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KASZËBIZNA W CZERSCZI 
„JEDINCE”

Czersk. Miasto na grańcë Kaszëb i  Kòcewiô. Leżi
w sercu Tëchòlsczich Bòrów. Môl żëcégò i dzejaniégò 

Kazmierza Jasnocha, Jana Karnowsczégò, Józefa Cenôwë, 
Antona Łangòwsczégò czë Francëszka Mãczëkòwsczé-
gò. Miasto, chtërno je znóné dzãka kaszëbsczim karnóm 
spiéwù i tuńca. W tak apartnym placu ni mòże zafelo-
wac regionalny edukacji. Przed latama zajimała sã tim 
Bògùmiła Milewskô, wielelatnô przédniczka czersczégò 
partu KPZ. Jakò ji ùczenka i wëchòwónka klasë ò regio-
nalnym profilu, cygnã dali w ti sami szkòle, Spòdleczny 
Szkòle nr 1 miona Janusza Kòrczaka w Czerskù, regio-
nalną edukacjã. Terô to ju je czwiôrti szkòłowi rok, czej 
ùczã tu kaszëbsczégò jãzëka.

Szkòłowi rok 2013/2014. Pierszé karna chãtnëch dze-
cy zaczinają ùczbã kaszëbsczégò. Je wiele jiwrów, le téż 
redoscë i nôdzeji. Wiôldżim sprôwdzënkã dlô mie jakno 
szkólny, a téż dlô dzôtków, je artisticzny program na binie 
Òstrzódka Kùlturë òbczas Czersczich Jastrowëch Pòtka-
niów, jaczé môlowi KPZ òrganizëje kòżdégò rokù. Dzecë 
z kaszëbsczégò w kaszëbsczim òbleczënkù. Spiéwają tra-
dicyjné i terôczasné piesniczczi. Tańcëją i nawetka prowa-
dzą „kònferansjerkã” w rodny mòwie. Wszëtkò piãkno, 
fejno, wiôldżé brawa i dzôtczi schòdzą z binë z ùsmiéwkã. 

Razã z  zymkã zaczinają sã wanodżi pò Kaszëbach. 
Nôprzód jedzemë do Klosnowa, Brus-Jaglii i Brus, bë 
òbôczëc, jak snôżi i cekawi je nasz chònicczi kréz. Pózni 

bëła wanoga do Wejrowa, a jesz pózni do Kartuz. Nót 
bëło téż zajachac do Swiónowa, a wszëtczé zôkrãtë bëłë 
rechòwóné z wiôlgą redoscą przez dzecë. Na naszi ste-
gnie bëłë téż Wdzydze i Bòrsk, bò szkòłownicë baro długò 
pamiãtelë pòznóną na ùczbach legeńdã ò Wdzydzanie. 
Gôchë to piãkny dzél Kaszëb na wanogã. Më bëlë w Bëto-
wie, Bòrzëszkach... Wôrt téż bëło jachac do Lesna i do 
Chòniców, bò to prawie stolëca naszégò krézu i sã gôdô 
ò ni, że je „Brómą Kaszëb, Pòmòrzégò”. Ni mògło nas téż 
zafelowac na dwùch meczach w Ergò Arenie (Gduńsk/
Sopòt)! Przed nama je wanoga do Brus-Jaglii, kò je Rok 
Józefa Chełmòwsczégò – artistë, chtëren mieszkôł leno 
20 km òd Czerska.

 Pòjedzemë tej na warsztatë z malowaniô „aniołów 
Chełmòwsczégò”, bò ù nas wiedno wanoga parłãczi sã 
z warkòwniama. A co ju bëło? Szëcé kaszëbsczich ma-
skòtków, malowanié na szkle, wësziwanié, lepienié 
z glënë, tańcowanié, wëkònywanié pùpków w kaszëb-
sczim òbleczënkù... Bëła téż ùczba ze stôrima codnio-
wima sprzãtama. Jak to bëlno, że mòżna wiedno nalezc 
nowé i cekawé warsztatë, bò redoscą je wząc dodóm taczé 
robioné przez dzôtczi pamiątczi! 

Czasama ti, co chòdzą na kaszëbsczi, mògą sã pòka-
zac całi szkòłowi spòlëznie. Jô wiedno mògã rechòwac na 
mòje karna. Na przikłôd béł Jãzëkòwi Dzéń i më całi dzéń 
mielë kaszëbsczé stojiskò. Dzecë przëniosłë z dodomù 

Na wanodze w Swiónowie
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statczi i  swòje pamiątczi, a  z  naszi biblioteczi – ksąż-
czi. Przërëchtowałë stanice, a jeden knôp miôł nawetka 
przëniosłé... kaszëbsczi òbleczënk swòji mëmczi, z czasu, 
czej òna jakno dzéwczã tańcowała w karnie piesni i tuń-
ca. Kò nen òbleczënk ni mógł blós leżec. Tej jô pòżëcza 
ze znajemnégò krómù manekin i ju stojôł kòl stojiszcza 
piãkno òblokłi dzewùs, z chtërnym robilë so òdjimczi... 
Jinszą razą kaszëbsczi jãzëk béł włączony do jastrowé-
gò apelu ò zwëkach. Jednégò dnia òdbëła sã pòkazowô 
pòlskò-kaszëbskô ùczba dlô mëmków – dzecë spiéwałë 
i tańcowałë kòwôla z nënkama i wrãcziwałë kaszëbsczé 
kwiôtczi. W ùszłim rokù ùczba kaszëbsczégò dlô klas III 
miała môl w Centrum Turisticzny Infòrmacji, gdze dzecë 
pòznôwałë farwë wësziwkù i ùczëłë sã kroków szewca, 
kòwôla czë kòsédra. To téż w tim placu më spãdzëlë rôz 
Dzéń Jednotë Kaszëbów.

Gòdowi cząd je czasã nadzwëkòwim. Kaszëbizna 
téż je apartnô i jesz bògatô w zwëczi, tej karna mòjich 
dzecy miałë latos „gòdową robòtã”. Młodszi szkòłow-
nicë z naszi filii w Malachënie brelë ùdzél w jasełkach 
pòd titlã „Kòlãdnicë”. Bëła kaszëbskô mùzyka i kòlãdë, 
bëłë diôbelsczé skrzëpice dlô Mùzykańta, a dzecë bëłë 
przezeblokłé za Gwiôzdora, Szandarã, Kòzã, Bòcóna, 
Miedwiedza, Cëgónkã czë Babã z Dżôdã. Béł trzôsk, le 
téż wiele smiéchù. Jesz wiãkszi trzôsk zrobił sã w naszi 
czersczi szkòle w gòdnikù. Całé karno z szósti klasë stało 
sã gwiżdżama! Më wchòdzëlë do wszëtczich klas I–III 
z trzôskã, gwizdanim, ùderzanim w diôbelsczé skrzëpice 
i spiéwanim „W betlejemsczi szopie”. Ùczniowie òpòwiô-
delë ò zwëkù, skłôdelë gòdowé żëczbë i... robilë co bëło 
nót. Gwiôzdór kôzôł sã mòdlëc. Miôł „kòrbôcz”, ale téż 
bómczi. Zwierzãta straszëłë wszëtczich w klasach, na-
wetka szkólné. Kòminiôrz smarowôł gãbë na czôrno, 
a dzecë chòwałë sã przed nim pòd łôwkama. Tegò dnia 
całô spòlëzna szkòłë wiedzała, że Kaszëbi kòlãdëją! 

Karna mòjich szkòlôków biorą ùdzél w kònkùrsach. To 
z mëslą ò nich òdbëłë sã dwa Szkòłowé Kònkùrsë Plasticz-
né „Hej, tu ù nas na Kaszëbach” i zmieniono òstała pòzwa 
jinszégò kònkùrsu na „Szkòłowi Kònkùrs Frantówczi 
Cëzôjãzëkòwi i  Regionalny”. Czasama spiéwalë tradi-

cyjné frantówczi, le chãtni terôczasné i tej jô tłómaczëła 
jima np. „Pòmidorową” czë „Nadzwëkòwą farwã òczów” 
na kaszëbsczi... I jima to sã widzało, że kaszëbizna nie je 
blós spiéwanim, że „To je krótczé, to je dłudżé...”. Łoń-
sczégò rokù òdbéł sã I Szkòłowi Kònkùrs Czëtaniô pò 
Kaszëbskù – „Czëtómë Derdowsczégò”. Dzecë z V i VI 
klasë czëtałë wëjimczi epòpeji Ò panu Czôrlińsczim, co 
do Pùcka pò sécë jachôł. Dzecë bëłë przërechtowóné, 
przeczëtałë przed kòmisją, w chtërny bëła m.jin. Felicjô 
Bôska-Bòrzëszkòwskô. Dałë radã, tej w maju bãdze II 
Szkòłowi Kònkùrs Czëtaniô pò Kaszëbskù – „Czëtómë 
kaszëbsczich pòétów” z kategórią dlô starszich i młod-
szich ùczniów. 

Mómë téż swòjã zalã. Prôwda, że kąsk dzelimë jã 
z ùczbama anielsczégò, le to tu mómë gazétczi, òdjimczi 
z wanogów, kartë Kaszëb, nasze dekòracje i ksążczi. To tu 
ùczimë sã rodny mòwë i w ti zalë më pòtkelë sã na ùcz-
bach z samim... Królã Kaszëbów! Bëłë to zéńdzenia z ksã-
dzã Wiesławã Szëcą (titel „Króla” pòchòdzy òd przéd-
nictwa w Karnie Kaszëbów w Pelplënie), chtëren służił 
pôrã lat w czersczi parafii. To òn òpòwiôdôł ò nôbòżnoce 
Kaszëbów, ò pielgrzimkach czë sanktuariach. 

 Starszi szkòłownicë bierzą ùdzél w projekce „Regio-
nalnô Wespółrobòta Szkòłów – Razã dlô Kaszëbiznë”. 
Célã negò projektu je nawiązëwanié kòntaktów ze szkòła-
ma, w chtërnëch ùczi sã kaszëbsczégò, pòznôwanié sã 
dzecy czë rozwijanié jãzëkòwëch ùmiejãtnosców. Taką 
wespółrobòtã mómë razã ze szkólną Terézą Bronk ze 
szkòłë w Dzérzążnie. Wiãcy ò tim projekce bãdze mòżna 
przeczëtac w pòstãpnym numrze „Pòmeranie”.

Wiele sã dzeje dlô karnów kaszëbsczégò jãzëka 
w Spòdleczny Szkòle nr 1 w Czerskù. Je to ùczba jãzëka, 
bò dzecë nie znają gò z dodomów. Je to ùczba kùlturë i hi-
storii. Je to téż czas, bë rozbùdzëc w se pòczëcé, że stądka 
më jesmë, że to je nasz môl i nasza „Môłô Tatczëzna”. 
Kaszëbsczi jãzëk je baro wëmôgającym przedmiotã naù-
czaniô, le nôpiãkniészim, bò dzãka ti ùczbie dzecë ùczą 
sã kòchaniô tego, co je nôblëższé.

ALEKSANDRA DZÃCELSKÔ-JASNOCH
ÒDJIMCZI ZE ZBIÉRÓW SPODLECZNY SZKOŁË NR 1 W CZERSKÙ

Szkòłowi Konkừrs Plasticzny „Hej, tu u nas w Kaszubach” Warsztatë wësziwkừ we Wdzydzczim Skansenie




