Mòżna wëzwëskac kùńszt a plasticzné ùmiejãtnoscë 
ùczniów do przërëchtowaniô gwôsnëch plakatów 
sparłãczonëch ze spisënkã, zachãcywającëch do za-
deklarowaniô kaszëbsczi juwernotë i jãzëka. Na plaka-
tach mògą sã nalezc òdniesenia do môlowi spòlëznë 
i òkòlégò, a téż nawléczenia do môlu na mapie Kaszëb. 
Mòżna stwòrzëc w szkòle jeden wzór wiôldżégò plaka-
tu i za zgòdą direkcji przëklejic gò na dwiérzach, jaczé 
prowadzą do szkòłë, a nadto zaangażowac ùczniów do 
przedstawieniô włôsnëch ùdbów. Plakatë mògą bëc 
wëkònóné dowòlną techniką, w fòrmace nié mniészim 
niżle A4. 

Spisënk mdze warôł òd 1 łżëkwiata jaż do 30 séwnika 
(to je ju przińdny szkòłowi rok), tej mòżna zòrganizowac 
na zymkù szkòłowi abò nawetka gminny kònkùrs na ta-
czi plakat.  

Jinszą ùdbą je przërëchtowanié kòmiksu, w ja-
czim je wëwiôd rechméstra z mieszkańcama. Wôrt tu 
wëzwëskac òriginalné pëtania, jaczé pòjôwiają sã 
w spisënkù.

Te ùdbë mòże rozdzelëc na pòszczególné klase, za-
nôleżno òd wiekù ùczniów i jich znajomòscë kaszëbiznë.

5. Spisënk w mùzyce. 
W przëtrôfkù, czej naszi ùczniowie są ùzdolniony 
w mùzycznym czerënkù, mòżna zabédowac na zajmach 
napisanié gwôsnégò tekstu spiéwczi do znóny jima me-
lodii – kaszëbsczi abò prosto pòpùlarny. W teksce, np. 
w refrenie, nót je bezpòstrzédno òdniesc sã do hasła 
spisënkù („Jo / Tak! Jem Kaszëbą!”), a całi przekaz nót 
naczerowac na bùsznotã z kaszëbsczich kòrzeni i rod-
ny mòwé, i mòżlëwòtã pòchwôleniô sã tą spôdkòwizną 
w spisënkù. Taką spiéwkã mòże zaspiewac całé kar-
no abò sygnie wëbrac ùcznia czë czile szkòłowników, 
ò nôlepszich ùmiejãtnoscach wòkalnëch – nót je taką 
spiéwkã nagrac i za zgòdą ùdostãpnic w szkòle abò 
dostãpnëch mediach. Jeżlë bãdze leżnosc, mòżna 
spòtkac sã z ùczniama i do wëbróny melodii spiéwczi 
wëmëszlëc chòreògraficzny ùkłôd. Chãtny ùczniowie 
mògą wëkònac czôrno-żôłté pómpònë (abò dzél 
pómpònów mòże bëc czôrno-żôłtëch, a dzél biôło-
czerwònëch).

6. Twòrzenié lëteracczégò tekstu.
Szkólny bédëje pisanié wiérztë, jaczi temat mdze 
sparłãczony z zadeklarowanim kaszëbsczi nôrodnoscë 
i jãzëka w spisënkù. W prôcë z młodszima ùczniama 
wôrt zabédowac pòspólné pisanié jedny wiérztë. Tedë 
nót je chùtczi przërëchtowac czile rimów do wëzwëska-
niô. Starszi ùczniowie mògą samòdzelno pisac swòje 
tekstë, nawetka tpzw. biôłé wiérztë. Tak w stacjonarny, 
jak i zdalny nôùce mòżna pòdzelëc szkòłowników na 
karna, w jaczich piszą razã jeden tekst. Wiérztë mòżna 
òpùblikòwac na internetowi starnie szkòłë. 

Zdrzódło: www.kaszubi.pl 
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7. Z aparatã w rãce.
Szkólny zachãcywô ùczniów do robieniô òdjimków. Kòżdi 
szkòlôk robi a wëséłô szkólnémù jeden òdjimk, na jaczim 
trzimie: kaszëbską fanã (mòżna kaszëbską i pòlską), całé 
hasło spisënkù abò hasło wëmëszloné razã ze szkólnym. 
Wôrt zachãcëc, żebë bëłë to òdjimczi zrobioné nié leno 
w chëczach, le téż w pùblicznëch môlach w òkòlim. Jin-
szą ùdbą je przërëchtowanié spisënkòwégò hasła i roz-
dzelenié pò jedny lëtrze z hasła dlô kòżdégò ùcznia – 
tak, cobë na òdjimkù kòżdi ùczéń trzimôł w rãce kôrtkã 
z jedną, pòstãpną lëtrą z hasła. Czej szkólny dostónie 
wszëtczé òdjimczi (sóm téż rëchtëje swój òdjimk!), tej 
łączi je w jednã prezentacjã i pòdkłôdô do ni mùzykã. 
Òdjimczi z trzimónyma lëtrama mùszą sã nalezc w pa-
sownym pòrządkù. Tak jak wëżi, szkólny ùdostãpniwô 
przërëchtowóny materiał na internetowi starnie szkòłë.

 Jinszą ùdbą je zrobienié so òdjimkù z dëbeltjãzëkòwą 
tôflą swòji miejscowòscë (abò jinszą nazwą w kaszëb-
sczim jãzëkù, jakô je we wsë abò w miesce). Ùczéń robi 
co nômni jeden òdjimk a wëséłô swòjémù szkólnémù. 
Taczé zadanié bùdëje łączbã z môlã zamieszkaniô. 
Òdjimczi mògą sã pòjawiac na internetowëch starnach 
szkòłów. Jeżlë je mòżlëwòta, ùczniowie jidą całim karnã 
pòd tôflã z kaszëbską nazwą i robią pòspólny òdjimk 
(w rãkach mògą trzëmac logò spisënkù).

8. Projekt spisënkòwëch gadżetów.
Jeżlë szkòłownicë rozmieją wëkònac rozmajité przed-
miotë na artisticzny abò czekawi spòsób, tej mòżna za-
bédowac jima projektowanié gadżetów sparłãczonëch 
ze spisënkã, np. malowanié kòszulków, bawełnianëch ta-
szów, tasków abò projektowanié breloków czë narãczniców. 
Mòżna wëzwëskac metodã decoupage’u i z hasłã i logò 
spisënkù wëkònac gadżetë, akcesoria itd. Célã tegò za-
daniô je promòcjô spisënkòwi akcji westrzód młodégò 
pòkòleniô na terôczasny ôrt.

9. Prezentacjô ùdbów na dwa ôrtë.
Szkólny, na spòdlim dostãpnëch w internece materia-
łów, przërëchtowùje mùltimedialną prezentacjã, jakô 
tikô sã temiznë spisënków na Kaszëbach. Òkróm przed-
stawieniô tematu mòże zapisac w ni rozmajité pëta-
nia do kôrbiónczi z ùczniama. Zadanim szkólnégò je 
dopasowanié niwiznë infòrmacji do wiekù szkòlôków. 
W prezentacji mògą sã nalezc linczi do czwiczeniów, 
jaczé wôrt chùdzy przërëchtowac w Wordwallu albò jin-
szich aplikacjach. Przëkładowé aplikacje òstałë òpisóné 
w strëmiannikòwim numrze „Naji Ùczbë”. 

Drëgą ùdbą na prezentacjã tematu je zachãcenié 
i wëkònanié z ùczniama tpzw. lapbooków ò spisënkù. 
Jak we wszëtczich bédënkach zadaniów, tak téż tu 
wôrt wëzwëskac logò a plakat przërëchtowóny przez 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.

10. Wëwiôd z rodzëną.
Szkólny zachãcywô ùczniów do przeprowadzeniô 
wëwiadu ze swòjima rodzëcama i starkama. Òb czas 

kôrbiónczi z blisczima mòżna wëzwëskac pëtania, jaczé 
są bédowóné w czwiczenim 1, a do tegò wëmëszlec jesz 
jinszé na ùczbie. Szkòlôk nagriwô wëwiôd smartfònã i za 
zgòdą rodzënë wëséłô do szkólnégò. Taczé wëwiadë 
mòżna ùdostãpnic na internetowi stronie szkòłë z titlã: 
„Tu mieszkają Kaszëbi. Më sã bëlno spiszemë!”.
Domôcé zadanié – dlô wszëtczich ùczniów
Szkólny òbjasniwô ùcznióm (mòże pòkazac w prezenta-
cji abò jesz wësłac instruktaż kòżdémù szkòlôkòwi), jak 
i gdze mają wpisac z rodzëną kwestie òdnôszającé sã do 
zadeklarowaniô kaszëbsczi juwernotë i pòsłëgiwaniô sã 
rodną mòwą. Ùczéń, jaczi nie je ùstny, ni mòże sóm sã 
spisac, le dlô kòżdégò szkòłownika je to wôżnô ùczba 
swiądë, pòczëcô òbëwatelsczégò òbrzészkù, a leżnosc 
do ùczeniô sã, że kòżdi głos mô mòc.

Bôczënk: wëniczi spisënkù mają cësk na wiele òbrëmiów 
żëcô, temù tak wôżné je, żebë wëkazac kaszëbską 
juwernotã. Równak baro wôżné je zadeklarowanié 
pòsłëgiwaniô sã kaszëbsczim jãzëkã.
1. Latosy spisënk je mòżlëwi na trzë ôrtë – w fòrmie 

internetowégò samòspisu, òb czas telefòniczny 
gôdczi z rechméstrã i na zéńdzenim z rechméstrã 
w môlu zamieszkaniô. Wiãkszi dzél lëdzy w Pòlsce 
bãdze kòrzëstôł z pierszi, wirtualny fòrmë.

2. Ùczéń z rodzëną wchòdzy na starnã spis.gov.pl 
i rozpòczinają òdpòwiôdanié na pëtania.

3. W Kwestionariuszu òsobòwim pòjawią są nôprzód 
dwa pëtania, jaczé są istotné dlô zadeklarowaniô 
nôrodnoscë (w jednym z nëch pëtaniów wôrt je 
wpisac „kaszubska”):
Jaka jest Pana(i) narodowość? 
W tim pëtanim wëbiérómë jednã òdpòwiesc 
z dostãpnëch abò zaznôczómë pónkt „inna” i w pòlu 
fòrmùlarza wpisëjemë „kaszubska”. 
Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego na-
rodu lub wspólnoty etnicznej?
Jeżlë òdpòwiôdómë, że jo, tej wëbiérómë jednã 
òdpòwiesc z dostãpnëch abò zaznôczómë pónkt 
„inna” i w pòlu fòrmùlarza wpisëjemë „kaszubska”. 

4. Dali pòjawi sã baro wôżné pëtanié ò rodną mòwã:
Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) 
w domu?
Tu wôrt zaznaczëc „polskim i innym(i) niż polski” 
i wëbrac pasowną òdpòwiesc z dostãpnëch abò za-
znaczëc pùnkt „inny” i w pòlu fòrmùlarza napisac 
„kaszubski”.

Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch
szkólnô kaszëbsczégò i anielsczégò jãzëka  w czersczich 
szkòłach. Wespółrobi w redakcji cządnika „Pomerania”. 
Nôleżniczka Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 



NAJÔ ÙCZBA, NUMER 4 (146), DODÔWK DO „PÒMERANII” V

KlASë SPÒDlECZNY I StRZÉDNY SZKÒŁë



NAJÔ ÙCZBA, NUMER 4 (146), DODÔWK DO „PÒMERANII”VI

Sztërë mëszë w kące,

a ta piątô w mące.

Chtërna z nich mùzykã czëje,

niechże sobie pòtańcëje,

chtërna głëchô, niech sã rëchô,

niech w dzurã ùcékô.

Zdrzódło: P. Szefka, Ulubione pieśni dziecięce z Kaszub i Kociewia, Gdańsk 1979, s. 121.

Sztërë mëszë w kące,

a ta piątô w mące.

Chtërna czëje, niech tańcëje,

Chtërna głëchô, niech pòsłëchô. 

Zdrzódło: B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. V, s. 296.

Ksądz Bernat Sëchta czuł nã spiéwkã na Zôbòrsczi Zemi. Paweł Szefka pòdaje, że piesniczkã zapisôł A. Szteńcel 
(Szefka nie pòdaje całégò miona) w Zdradze kòl Pùcka. 

A
Z karna szkòlôków szkólny wëbiérô jednégò, chtëren mdze w zabawie kòtã, a reszce karna przëdzeliwô role 
mëszów i wskazëje pò dwùch ùczniów, chtërny bãdą mielë fùnkcjã dzurów. Kòt w ti zabawie bãdze gònił mëszë. 
Wëznaczoné pôrë ùczniów twòrzą jednã dzurã w ten spòsób, że stoją naprocëm sebie w taczi òdległoscë, bë mòglë 
trzëmac sã za wëcygłé przed se rãce. Przë mùzyce abò a capella wszëtcë razã spiéwają głosno spiéwkã. Ti, co są 
dzurama, krącą sã wkół w swòjich pôrach. Mëszczi i kòtk biegają i skôczą midzë dzurama. Pò słowach: niech w dzurã 
ùcékô / niech pòsłëchô, mëszë chùtkò ùcékają do dzurów. Kòtk mùszi złapac jak nôwiãcy mëszków. Mëszczi, co 
òstałë złapóné, jidą na bòk. Mùzyka zaczinô grac òd pòczątkù. Kòtk mùszi złapac pòòstałé mëszczi. Pózni bãdze 
zmiana i szkólny ze szkòłownikama wëbierzą nowégò kòtka, nowé mëszczi i nowé dzurë.

B
W tim wariance zabawë mëszë są schòwóné w swòjich dzurach i kòlibią sã òb czas spiéwaniô spiéwczi, a kòtk 
skôcze midzë nima. Pò słowach: niech w dzurã ùcékô / niech pòsłëchô, wszëtczé mëszczi ùcékają ze swòjich dzurów, 
szukającë jinëch dzurów. W tim czasu kòtk łapie mëszë. 

Jiné bédënczi do A i B:

1. Czej kòtk złapie mësz, mëszka jidze na bòk i ju sã nie bawi.
2. Czej kòtk złapie mësz, zamieniwô sã rolama z mëszką, to znaczi mëszka stôwô sã terô kòtkã i gòni jiné mëszczi. 

Paùlëna Wãserskô Dzecné zabawë

Sztërë mëszë
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DZECNÉ ZABAWë

Nótowi zapisënk je pasowny do tekstu, jaczi mòże nalezc w dokazu Pawła Szefczi. 

Nótowi zapisënk je pasowny do tekstu, jaczi mòże nalezc w słowarzu ks. Bernata Sëchtë. Je ùsadzony na spòdlim 
nótowégò zapisënkù przejãtégò przez Pawła Szefkã òd chłopa ò nôzwëskù Szteńcel ze Zdradë. 

Mùzykã do tekstu zapisónégò w dokazu Pawła Szefczi mòże téż nalezc na place dzecnégò kaszëbsczégò karna 
z Tëchlëna „Tuchlińskie Skrzaty” pt. „Tëchlëno i Krôsniãta”. Je to 3. sztëczk. Melodia na platce równak je kąsk jinszô 
jak ta, co jã Szefka pòkôzôł (miast ♪. są ♪; miast  są ♪; miarë w taktach, òkróm , są równé). W piątim i szóstim 
takce na platce téż mòże zmerkac różnice. Òglowò mòże rzec, że na platce melodia spiéwczi je łatwiészô i nawetka 
nômłodszi szkòlôcë mògą sã ji chùtkò naùczëc. 

Paùlëna Wãserskô 
lubòtniczka kaszëbsczégò jãzëka. Jidącë kaszëbsczima stegnama tańcëje, spiéwô i baro lubi bawic sã z dzôtkama. 
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