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Szanowni Państwo!

Troszcząc się o dziedzictwo kulturowe naszego regionu i snu-
jąc refleksje na temat atrakcyjnej dla młodego pokolenia (i nie 
tylko) edukacji regionalnej, należy zdać sobie przede wszystkim 
sprawę z etniczno-kulturowej różnorodności obszaru Górnego 
Śląska, jego wielokulturowości i otwartości. Biskup Andrzej 
Czaja, w artykule „Fenomen Śląski”, tak pisze o tym zjawisku: 
„Etniczno-kulturowa różnorodność, stanowiąca jednak całość, 
to śląska specyfika. Przez całe wieki jest to rdzeń śląskiego bo-
gactwa, stanowiący o śląskiej tożsamości po dzień dzisiejszy”. 
Warto zatem podjąć dyskusję na temat tego, co tak naprawdę 
stanowi rdzeń śląskiej tożsamości, poczucia „bycia Ślązakiem” 
- czy jest nim tylko miejsce urodzenia, jasno określony system 
wartości, światopogląd? A może jest to zjawisko wymykające 
się wszelkim próbom zdefiniowania, bo jak pisze prof. Zbigniew 
Kadłubek w „Listach z Rzymu”: „Bycie Ślonzokym to je stan 
duszy, a niy żodne obywatelstwo”? Zapraszamy Państwa do po-
dzielenia się własnymi przemyśleniami na ten temat.

W bieżącym numerze znajdą Państwo  teksty  dr Adeli 
Kożyczkowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego na temat standa-
ryzacji języka kaszubskiego i dążeń edukacyjnych Kaszubów 
oraz szkic dr. Artura Czesaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego na 
temat dawnych pieśni śląskich i doktora Rogera. Z kolei tekst 
Anny Rzepki naświetla problemy związane z  edukacją regio-
nalną z perspektywy nauczyciela i  rzeczywistości szkolnej.

Cieszymy się, że Rechtōr dociera do coraz szerszego grona 
odbiorców i jest przez nich przyjmowany z wielką życzliwością. 
Szczególnie zaś cieszy nas to, że młodzi, nawet bardzo młodzi 
ludzie, interesują się problematyką regionalną, poznawaniem 
i pielęgnowaniem śląskich tradycji i podejmują tę tematykę  
w swoich pracach konkursowych, zdobywając nagrody za wni-
kliwą obserwację świata. Dlatego też otwieramy łamy Rechtōra 
dla młodych dziennikarzy, tym razem dla  laureata XV Regio-
nalnego Konkursu Dziennikarskiego "Świat według ciebie", któ-
ry chce kultywować śląskie tradycje i szuka  zanikających form 
kultury śląskiej we wspomnieniach starszego pokolenia. O tym, 
jak bardzo jest to ważne i potrzebne, przekonywał Ślązaków 
Jan Paweł II w słowach: "Pragnę was jeszcze zachęcić, abyście 
nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, 
pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazy-
wać swą bogatą tradycję młodemu pokoleniu."

Ponadto prezentujemy dwa teksty napisane ślōnskōm gŏd-
kōm – żartobliwą jednoaktówkę Mariusza Pomykoła „Blade 
gymby” oraz „List zakonnika Werbisty misjonarza w Papui 
Nowej Gwinei – Szymona Porwoła do swojej babci na Górnym 
Śląsku”. Życzymy przyjemnej lektury.

Justyna Mikuła

rechtōr
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DR ARTUR CZESAK

SPOTKANIE Z DAWNYMI 
PIEŚNIAMI ŚLĄSKIMI  
I DOKTOREM ROGEREM

Chciałbym przedstawić kłopoty, 
jakie ma edukacja regionalna z ba-
gażem rozmaitych ideologicznych 
interpretacji, nadinterpretacji, nie-
porozumień i konfliktów. Zasadniczą 
częścią będzie filologiczne zwrócenie 
uwagi na szczegóły tekstów śląskich 
pieśni ze zbioru Pieśni Ludu Polskiego 
w Górnym Szląsku z muzyką, zebrał  
i wydał Juliusz Roger. Wrocłaẃ 1863, 
który uchodzi za wzór i gotowe źródło 
śląskiego repertuaru pieśniowego. 
Na końcu zaś przedstawić pra-
gnę Czytelnikom kilka przemyśleń  
o tym, jak korzystać ze zgromadzo-
nego dziedzictwa badań śląskoznaw-
czych, aby nie mieć poczucia, że 
przedmiotem nauczania jest coś nie 
do końca swojego.

Czy w dobie poszukiwania w wie-
lu krajach pierwotnego, rdzennego 
wyrazu własnej kultury, także w pie-
śniach, próbowali Państwo pomyśleć 
o zbiorze J. Rogera? A może ktoś za-
glądał, lecz się zawiódł? Ja znam ta-
kie przypadki zawodu, ponieważ tek-

sty pieśni zapisane są zbyt po polsku. 
Bardzo to cieszy tych, którzy wydanie 
tego zbioru uważali przede wszyst-
kim za argument o „polskości” ludu 
górnośląskiego i jego języka. Tym-
czasem trzeba pomyśleć filologicz-
nie, czyli pochylić się nad tekstami. 
Folkloryści nieczęsto mają ucho dia-
lektologiczne, wychwytujące niuan-
se. Przeciwnie – szukają podobieństw 
z pieśniami i opowieściami z innych 
terenów, więc język literacki z nie-
licznymi cechami lokalnymi służy za 
płaszczyznę porównawczą dla pieśni 
o miłości i śmierci (bo o tym przecież 
lud śpiewał od wieków).

Co do języka, pieśni: uważny 
czytelnik przekona się, jak nie-
dorzecznym jest przesąd dosyć 
rozpowszechniony, mowę pol-
skich Górnoszlązaków ogłasza-
jący zepsutym dyalektem języka 
polskiego. Bo lubo liczne gier-
manizmy wcisnęły się do górno-
szląskiej polszczyzny (podobnież 
jak galicyzmy do innych języków 

nowożytnych), a w niektórych 
okolicach, gdzie polszczyzna od 
dawna styka się z czeszczyzną, 
wpływ języka czeskiego mocno 
czuć się daje: z tém wszystkiém 
jednak mowa polskich Górnosz-
lązaków w ogóle jest tym samym 
językiem, jakim mówi wiejski 
lud polski po za krańcami Gór-
nego Szląska.

Szczególniejsze zboczenia od 
przyjętych powszechnie prawi-
deł języka polskiego, mianowi-
cie pod względem wymawiania, 
porozrzucane po pieśniach zbio-
rem moim objętych, odrębném 
pismem, tak zwaną kursywą, 
wydrukowano.

Jeśli uznano wspólnotę języka 
Górnoślązaków z mową ludu (nieli-
teracką polszczyzną z innych regio-
nów), to ma to znaczenie strukturalne 
(nie jest to niemiecki ani czeski), ale 
nie ściśle faktograficzne. Nie umiano 
bowiem wówczas jeszcze patrzeć sys-
temowo na język i grupować faktów. 
Nie ma tu informacji o tym, że po-
wiat oleski czy opolski mazurzą. Nie 
znajduje to odbicia w tekstach. Nie 
dostrzeżemy dyftongicznej wymowy 
odpowiedników prasłowiańskiego 
a długiego (*ā), wymawianego jako 
au, åu lub ou w różnych częściach 
Górnego Śląska itd. Ówcześni zbiera-
cze i wydawcy pieśni ludowych zwykle 
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cechy systemowe pomijali, jakby nie 
dostrzegali fundamentalnych różnic 
między zespołami językowymi Śląska, 
Wielkopolski i Małopolski oraz ich 
subregionami. Nie można z takich za-
pisów bezkrytycznie wnosić, że 150 lat 
temu na Śląsku śpiewano ludowe pie-
śni polszczyzną literacką. Oczywiście, 
niektóre mogły tak być śpiewane, bo 
ludziom język polski poznawany ko-
ściele i szkole nie był obcy, a niektóre 
wędrowne pieśni mogły zostać zapa-
miętane i być przekazywane w wersji 
polskiej. Teraz, gdy jesteśmy mądrzejsi 
o wyniki badań dialektologów od koń-
ca lat 60. XIX wieku (Lucjan Mali-
nowski i kolejni), musimy spojrzeć na 
zapisany wówczas tekst pieśni kry-
tycznie. Nie jest słuszne traktowanie 
XIX-wiecznej kompilacji, współtwo-
rzonej przez Niemców – polonofilów 
i biegłego już wówczas w polszczyźnie 
Józefa Lompę, jako pomnika auten-
tycznej ludowej śląskiej kultury śpie-
waczej. Miłośnicy i poszukiwacze 
górnośląskiego autentyzmu muszą 
niczym archeolodzy odsłonić śląskie 
słowo, przykryte przez polszczyznę 
literacką. Spójrzmy na przykład na 
zwrotkę (nr 237, s. 125):

Bez wodę, koniczki, bez wodę 
Do mojéj kochanki na zgodę! 
O pozdrówcie mi ją! jak się ma, 
Jeśli ona zdrowa, jako ja? — 

Kursywą zaznaczono przyimek 
bez, który odpowiada polskiemu 
przez. Cała reszta jest zasadniczo 
zgodna z polszczyzną. Można się za-
stanowić nad jeśli – w jakiej mierze 
jest archaiczne w wymiarze ogólno-
polskim, a w jakim jest typowo ślą-
skie i oznacza ‘czy’. Przypuszczać na-
leży, że wersja oryginalna brzmieć po 
śląsku mogła następująco:

Bez woda, kōniczki, bez woda 
Do moji kochanki na zgoda! 
O pozdrówcie mi jōm! jak sie mo, 
Jeźli ōna zdrowo, jako jo? — 

Można rzec, że przywrócenie 
prawdopodobnego pierwotnego ślą-
skiego brzmienia nie nastręczało 
trudności. Ciekawszy efekt da próba 

ponownego ześląszczenia fragmentu 
strofy czwartej. W wersji wydruko-
wanej w roku 1863 nie ma rymu:

Jednobyś go miała z leluji, 
Jak sie na sierotę szykuje.

Gdy jednak wprowadzimy „bar-
dziej śląską”, archaiczną końcówkę -e 
w dopełniaczu miękkotematowego 
rzeczownika żeńskiego leluje, wtedy 
rym z szykuje będzie dokładniejszy.

Nie możemy się opierać wyłącz-
nie na cudzych opiniach i nakazach. 
Zbyt wiele było w ciągu minionego 
stulecia ideologicznie motywowa-
nych podejść do kultury śląskiej, 
przycinanej do aktualnych nacisków 
władz, germanizowanej i polonizo-
wanej, a przez to pozbawianej swojej 
specyfiki. Nie można też bezkrytycz-
nie wierzyć tym, którzy przeczą są-
dom najpopularniejszym. 

Nie wierzyć nawet 
w przeciwieństwo

Michał Smolorz zwracał uwagę, 
jak wiele elementów Śląska zapamię-
tanego z dzieciństwa, zaakceptowane-
go i pokochanego, było wymyślonych. 

W artykule Teresy Semik w „Dzien-
niku Zachodnim” (19.05.2011) przy-
toczono jego opinię:

Po wojnie sporo piosenek na-
pisał nam Stanisław Hadyna do 
słów Zdzisława Pyzika, a „Śląsk” 
nie przestawał ich śpiewać  
i też uwierzyliśmy, że „Pyk, pyk  
z fajeczki” to nasza ludowa pio-
senka, bo też w tym klimacie się 
mieści. Podobnie jest z „Karo-
linką”, która poszła do Gogolina, 
bo tam ją wysłał Hadyna, a nie 
jakiś nieznany grajek.

Najciekawsza jest prawda,  
a zwłaszcza jej poszukiwanie. Można 
się zgodzić z pewnymi odkryciami, 
ale nie należy tworzyć nowych mi-
tów. Owszem, w jednej z wersji już 
właśnie w zbiorze Rogera (nr 129,  
s. 72) idzie Karolinka „do Bogumina” 
(zapis z Rybnickiego), ale pod nrem 
130, z Lublinieckiego, idzie „od Bo-
gumina”, a w numerze 131, z Oleskie-
go, „Jechała Karlinka / Do Gogolina”. 
Pieśni ludowe mają różne warianty 
słowne i melodyczne, zwłaszcza gdy 
są rozpowszechnione na znacznym 
terenie. Hadyna więc nie wymyślił, 
lecz co najwyżej skompilował lub 
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posłużył się jeszcze innym warian-
tem przez kogoś innego gdzie indziej 
zapisanym i dopiero go zharmonizo-
wał na sposób typowy dla repertuaru 
zespołów pieśni i tańca określonej 
epoki. Gogolin na drodze Karolinki 
/ Karlinki jest realny i nie należy do 
„Śląska wymyślonego”.

Ufam, ale sprawdzam

Skoro przeglądając źródła do po-
znawania i upowszechniania wiedzy 
o Górnym Śląsku i jego języku arty-
stycznym, trafiliśmy na zbiór pieśni 
autorstwa doktora Rogera, to wspo-
mnijmy jeszcze fragment jego biogra-
fii, a dokładniej samej śmierci. 10 maja 
2014 Marek Szołtysek opublikował  
w portalu Onet.pl felieton „Zagwozd-
ka na kerchowie”. Tworzy się teoria 
spiskowa, oparta na wspomnieniach, 
opowieściach, domysłach.

I te szkryflanie o polskości 
Ślonska fest sie niy zdało Niym-
com, a nojbardzij hercogowi 
we Rudach. A jak lykorz Roger 
umrził we rudzkich lasach, to 
jedni padali, że dostoł hercszlagu 
a inksi, że keryś go zaszczeloł ze 
flinty. Yno jedyn kuczer niysko-
rzij po latach mioł sie wygodać, 
że hercog posłoł go wtedy szpe-
cjalnie po szwestery do Rybnika, 
kere miały oporzondzić Rogera 
do truły – bo chcieli we tajem-
nicy mieć to, jak jego ciało wy-
glondało przed śmierciom. Yno 
ta zagwozdka umrzinio lykorza 
Rogera została jeszcze tajym-
niczo naszkryflano na jego po-
mniku na rudzkim kerchowie, 
kaj je niymiecki szrajbunek: 
„Rod je tyn, kery mo staranie  
o biydoczku /…/” i pod 
spodkiem je „Psalm 11,2”. Jak se 
jednak wejrzycie do Biblijki to 
psalm tyn godo inakszyj: „Dyć 
grzyszniki łuk naciongajom, 
wrażajom szczała na sznora, coby 
po ćmoki uszczelić zocne syrca”. 
A dyć karnijcie sie na kerchow 
do Rud i dejcie se pozor na tyn 
grob Rogera i tyn szrajbunek,  
a obejrzycie, że ze umrziniym 

tego zocnego lykorza to je na-
prowdy zagwozdka.

Ja nie pojechałem do Rud, ale 
przyjrzałem się zdjęciu, a przede 
wszystkim poszukałem oryginalnego 
cytatu biblijnego. Na kamieniu napi-
sano: 

Selig ist, der des Armen und 
Dürftigen gedenket: am Tage 
des Unglücks wird ihn erretten 
der Herr.

Jest to wersja z katolickiego prze-
kładu Biblii na niemiecki, które-
go dokonał Josef Franz von Allioli  
w latach 30. XIX wieku. Marek Szoł-
tysek uznał, że na nagrobku jest XI, 
czyli niby Psalm 11. Zdaje się jednak, 
że w wyniku zniszczenia lub niedo-
kładnego odnowienia nie widać do-
brze rzymskiej liczby XL, czyli 40.  
W polskim tłumaczeniu Biblii Ty-
siąclecia jest to Psalm 41 (40), jego 
wers 2 brzmi: „Szczęśliwy ten, kto 
myśli o biednym <i o nędzarzu>, 
w dniu nieszczęścia Pan go ocali”. 
Zatem na pewno nie mamy do czy-
nienia z subtelnym szyfrem i próbą 
przekazania na kamieniu informa-
cji o zabójstwie. Ani z zagwozdką, 
która notabene jest rusycyzmem  

w polszczyźnie, a nie śląskim sło-
wem, jak zdaje się sugerować felieto-
nista, umieszczając je w słowniczku 
pod swym tekstem.

Zachęty

Nie jestem metodykiem, więc nie 
mogę napisać scenariusza lekcji. Za-
chęcam do poszukiwania na własną 
rękę. Jeśli ktoś ma uraz do „ludowo-
ści” w wydaniu estradowym, wyćwi-
czonym i uładzonym, chce się go po-
zbyć, a przy okazji poznać i usłyszeć 
prawdziwszą prawdę, niech idzie  
z uczniami lub samemu śladem Ada-
ma Okuna (wydał niedawno Śląskie 
pieśni ludowe z okolic Rybnika) i Hen-
ryka Postawki a poszuka osób, które 
kilkadziesiąt lat wcześniej nauczyły 
się czegoś śpiewać i mogą przenieść 
nas w czasie śpiewem prostym i dzię-
ki temu przejmującym. Proszę sobie 
odtworzyć, jak śpiewała w 2014r. 
Maria Lasak: https://soundcloud.
com/henryk-postawka/godni-swi-
ynta-maria-lasak-listopad-2014-lat-
-89-wersja-2mp3. Może uda się  
w podobny sposób „odrestaurować” 
jakąś perłę dawnej kultury niepod-
danej przeróbkom?
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Danuta Bezuch – 50 lat, nauczy-
ciel przyrody w SP3 w Radlinie, speł-
niająca się zawodowo, a także w roli 
żony i matki trojga dzieci

1. Kiedy zaczęła się Pani inte-
resować kulturą Śląska? Co na to 
wpłynęło?

Mieszkając na tym naszym Śląsku, 
człowiek już tu swoje korzenie zapu-
ścił, czyli poczuł, czym jest tożsamość 
regionalna. Będąc już na studiach, 
poszukiwałam informacji do pracy 
magisterskiej, która, co prawda, nie 
była na temat gwary, regionu, ale od-
nosiła się do walorów turystycznych 
Śląska. Wtedy właśnie zaczęłam po-
szukiwać stare fotografie do tej pra-
cy. Natknęłam się na takowe w starej 
szufladzie u dziadka. I tak rozpoczęło 
się moje hobby. Przeszukiwałam naj-
pierw komody moich dziadków, a gdy 
wyszłam za mąż, to i jego rodziców, 
żeby się nic nie zniszczyło. Znalazłam 
także u mojego dziadka starą walizkę, 
w której było bardzo dużo ciekawych 
rzeczy, jak na przykład, wcześniej już 
wspomniane fotografie, a także listy 
miłosne, które pisał do babci. Moje 
zainteresowanie rozwinęła także ro-
dzina, która zawsze wprowadzała ja-

kieś elementy regionalizmu do moje-
go wychowania.

2. Co szczególnie Panią fascynu-
je w kulturze Śląska?

Najbardziej podoba mi się „ob-
lyczka ślōnsko”. Gdy spotykam się  
z moimi przyjaciółmi z Łowicza pod-
czas uroczystości rodzinnych, to za-
wsze wraz z mężem ubieramy nasz 
tradycyjny strój regionalny, żeby za-
manifestować, że my też mamy jakąś 
tradycję. Najbardziej lubię też to, że 
gdy kobiety zakładają korale do tych 
ubrań, to nie wstydzą się dołączyć do 
nich krzyżyka, który często był dzie-
dziczony z pokolenia na pokolenie  
i przekazywało się go z okazji wesela 
córki czy wnuczki.

W kulturze śląskiej fascynuje 
mnie również gwara, a także przy-
wiązanie do Boga. Bardzo brakowało 
mi tego na studiach (w Sosnowcu), 
gdzie trzeba było rozmawiać po pol-
sku z profesorami i studentami spoza 
regionu. Tutaj, do Rydułtów, gdzie 
się wychowałam, zawsze się chętnie 
wracało. Czy to na jakieś uroczysto-
ści, czy to na dłuższy weekend, po-
wrót do domu był dla mnie obowiąz-
kiem. W takich chwilach dziadek 
zawsze już na mnie czekał i wyglądał 

z okna,czy już nadchodzę. Gdy się 
przyjeżdżało ze studiów lub przycho-
dziło ze szkoły, to zawsze było o czym 
porozmawiać z rodziną. Bardzo lu-
biłam te niekończące się rozmowy, 
które często dotyczyły wspaniałych 
historii z przeszłości dziadków czy 
rodziców. W dzisiejszych czasach już 
tego nie ma,co jest bardzo smutne.

Interesuję się także tutejszą przy-
rodą. Wiadomo, mamy hałdy i ko-
palnie, które wytwarzają niebez-
pieczne substancje, ale mimo to nie 
wyobrażałam sobie mieszkać gdzie 
indziej. Niedaleko znajduje się re-
zerwat przyrody Łężczok, gdzie lubię 
jeździć z moją rodziną lub ucznia-
mi. W naszej okolicy jest także wiele 
gniazd bocianich, które upiększają 
krajobraz.

3. Czy prowadzi Pani jakąś dzia-
łalność edukacyjną związaną z re-
gionem?

Ekscytowało mnie zawsze koło 
gospodyń wiejskich. Staram się or-
ganizować z nim wiele występów  
i spotkań dla uczniów, by poszerzać 
ich wiedzę o regionie. Prowadzę tak-
że u mnie w szkole w ramach koła 
zainteresowań, koło regionalne, na 

fot. Łukasz Kohut

ŚLĄSK – MÓJ DOM
„SKORO SIĘ WSTYDZISZ SWYCH PRZODKÓW GWARY, 
WNET SIĘ ZAWSTYDZISZ I WYPRZESZ ICH WIARY.”

- KS. KONSTANTY DAMROT
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którym opowiadam uczniom o na-
szej historii, plebiscytach oraz „wa-
rzymy”, organizujemy różne uroczy-
stości, jak na przykład „Wilijo po 
ślōnsku”, zapraszamy także ciekawe 
osoby związane z regionem, między 
innymi Marka Szołtyska, autora wielu 
książek o Śląsku, a także panią Kazi-
mierę Drewniok, która tworzy piękne 
rysunki tematyczne o regionie. Two-
rzymy „kroszonki” na Wielkanoc,  
a także poszerzamy swoją wiedzę do 
konkursów regionalnych i organizuje-
my wystawy fotograficzne. Pomagali-
śmy również utworzyć izbę regional-
ną w Rydułtowach. A bardzo możliwe 
jest to, że gdy będę na emeryturze, 
wstąpię do wcześniej wspomnianego 
koła gospodyń wiejskich.

4. Jest Pani nauczycielem przyrody. 
Czy na swoich lekcja wprowadza Pani 
jakieś elementy edukacji regionalnej?

Cały czas. Czy to mówiąc o geo-
grafii, czy o faunie i florze, zawsze 
opowiadam o tym na przykładach 
z najbliższego otoczenia. Gdy są te-

maty o Śląsku, zawsze poszerzam 
zagadnienie i mówię więcej niż jest 
w podręczniku. Nawet poświęcam 
więcej czasu na Wyżynę Śląską, żeby 
przybliżyć uczniom te tereny, gdzie 
mieszkają. Przecież uczniowie mu-
szą wiedzieć, że mamy najwyższą 
hałdę w Europie. W ramach lekcji 
terenowych zabieram ich także na 
wycieczki po okolicznych lasach,  
a gdy mamy więcej czasu, jeździmy 
do rezerwatu Łężczok.

5. Czy dalej poszerza Pani swoją 
wiedzę o regionie?

Swego czasu ukończyłam studia 
podyplomowe z wiedzy o regionie, 
więc liczę na to, że przed moją eme-
ryturą będę jeszcze uczyć tego przed-
miotu. Poza tym, wraz z siostrą, która 
pisze książki o Śląsku, stworzyłyśmy 
autorski program nauczania wiedzy 
o regionie. Prowadzę także w mojej 
szkole kronikę, do której uczniowie 
przynoszą kopie swoich starych zdjęć 
lub przeprowadzają wywiady ze swo-
imi dziadkami po śląsku. Dowiaduję 

się także dzięki temu, o zwyczajach, 
które w moim domu nie były prak-
tykowane.

Ponadto jeżdżę wraz z rodziną 
na koncerty i występy artystyczne  
w gwarze śląskiej, a także od kilku-
nastu lat jestem uczestniczką gali „Po 
naszymu, czyli po śląsku”, w trakcie 
której jest wybierany Ślązak Roku.

6. Czy próbuje Pani zarazić swoje 
dzieci swoimi zainteresowaniami?

Zawsze posługiwałam się w domu 
gwarą śląską, dzięki czemu moje 
dzieci także się jej nauczyły. Oczy-
wiście, gdy mówią, jest mniej tych 
wtrąceń, gdyż często w szkole polo-
niści nie pozwalają mówić po śląsku. 
Przebierają się one także wraz ze 
mną w śląski strój na różnorakie uro-
czystości rodzinne, jak na przykład 
Pierwsza Komunia Święta lub wese-
le. Obchodzimy także cały rok litur-
giczny po śląsku. Na wigilię zawsze 
śpiewamy jakąś kolędę w gwarze.  
W Triduum Paschalne idziemy po-
całować „Pōnbōczka”, w październi-
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ku chodzimy na różaniec, a podczas 
adwentu uczestniczymy w roratach. 
Kiedyś, gdy Mikołaj przychodził do 
naszego domu, to zawsze w biskupiej 
mitrze. Zawsze staram być się wzo-
rem dla mych dzieci, by nie wstydziły 
się swojego pochodzenia i wiary.

7. Jak wyglądał Pani typowy 
dzień w dzieciństwie?

Bardzo wcześnie wstawałam, by 
pomóc dziadkom w ogródku, albo 
na przykład by pójść na roraty, któ-
re odprawiano kiedyś wcześnie rano, 
a potem trzeba było iść od razu do 
szkoły. Jednakże ja miałam dogod-
niej niż inni, bo miałam i kościół,  
i szkołę blisko domu. Można by po-
wiedzieć, że gdybym się z ogródka 
przymierzyła, to bym kamieniem 
ze „szlojdra” (procy) wybiła okno 
w klasie muzycznej. Dzięki tej do-
godności, mogłam także, gdy czegoś 
zapomniałam, szybko po to pobiec 
do domu. Na przerwach skakałam 
z koleżankami w gumę, rzucaliśmy 
paciorkami i wymienialiśmy się opa-
kowaniami po czekoladach. Zaś po 
szkole bawiliśmy się w chowanego  
w niedalekich bunkrach powojen-
nych. A gdy się tak biegało poza do-
mem, to się zgłodniało. Więc często 
wołałam do okna, do babci, z prośbą: 
„Zrychtuj mi sznita z fetym”. W wa-
kacje pomagałam jej zbierać agrest  
i jabłka, kisiłam z nią ogórki oraz ro-
biłam przetwory. Zimą, boisko szkol-
ne było zalewane wodą i można było 
jeździć na łyżwach. Jeździłam także 
na obozy harcerskie wraz z siostrą. 
Ponadto pomagałam jej w lekcjach, 
jako dobra starsza siostra. Myślę, 
że to były początki mojej „kariery” 
nauczycielskiej. W tamtych czasach 
emitowano w telewizji program 
„Niewidzialna ręka” w Teleranku. 
Zachęcano w nim, aby wykazywać 
się jakąś bezinteresowną pomocą,  
a następnie narysować na kartce 
niewidzialną rękę. To z siostrą za-
wsze sprzątałyśmy dziadkom pokoje,  
w czasie ich nieobecności. Oni oczy-
wiście wiedzieli, że to my, ale udawa-
li, że nie wiedzą, a rano, gdy się już 
obudziłyśmy, na „niewidzialnej ręce” 

zawsze leżały jakieś łakocie lub drob-
ne pieniądze na lody. W niedzielę 
często po kościele przychodzili do 
nas różni goście. Wujek, ciotka lub 
ktoś inny. W te dni moja babcia, któ-
ra była wyśmienitą kucharką, piekła 
„zisty”, czyli babki.

8. Jakie tradycje panowały wtedy 
u Pani w domu?

Przede wszystkim wspólnie mo-
dliliśmy się i chodziliśmy na różaniec. 
Dużo także piekłam z mamą i babcią. 
Razem przygotowywałyśmy moczkę 
i piekłyśmy babki. Do dziś korzystam 
z ich przepisów, które zawsze mi wy-
chodzą. Ważnym elementem w tam-
tych czasach w mojej rodzinie był 
stół rodzinny, przy którym całą fami-
lią spożywaliśmy posiłki. Ciekawym 
zwyczajem podczas świąt Bożego 
Narodzenia było to, że dziewczyny, 
przed Wigilią, wychodziły z domu, 
w ręce trzymały drewnianą warze-
chę i słuchały gdzie naszczekuje pies.  
Z której strony ten pies szczekał, z tej 
strony miał przyjść kawaler. W moim 
przypadku się to sprawdziło. Gdy by-
łam młodsza, babcia mówiła także, 
że podczas Wigilii, zwierzęta mówią 
ludzkim głosem. Dzień przed nią 
zawsze się kroiło bakalie do moczki 
i makówki. Spędzało się wtedy miłe 
godziny przy stole. Kolejną tradycją 
było wkładanie łusek karpia pod ob-
rus, a później do portfela, by w ro-
dzinie był dostatek. Na stół kładło się 
także zeszyty z przedmiotów, z któ-
rych nie bardzo się sobie radziło i za-
pisane na kartkach prośby do Boga,  
a pod stół siekierkę, żeby nogi i stawy 

były zdrowe. Ponadto nie można było 
odejść od stołu, aż wszyscy nie skoń-
czą jeść, więc wyznaczało się kogoś, 
najczęściej kobietę, by przynosiła ko-
lejne potrawy z kuchni. Oczywiście 
przed Wigilią także się modliliśmy  
i łamaliśmy się opłatkiem. Moja bab-
cia miała w zwyczaju mówić: „Jakiś 
we Wilijo, takiś w cołki rok”, więc z 
siostrą pilnowałyśmy się, by nie zro-
bić czegoś złego.

9. A jakie śląskie zwyczaje prak-
tykuje Pani teraz?

Wszystkie zwyczaje, które prak-
tykowałam w przeszłości, kultywuję 
do dziś. Najważniejszy jest rodzinny 
stół, przy którym gromadzi się cała 
rodzina. Mówię także „gość w dom, 
Bóg w dom”, gdyż uważam, że to bar-
dzo ważne, bo gdy się kogoś odwie-
dza, to oczywiście chciałoby się być 
odpowiednio traktowanym. Ważny 
dla nas jest sam Bóg, więc obchodzi-
my cały rok liturgiczny. Na niedzielę 
palmową robimy palmę z prawdzi-
wych bazi i bukszpanu. W wielką 
sobotę ta palma jest opalana nad po-
święconym ogniem, a później robimy 
z niej takie małe krzyżyki, które mają 
chronić przed nieszczęściami. Mój 
mąż przyniósł z domu rodzinnego 
także parę nowych zwyczajów, które 
też pielęgnujemy. Jednym z nich jest 
dzielenie się poświęconym jajkiem  
w wielkanocne śniadanie. Całą ro-
dziną chodzimy także na „pōńć” 
(pielgrzymkę) do Pszowa. A na Bar-
bórkę wszyscy idziemy na mszę do 
kościoła. Tradycją u mnie jest także 
niewyrzucanie chleba, tylko karmie-
nie nim innych stworzeń boskich, 
czyli zwierzątek. Zaś gdy zaczynamy 
go, to robimy na nim znak krzyża,  
a jak spadnie – całujemy go. Wynio-
słam to od moich dziadków, którzy 
tak robili.

Dziękuję bardzo za wywiad oraz 
za podzielenie się ze mną Pani zami-
łowaniem do naszego regionu.
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Edukacyjna cisza. Polityka narodowościowa w PRL 
jako startego odmowy edukacyjnej

Jak pisałam w części pierwszej artykułu1, perspektywa 
strukturalnie ujętego językoznawstwa pozwoliła widzieć 
mowę kaszubską jako dialekt języka polskiego lub jako 
dialekt polski. Konsekwencje obu stanowisk dla mowy 
kaszubskiej były takie same: czyniły ją podrzędną wobec 
mowy polskiej. W teorii i praktyce oznacza(ło) to, że ka-
szubski jest dialektem, a polski językiem. Ponadto, struk-
turalne rozpoznanie mowy kaszubskiej pozwoliło uznać 
ją nie tylko dialektem, ale i peryferią języka polskiego. 
Odsłania się więc konfrontacyjne ustawienie kaszubskie-
go jako peryferii i polskiego jako centrum. Dominują-
ca pozycja mowy polskiej wytwarza(ła) w nauce i spo-
łecznej świadomości Polaków i Kaszubów przekonania  
o prestiżu języka polskiego (owo: „mówić z wysoka”, któ-
re znaleźć można w tekstach Brunona Synaka2) i braku 
prestiżu dialektu kaszubskiego (jako mowy chłopskiej 
i mowy niewykształconej ludności). Uperyferyjnienie 
mowy kaszubskiej pozwoliło marginalizować wszelkie 
aspekty kultury kaszubskiej, takie jak teoria i praktyka 
języka, teoria i praktyka literatury, a także teoria i prakty-
ka edukacji kaszubskiej. W przypadku tej ostatniej trzeba 

1 Rechtōr nr 03/2016 (przyp. red.)
2 Przykładowo: B. Synak, Język jako kryterium tożsamości 

kulturowo-etnicznej ludności kaszubskiej, [w:] Henryk 
Galus, K. Kossak-Główczewski (red.), Dziecko w zbioro-
wościach regionalnych na przykładzie Kaszub. Zeszyty Na-
ukowe: Pedagogiki, Historia Wychowania, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992, s. 209; B. Synak, 
Moja kaszubska droga, Wydawnictwo Bernardinum, Pel-
plin 2010, s. 77. 

mówić o „oficjalnej ciszy” 3, czy też – ujmując inaczej –  
o „polityce ciszy” 4. 

Analiza praktyki społecznej odsłania wiele działań 
dyskryminacyjnych wobec ludności kaszubskiej5, które 
zdają się być inspirowane powyższym stanowiskiem na-
ukowym i społeczno-politycznym i jednoznacznie po-
twierdzają oraz wzmacniają je. Jako najważniejsze, trzeba 
wymienić takie działania jak: (1) weryfikacja i rehabilita-
cja w latach 1945-1947, (2) inwigilacja służb bezpieczeń-
stwa, (3) rozwijanie i eskalowanie tzw. „kwestii kaszub-
skiej”, (4) propagowanie tezy, że kaszubski jest przyczyną 
„upośledzenia intelektualnego”. 

Lata 1945-1947 to początek nie tylko formowania no-
wej władzy na Pomorzu Gdańskim, ale przede wszystkim 
początek polityki ludnościowej, która konstruowana była 
na tzw. „kwestii narodowościowej”6. Jej celem było roz-
wiązanie problemu narodowościowego m.in. Ziem Od-
zyskanych. Polityka narodowościowa realizowana była 
przez szereg działań ideologicznych, administracyjnych 

3 A.F. Majewicz, T. Wicherkiewicz, Minority Rights Abuse 
in Communist Poland and Inherited Issues, „Acta Slavica 
Iaponica” 1998, Vol. 16, s. 54 – 73. 

4 Szerzej piszę o tym w: Mowa – język – edukacja. Od peryfe-
rii i polityki ciszy do edukacji na pograniczu. Casus języka 
i edukacji kaszubskiej. Maszynopis w druku.   

5 Por. C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi: między dyskrymi-
nacją a regionalną podmiotowością, Wydawca: Instytut Ka-
szubski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002. 

6 R. Wapiński, Rozwój społeczno-gospodarczy wojewódz-
twa gdańskiego w latach 1945 – 1965, [w:] A. Bukow-
ski (red.), Województwo gdańskie w XX-leciu Polski 
Ludowej. Księga referatów i materiałów sesji naukowej  
z 11 – 12 maja 1965 roku, Wydawca: Gdańskie Towarzy-
stwo Naukowe, Gdańsk 1965, s. 8 – 17.

KASZUBI:  
STANDARYZACJA 
JĘZYKA I DĄŻE-
NIA EDUKACYJNE. 
SZKIC.  
CZĘŚĆ DRUGA
DR ADELA KOŻYCZKOWSKA
UNIWERSYTET GDAŃSKI
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i prawnych nowej władzy7. W przypadku dawnego wo-
jewództwa gdańskiego władze zakładały wytworzenie 
nowej tożsamości w oparciu o administracyjno-praw-
ną granicę województwa. Edukacyjnie za projekt od-
powiadały takie agendy władzy, jak partia i szkoła, i to 
one miały scalić tzw. „grupę terytorialną – społeczność 
województwa gdańskiego”8. Upraszczając: chodziło o to, 
by (1) wytworzyć nową grupę autochtonów, której toż-
samość odzwierciedlałaby projekt tożsamościowy wedle 
komunistycznego, a później socjalistycznego ideału No-
wego Polaka, (2) usunąć istotną przeszkodę w realizacji 
tego zamierzenia, którą było zróżnicowanie kulturowe 
starej (osiadłej przed wrześniem 1939 r.) i nowej ludności 
Pomorza9. 

Analiza polityki ludnościowej wczesnego PRL, po-
zwala wyróżnić metody, których celem była homogeni-
zacja ludności Pomorza i Kaszub, są to: (1) edukacyjne, 
(2) administracyjne i (3) polityczno-penalne10. Metody 
edukacyjne koncentrowały się na miękkich sposobach 
oddziaływania, które – za pomocą technik psycholo-
gicznych, socjologicznych i terapeutycznych w takich 
instytucjach jak szkoła i partia – koncentrowały się na 
wytwarzaniu nowej świadomości osób i grup etnicznych  
i narodowościowych. Metody administracyjne wiązały 
się z kierowaniem ruchem osób i grup narodowościo-
wych, które można w historii Polski rozpoznać jako pro-
jektowanie akcji osadniczych, ale też administracyjne 
ocenzurowanie wiedzy i informacji. Metody polityczno-
-penalne, w latach 1945-1947 przyjęły postać tzw. weryfi-
kacji i rehabilitacji, a w późniejszym okresie inwigilacji 
przez Służby Bezpieczeństwa. Ówczesna władza wprost 
deklarowała, że celem weryfikacji i rehabilitacji była se-
lekcja Polaków od Niemców i wysiedlenie ludności nie-
mieckiej. W praktyce – czego dowodzą badania Sylwii 
Bykowskiej11 – władza lokalna otrzymała skuteczne na-
rzędzie, które generowało szereg praktyk dyskrymina-
cyjnych. Weryfikacja i rehabilitacja zdegradowały status 
ludności autochtonicznej (Kaszubów, a w innych regio-
nach Polski także Mazurów, Warmiaków, Ślązaków) i ze-

7 por.: tamże, s. 5 – 7. 
8 B. Maroszek, Kształtowanie się jednolitego społeczeństwa 

w województwie gdańskim w latach 1945 – 1964, [w:]  
A. Bukowski (red.), Województwo gdańskie w XX-leciu 
Polski Ludowej. Księga referatów i materiałów sesji na-
ukowej z 11 – 12 maja 1965 roku, Wydawca: Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1965, s. 85 – 87. 

9 Tamże, s. 100 – 111. S. Bykowska, Rehabilitacja i weryfi-
kacja narodowościowa ludności polskiej w województwie 
gdańskim po II wojnie światowej, Wydawca: Instytut Ka-
szubski, Gdańsk 2012, s. 222 – 232, tu i ówdzie. 

10 Więcej o tym: A. Kożyczkowska, Od praktyki do teorii 
edukacji regionalnej. Casus kaszubskości, [w:] K. Kos-
sak-Główczewski, A. Kożyczkowska (red.), Wielokultu-
rowość: między edukacją regionalną i edukacją między-
kulturową. Dylematy i konteksty tożsamościowe, Oficyna 
Wydawnicza IMPULS, Kraków 2015. 

11 S. Bykowska,  Rehabilitacja i weryfikacja…, cyt. wyd. 
Patrz także: C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi: między 
dyskryminacją…, cyt. wyd.  

pchnęły ją na margines tych, których nie chroniło prawo. 
Poddanie się weryfikacji i rehabilitacji z mocy prawa, od-
bierało prawa obywatelskie, w tym także prawa majątko-
we. Prawa te były zwracane po pomyślnym przejściu pro-
cedur, jednak zdarzało się, że w czasie ich obowiązywania 
prywatne majątki osób przeznaczane były do zasiedleń. 
Trzeba podkreślić, że utrata praw obywatelskich wiązała 
się z szeregiem problemów natury bytowej: utratą pracy, 
niemożnością znalezienia pracy, problemami z kartkami 
żywnościowymi i narażeniem na pospolite przestępstwa 
(gwałty, grabieże, pobicia). Po zakończeniu akcji wery-
fikacji i rehabilitacji wielu intelektualistów i działaczy 
kaszubskich objętych zostało działaniami Służby Bezpie-
czeństwa. Jak zauważa Alicja Paczoska podstawą wszczę-
cia działań było zwykle „oczywiste” oskarżenie o separa-
tyzm. Kaszubi byli oskarżani o kooperację z Niemcami, 
szpiegostwo, „nieukonstytuowaną polską świadomość 
narodową” i „filogermanizm”12. Zatem wszystko to, co 
różniło Kaszubów od ludności napływowej i nie wpisy-
wało się w standard Nowego Polaka, budowało negatyw-
ny obraz społeczności kaszubskiej. Szczególnie metody 
prawno-penalne poważnie degradowały pozycję społecz-
ną Kaszubów i lokowały ich w grupie osób upośledzo-
nych politycznie, społecznie i kulturowo13.

Działania władzy państwowej znacząco przysłuży-
ły się eskalacji tzw. kwestii kaszubskiej, która była/jest 
niczym innym jak odmianą kwestii narodowościowej  
i z jednej strony była/jest elementem zewnętrznej iden-
tyfikacji grupowej, z drugiej zaś dostarcza(ła) ideologicz-
nych argumentów na rzecz polityki dyskryminacyjnej. 
Tym, co maskuje politykę dyskryminacyjną było/ jest 

zwykle – jak napisałam – oskarżenie o separatyzm, co  
w praktyce pozwala m.in. odmówić prawa do posiadania 
autonomicznej kultury. W przypadku Kaszubów – jak pi-
sałam w części pierwszej artykułu – była to odmowa pra-
wa do posiadania autonomicznego języka kaszubskiego 

12 A. Paczoska, Oskarżeni o separatyzm. Działania tajnych 
służb PRL wobec działaczy kaszubskich w latach 1945 – 
1970, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci 
Narodowej” 2004, nr 2(6), s. 209 – 210. 

13 Por. O. Sochacki, Obraz Kaszubów w opinii publicznej, 
„Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 1987,  
nr 10, s. 2.
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(i jego rozwoju), kaszubocentrycznych teorii języka, lite-
ratury, ale i historii a także odmowa posiadania edukacji 
kaszubskiej. Kwestia kaszubska – co trzeba wyraźnie po-
kreślić – była i jest wyłącznie konstruktem językowym, 
który swymi korzeniami lokuje się w stanowisku  polo-
nocentrycznym i jest wytworem zewnętrznym wobec 
społeczności kaszubskiej i jej kultury. Kwestia kaszubska 
nie znajduje potwierdzenia w praktyce społecznej, kultu-
rowej, w tym politycznej Kaszubów14. Jest ona „sympto-

14 Zob. J. Karnowski, Moja kaszubska droga, opr. J. Borzysz-
kowski, Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Gdańsk 1991, s. 151-152. G. Labuda, „Sprawa kaszubska” 
w perspektywie historii. Kaszuby. Pomorze Gdańskie,  
Nr 18, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-
-Gdańsk-Łódź 1988, s. 237, 271, 273. R. Wapiński, Elity 
polityczne wobec Pomorza i ruchu kaszubsko-pomorskiego, 
cz. 2, „Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny”1985, 

matyczna”, gdyż była/jest uruchamiana w sytuacjach gdy 
ujawniane przez Kaszubów potrzeby społeczno-politycz-
ne czy kulturowe aspiracje wykraczały/wykraczają poza 
możliwość konwencjonalnego pojmowania regionali-
zmu. W przypadku Kaszubów zwykle jest to upominanie 
się o atencję dla języka i należny mu status w relacjach  
z językiem państwowym15. 

nr 10, s. 24-25. R. Wapiński, Elity polityczne wobec Po-
morza i ruchu kaszubsko-pomorskiego, cz. 3, „Pome-
rania. Miesięcznik społeczno-kulturalny”1985, nr 11,  
s. 13. J. Kutta, Druga Rzeczpospolita i Kaszubi 1920–1939, 
Wydawca: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL, 
Bydgoszcz 2003, s. 293 – 327. 

15 Por. komentarz Andrzeja Bukowskiego do działań Zrze-
szińców. A. Bukowski, Regionalizm kaszubski: ruch 
naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii histo-
rycznej, Wydawnictwo: Instytut Zachodni, Poznań 1950,  
s. 291 – 298.

Dialekty kaszubskie na początku XX wieku według F. Lorentza
Autor: Poznaniak - Praca własna, na podstawie: J. Treder: Język, piśmiennictwo i kultura duchowa 

Kaszubów [w:] Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów.
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Działania władzy państwowej w PRL – podobnie jak 
miało to miejsce w przypadku napiętej polityki państwo-
wej w okresie międzywojennym – wzmacniały i  rozwi-
jały stereotypowe myślenie o Kaszubach, czym znacząco 
obniżały prestiż języka i kultury kaszubskiej nie tylko 
w świadomości Polaków, ale przede wszystkim w umy-
słach samych Kaszubów. Stereotypowe ujęcie Kaszuby 
jako niepełnoprawnego – a także zacofanego, biednego, 
nieufnego, religijnego i wycofanego z życia politycznego 
– Polaka, jak go opisywały  dokumenty milicyjne i par-
tyjne z lat 40. ubiegłego wieku16 dopełniał stereotyp, że 
jeśli Kaszuba jest inteligentny i wykształcony, to działa – 
jakby z natury rzeczy – na szkodę państwa polskiego17.  
W tej sytuacji nie dziwi, że polityka dyskryminacyjna – bo 
tak chyba trzeba ją definiować – nie tylko konstruowała 
negatywny obraz Kaszuby, ale generowała także pewien 
poziom nieufności Kaszubów do państwa, a właściwie 
do władzy. Polityka państwa wobec Kaszubów w danym 
momencie historyczno-politycznym albo tę nieufność 
osłabiała, albo wzmagała18. Jaskrawą egzemplifikacją tego 
mogą być negatywne doświadczanie międzywojenne Ka-
szubów. Wielu z nich czuło się wówczas „obywatelami II 
kategorii” a nawet „pognojem etnograficznym”19.

Podsumowując wątek: „kwestia kaszubska” była i jest 
dość płodna w zakresie   generowania powodów wyklu-
czania kultury i języka kaszubskiego ze sfery publicznej, 
jak również – co wydaje się paradoksem – ze sfery pry-
watnej. Dzieje się tak dlatego, że generuje ona stereotyp 
Kaszuby-separatysty, a ten dostarcza fasadowych ar-
gumentów na rzecz odmowy praw do autonomicznego 
rozwijania własnej kultury, w tym języka, edukacji, lite-
ratury, historii, itd. To stąd w PRL oficjalnie Kaszubi byli 
Polakami, zaś ich język był dialektem języka polskiego20, 
a stąd wypływało binarno-opozycyjne przekonanie, że 
mowa Kaszubów jest „złą mową polską” i jednocześnie 
jest ona identyczna z mową polską21, a ten, kto sądził 

16 S. Bykowska, Rehabilitacja i weryfikacja…, cyt. wyd.,  
s. 251 – 252.

17 J. Kutta, Nieznany list Aleksandra Majkowskiego. „Pome-
rania” 1991, nr 1-2, s. 11. Patrz także: Z. Rynduch, Dyskusja 
nad przekładem powieści Aleksandra Majkowskiego o Re-
musie, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” 1965, R 8, nr 13.

18 Więcej o tym: A. Kożyczkowska, Kłopotliwe uprawo-
mocnienia. Nie-dokończona refleksja na marginesie (nie)
dziejącej się polityki wielokulturowości, [w:] J. Erenc,  
A. Szopny (red.), W kierunku Europy Regionów. Anali-
za socjologiczna, Wydawnictwo Kaszubsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej, Wejherowo 2011.

19 J. Kutta, Nieznany…, op.cit., s. 11, 13, 14.
20 D. Szymikowski, Kwestia kaszubska w pracach sejmowej 

Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (1989 – 
2005), [w:] P. Pałys (red.), Mniejszości narodowe i etniczne 
w Europie Środkowej w 60-lecie uchwalenia Ustawy Ser-
bołużyckiej. Biblioteczka Pro Lusatii, Wydawca: Stowarzy-
szenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia, Opole 2008.

21 A. Bukowski, W sprawie przekładu Remusa,  
[w:] A. Bukowski (red.), Województwo gdańskie w XX-
-leciu Polski Ludowej. Księga referatów i materiałów sesji 
naukowej z 11 – 12 maja 1965 roku, Wydawca: Gdańskie 

inaczej, z konieczności podejrzany był o separatyzm22. 
Istniał nawet zapis cenzorski zakazujący używania po-
jęcia „język kaszubski”23. Takie podejście było spójne  
z oficjalnym przekonaniem, że kaszubszczyzna to wytwór 
kultury regionalnej i wymierający relikt. I być może stąd 
teza, że popularyzacja kaszubszczyzny jest „chyba rzeczą 
niekorzystną”24. Ta ostatnia teza, wzmocniona była prze-
konaniem, że (dialekt) kaszubski jest przyczyną „niedo-
rozwoju umysłowego” a także „upośledzenia społeczne-
go” dzieci i młodzieży kaszubskiej25. Wytwarzane przeko-
nanie nie tylko skutecznie obniżało i tak już niski prestiż 
mowy kaszubskiej26, ale odmawiało prawa do nauczania 
języka i kultury kaszubskiej, podobnie jak odmawiało 
prawa do rozwijania teorii literatury i języka kaszubskie-
go. Więcej: przekonania te były zbieżne z dialektologicz-
nym ujęciem mowy kaszubskiej, które sprowadzały ją do 
dialektu, bowiem naturalnym losem każdego dialektu 
jest jego unifikacja (tu: polonizacja), czyli śmierć27. 

Edukacja kaszubska i kaszubskie działania na rzecz 
edukacji jako przejaw (nie)świadomości kulturowej

 
Przeciwieństwem powyższego stanowiska były dąże-

nia zaangażowanych elit kaszubskich, które za pośrednic-
twem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (ZK-P) do-
magały się prawa do zachowania własnej kultury i języka. 

Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1965, s. 422. 
22 Por. J. Samp, Literatura bez ludu, „Pomerania. Miesięcz-

nik społeczno-kulturalny” 1983, nr 7 (123). H. Galus, Filo-
zofia publikacji „Kultury”, „Pomerania. Miesięcznik spo-
łeczno-kulturalny” 1987, nr 2 (166). 

23 C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi: między dyskrymina-
cją…, cyt. wyd., s. 324.

24 Wypowiedź Bolesława Maroszka: R. Heising, B. Ma-
roszek, A. Bukowski, Wokół „kwestii kaszubskiej”,  
[w:] A. Bukowski (red.), Województwo gdańskie w XX-
-leciu Polski Ludowej. Księga referatów i materiałów sesji 
naukowej z 11 – 12 maja 1965 roku, Wydawca: Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe, . Gdańsk 1965, s. 410.

25 Tamże, s. 410 – 411. Wypowiedź Andrzeja Bukowskiego: 
tamże, s. 411 – 414. 

 Późniejsze wypowiedzi w tej kwestii: S. Sikorski, Wpływ 
gwary kaszubskiej na początki nauczania polskiego, „Po-
merania. Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego” 1973, nr 1 (50). Szerzej o tym:  
A. Kożyczkowska, K. Kossak-Główczewski, Edukacja języka  
i kultury kaszubskiej na terenie Kaszub. Wybrane aspek-
ty, [w:] T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A. Szczurek-Boruta 
(red.), Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności 
kaszubskiej w Polsce – stan, problemy, perspektywy, Wy-
dawca Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Uniwersytet Ślą-
ski w Katowicach, Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzy-
szenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Warszawa-
-Cieszyn-Białystok 2013. 

26 B. Synak, Język jako kryterium…, cyt. wyd., s. 208 – 209.    
27 Z. Stieber, Stosunek kaszubszczyzny do dialektów polski lą-

dowej, [w:] Z. Stieber (red.), Konferencja Pomorska (1954). 
Prace językoznawcze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1956. Z. Stieber, Zarys dialektologii języków za-
chodnio-słowiańskich z wyborem tekstów gwarowych, Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.
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W edukacji widziano „metodę” zachowania dziedzictwa 
kulturowego i jego odtworzenia, a także ugruntowania 
pokoleniowej ciągłości kultury i języka. Trzeba przywołać 
wyniki badań socjologicznych i pedagogicznych z końca 
lat 80. i z lat 90., które ujawniły, że rodziny kaszubskie 
stały się niewydolne w zakresie transmisji kultury i ję-
zyka. Większość rodziców uczestniczących w badaniach 
widziało szkołę jako to miejsce, w którym ich dzieci będą 
mogły nauczyć się języka kaszubskiego28.  

Tak więc, to właśnie w edukacji widziano szansę:  
(1) zachowania dziedzictwa kulturowego, (2) wytworze-
nia w umysłach młodych Kaszubów świadomości kultu-
rowej przynależności, (3) wytworzenia potrzeby zaan-
gażowania się w życie wspólnoty29. Edukacja wiązała się  
z rozbudzeniem świadomości etnicznej, jako świadomo-
ści własnej tożsamości, która może być wynikiem wy-
łącznie uczestnictwa w kulturze kaszubskiej30. 

Kwestia edukacji stała się ważkim elementem dzia-
łań ZK-P, a kolejne Walne Zjazdy Delegatów – w roku 
80., 83., 86. – podejmowały uchwały, za pomocą któ-
rych Kaszubi upominali się o partnerstwo z ówczesnymi 
władzami oświatowymi w sprawie edukacji kaszubskiej,  
a miejscem szkolenia kadr nauczycielskich widzieli Uni-
wersytet Gdański31.

Można wyróżnić kilka faz kształtowania edukacji ka-
szubskiej. Wymienić trzeba: (1) regionalizację progra-

28 H. Galus, Mechanizm przekazu pokoleniowego między 
pokoleniami społeczności kaszubskich, [w:] H. Galus,  
K. Kossak-Główczewski (red.): Dziecko w zbiorowo-
ściach regionalnych na przykładzie Kaszub. „Zeszyty 
Naukowe. Pedagogika, Historia Wychowanie”, Tom 20, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992. 
B. Synak: Język jako kryterium…, cyt. wyd. M. Latoszek, 
Wokół funkcji przekazywania języka przez instytucje spo-
łeczne, [w:] E. Breza (red.), Problem statusu językowego 
kaszubszczyzny, Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie, Gdańsk 1992. K. Kossak-Główczewski, Kaszubi 
o własnych języku w szkole (Interpretacja wyników badań 
w świetle koncepcji reprodukcji P. Bourdieu), [w:] E. Ro-
dziewicz, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Od pedagogiki 
ku pedagogii, Wydawnictwo Edytor, Toruń 1993. K. Kos-
sak-Główczewski, Przeszkody i nadzieja zaistnienia edu-
kacji regionalnej a transformacja społeczna, [w:] K. Kos-
sak-Główczewski (red.), Jana Drzeżdżona nie dokończony 
tryptyk społeczny a edukacja regionalna, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.

29 Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. Gdańsk, 14 grudzień 1980 r., „Pomera-
nia. Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskie-
go” 1981, nr 2 (109). 

 Uchwała IX Zjazdu ZK-P, „Pomerania. Miesięcznik spo-
łeczno-kulturalny” 1984, nr 2 (130). Uchwała X Zjazdu 
Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, „Pomera-
nia. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 1987, nr 2 (166). 
Por. L. Bądkowski, Pomorze w stanie powstania, „Pome-
rania. Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskie-
go” 1981, nr 6 (113).

30 J. Samp, Na których czekamy, „Pomerania. Miesięcznik 
społeczno-Kulturalny” 1983, nr 5 (121), s. 8-9.

31 Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów…, cyt. wyd. Uchwa-
ła IX Zjazdu…, cyt. wyd. Uchwała X Zjazdu…, cyt. wyd. 

mów nauczania, (2) nauczanie regionalne, (3) edukację 
regionalną, (4) edukację języka i kultury kaszubskiej,  
(5) edukację dwujęzyczną. 

Regionalizacja programów nauczania to pierwsza 
próba stworzenia programu edukacji kaszubskiej. Prace 
rozpoczęto w 1981 r. w Komisji Oświaty przy Zarządze-
nie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (ZG 
ZK-P) pod kierunkiem m.in. Edwarda Brezy i Henryka 
Galusa. Priorytetem było opracowanie koncepcji posze-
rzenia obowiązujących programów nauczania o treści 
regionalne. Problemem metodycznym były dwie sprawy: 
(1) czy treści kaszubsko-pomorskie powinny być reali-
zowane w ramach obowiązujących przedmiotów, czy też 
osobno, (2) czy i w jakim zakresie włączyć w obowią-
zującą siatkę przedmiotów naukę pisania i czytania po 
kaszubsku32. Komisja wypracowała programy nauczania 
początkowego, historii i wychowania obywatelskiego, 
geografii, wychowania muzycznego, języka polskiego  
i wychowania regionalnego 33. 

Stan wojenny wstrzymał prace w zakresie wdrożenia 
treści regionalnych do treści obowiązujących przedmio-
tów nauczania. 

Nauczanie regionalne a regionalizacja nauczania 
Do prac nad programem powrócono dopiero w 1986 r. 
Wydano wówczas nowy program do literatury (Tadeusz 
Lipski) i gramatyki (Edward Breza) języka polskiego wy-
sycany treściami regionalnymi34, a także  wypisy z lite-
ratury kaszubskiej ze wskazówkami metodycznymi dla 
nauczycieli35. W 1987 r. zespół naukowców i zaangażowa-
nych nauczycieli rozpoczął pracę nad modyfikacją istnie-
jących programów i przygotował projekt, który „wpisy-
wał” się w treści ówczesnych programów kształcenia. Po-
wołano dwa zespoły: pierwszy pod kierunkiem Edwarda 
Brezy pracował nad programem dla szkoły podstawowej, 
drugi - którym kierował Jerzy Treder – przygotował 
program do liceum ogólnokształcącego. Rok później 
programy weszły w fazę opiniowania. Kurator Oświaty  
w Gdańsku zdecydował, że ośrodkiem opiniującym bę-
dzie Instytut Kształcenia Nauczycieli Oddziału Dosko-
nalenia Nauczycieli w Gdańsku (IKN ODN). Okazało 
się jednak, że INK ODN w Gdańsku nie tylko ma opi-
niować programy, ma je także rozpowszechniać w for-
mie suplementu pomocniczego a także merytorycznie 

32 J. Treder, Niektóre inicjatywy w dziedzinie edukacji regio-
nalnej na Kaszubach, [w:] K. Kossak-Główczewski (red.), 
Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 27. 

33 Tamże, s. 27 – 28. Materiały do dyskusji na temat regiona-
lizacji nauczania. XI Spotkania Twórców 

 Literatury Kaszubsko-Pomorskiej, Wdzydze 9 – 10 X 1981r.  
34 T. Lipski, E. Breza (opracowanie), Tematyka kaszubsko-po-

morska w nauczaniu języka polskiego w klasach IV – VIII 
szkoły podstawowej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli 
języka polskiego, Wydawca: Instytut Kształcenia Nauczy-
cieli Odział Doskonalenia Nauczycieli, Gdańsk 1987.

35 T. Lipski, Remusowi króm. Wypisy z literatury kaszub-
skiej dla nauczycieli języka polskiego, Wydawca: Zrzesze-
nie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 1990. 
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przygotować nauczycieli do prowadzenia nauczania re-
gionalnego36. Analiza dokumentów wskazuje, że nie tego 
oczekiwali Kaszubi: chcieli oni wychowania regionalnego 
z nauką języka kaszubskiego. Władza jednak dążyła do 
edukacji jako przekazu wiedzy o regionie, i to w okrojo-
nej wersji. W tym samym zresztą czasie MEN rozpoczął 
działania na rzecz „odchudzenia” programów kształce-
nia, co w dużej mierze dotknęło treści regionalne. 

Efektem prac w tej fazie tworzenia edukacji kaszub-
skiej było wydanie podręcznika metodyki do języka 
polskiego, którego autorami byli Lipski i Breza37. Książ-
ka składała się z dwóch części: (1) wiedzy o literaturze, 
(2) nauki pisania i czytania w języku kaszubskim38. Pod-
ręcznik odzwierciedlał ujęcie kaszubskiego jako dialek-
tu języka polskiego. W istocie był to przykład programu  
z zakresu regionalizacji treści nauczania: treści kaszub-
skie potraktowane zostały instrumentalnie, jako posze-
rzenie wiedzy polonistycznej o dany typ folkloru pol-
skiego. Całość została skomponowana w taki sposób, 
by uczeń i nauczyciel zyskali przekonanie, że ich regio-
nalizm (czyli kaszubskość) jest częścią kultury polskiej. 
Można nawet zaryzykować twierdzenie, że kaszubskość 
to lokalna odmiana polskości. Jawnie deklarowano, że 
„regionalizm” to „centrum polszczyzny”, aksjomatycz-
nie – to wartość patriotyczna, a ideologicznie – to idea 
wychowawcza związana z pracą nad sobą i dla społeczeń-
stwa, a także medium między przeszłością i przyszłością. 
Zadaniem regionalnych treści literackich było wertykal-
ne poszerzenie wiedzy nauczyciela i ucznia, a jako rdzeń 
aksjomatyczny – regionalizm miał być sferą/przestrzenią 
rodzenia się idei i powrotem do wartości domowych. 
Sama zaś kultura regionalna miała być ważną częścią 
kultury narodowej i tym, co będzie zdolne do trwania  
i generowania tożsamości39. 

Analiza proponowanych treści kształcenia i tzw. 
wprowadzenia metodycznego40, wskazuje, że uczeń  
i nauczyciel nie mieli do czynienia z literaturą kaszubską 
jako wartością autoteliczną, ale miała ona41: (1) w okre-
ślony sposób lokować się w nauczaniu języka polskiego, 
2) harmonijnie odnaleźć się w polskości, za pomocą od-
powiedniego usytuowania „haseł regionalnych wśród za-
gadnień literatury ogólnopolskiej czy literatury ogólnie”; 
w zamyśle miała być ona metodologicznie porządkowana 
przez teorie literatury polskiej; tym samym odmawiano 
jej prawa do generowania samowiedzy o sobie, czyli od-

36 Tamże.  
37 Tamże, s 27 – 28. T. Lipski, E. Breza (opracowanie): Te-

matyka kaszubsko-pomorska…, cyt. wyd. 
38 T. Lipski, Kaszëbizna na lekcjach języka polskiego. Do-

radë dlô szkólnëch, „Pomerania. Miesięcznik społeczno-
-kulturalny” 1988, nr 4 (180), s. 28. 

39 T. Lipski, Remusowi króm... cyt. wyd. T. Lipski, Czytanie 
w szkole. O literaturze kaszubskiej w szkole publicznej, 
[w:] W. Frankiewicz, K. Kossak-Główczewski (red.), Pe-
dagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

40 T. Lipski, Czytanie w szkole…, op.cit., s. 82 – 83.  
41 Tamże. 

mawiano jej prawa do tworzenia teorii siebie, 3) potwier-
dzać swe ukorzenienie w literaturze polskiej, 4) ujawniać 
i potwierdzać swe „tętno polskości”.

W przypadku kultury kaszubskiej regionalizacja na-
uczania odzwierciedla zatem stosunek do mowy kaszub-
skiej jako dialektu, co ujawnia się w tych momentach,  
w których dochodzi do porządkowania treści kształcenia, 
doboru teorii wyjaśniających (interpretujących) fakty 
społeczne i kulturowe, a także w sytuacjach metodycz-
nych. Powyższy przykład jest doskonałą egzemplifika-
cją ujęcia, w którym kaszubszczyzna jest dopełnieniem 
polszczyzny, tym samym może ona istnieć i może być 
analizowana (badana), interpretowana (wyjaśniania)  
i nauczana tylko przy pomocy metodologii i metodyki 
języka polskiego. Na poziomie wyjaśnienia pedagogicz-
nego dobrze ilustruje to Kazimierz Kossak-Główczew-
ski, który pisał: „Regionalizację nauczania cechuje (…) 
nasycanie istniejących programów nauczania treściami 
regionalnymi tak, że dostosowują się one do wewnętrz-
nej logiki istniejących, centralnie nadawanych treści 
kształcenia. Regionalizacja nauczania legitymizuje za-
stane struktury władzy przez fakt współpracy (kolabora-
cję) z nimi”42. Tymczasem nauczanie regionalne polega 
na specyficznym doborze „wartości i treści regionalnych  
o charakterze ogólnoludzkim dokonany przez samych 
zainteresowanych celem przekazania ich następnemu 
pokoleniu jako wartości kulturowej”43. 

Regionalizacja nauczania pozwoliła więc manipulo-
wać wartościami regionalnymi po to, by z jednej strony 
zwiększyć efektywność obowiązujących procesów kształ-
cenia, z drugiej by poddać kontroli dystrybucję treści ka-
szubskich. Nauczyciele w tak pojętej edukacji byli trakto-
wani na sposób instrumentalny, czy – jak to określił Kos-
sak-Główczewski44– zmieniali się w „agentów władzy”. 
Regionalizacja nauczania miała zapewnić gwarancję 
„nietykalności” edukacji zaakceptowanej przez władzę. 
To oznacza, że władza nie mogła edukacji kaszubskiej 
oddać Kaszubom, gdyż w ten sposób traciła kontrolę  
w zakresie ideowej spójności między treściami regional-
nymi a treściami narodowymi/państwowymi. Jednocze-
śnie szło też o legitymizację obowiązujących programów 
kształcenia jako tych, które miały okazać się wychowaw-
czo wartościowe także dla mniejszości kaszubskiej. Stąd 
też regionalizacja nauczania swoiście „jednała” kulturo-
we interesy Kaszubów i Polaków. 

Edukacja regionalna. Została skonceptualizowana  
i opisana przez Kossak-Główczewskiego i – co trzeba 

42 K. Kossak-Główczewski, W poszukiwaniu źródeł reali-
zacji poprzez edukację regionalną a pedagogii Freineta,  
[w:] W. Frankiewicz, K. Kossak-Główczewski (red.), Pe-
dagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 21.

43 K. Kossak-Główczewski, Regionalizacja nauczania a na-
uczanie regionalne, „Pomerania. Miesięcznik społeczno-
-kulturalny” 1990, nr 10 (210), s. 19. 

44 K. Kossak-Główczewski: W poszukiwaniu źródeł…, cyt. 
wyd., s. 17.
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podkreślić – konceptualizacja ta odzwierciedla stan świa-
domości części ówczesnych zaangażowanych elit kaszub-
skich. „Edukacja regionalna umożliwia powrót do domu, 
do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki  
i jego języka, a więc do źródeł kultury domowej, lokal-
nej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej. U podłoża 
tego stwierdzenia tkwi ważkie teoretyczne i społeczne 
założenie, iż najbliższe otoczenie człowieka, nazywane 
przez Stanisława [uzupeł. A.K.] Ossowskiego prywatną 
ojczyzną, jest jednocześnie światem ogólnoludzkim (glo-
balnym), tzn. światem ludzkim w całej jego rozciągło-
ści”45. Można przyjąć, że nauczanie regionalne było wcze-
sną formą edukacji regionalnej, której sens ujawnia się  
w tym, że jest ona „tworzona przez zainteresowanych”46. 
W przypadku edukacji kaszubskiej, to sami Kaszubi po-
winni decydować o zakresie treści, wartościach i sposo-
bach pojmowania (interpretowania) zdarzeń społecz-
nych i historycznych, które miały miejsce w ich dziejach 
społecznych i historycznych. Tak rozumiana edukacji 
regionalna zbliża się do edukacji kulturowej, i w myśl – 
nie nowej w pedagogice – tezy zakłada, że każda eduka-
cja jest kulturą, a jednym ze źródeł kultury jest etnicz-
ność. Sens edukacji regionalnej sprowadzać można do: 
(1) przeciwdziałania tendencjom kolonizującym kultury 
większościowej, (2)  zachowania i rozwoju tożsamości 
grupy mniejszościowej. 

Edukacja języka i kultury kaszubskiej. To kolejny 
etap rozwoju edukacji kaszubskiej, którego cele wynikają 
z polityki językowej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Ta z kolei została przedstawiona w „Strategii rozwoju 
i ochrony języka kaszubskiego”, której priorytetem jest: 
„Uczynić język kaszubski zdolnym do trwania i rozwo-
ju”47. Cel ten realizowany jest przez48: (1) popularyzację 
edukacji kaszubskiej, szczególnie naukę języka kaszub-
skiego, (2) promowanie języka kaszubskiego, jako mó-
wionego w przestrzeni publicznej, (3) ochronę dziedzic-
twa kultury kaszubskiej, (4) wzmacnianie pozycji języka 
kaszubskiego w regionie, państwie i na arenie międzyna-
rodowej.

Efekty polityki językowej ZK-P są wymierne: według 
danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) z września 
2006 r. (a więc w momencie startu Strategii…) na lek-
cje języka kaszubskiego uczęszczało 1329 uczniów. Dane  
z września 2015 r. wskazują, że edukację języka i kultury 
kaszubskiej podjęło 20323 uczniów. Jednak tylko pozor-
nie można odetchnąć z ulgą, bowiem dane SIO corocznie 

45 Tamże, s. 18. K. Kossak-Główczewski, Regionalizacja na-
uczania…, cyt. wyd., s. 19 – 20. 

46 K. Kossak-Główczewski, Niezależna edukacja regional-
na, „Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 1990,  
nr 9 (209), s. 9. Por. także: Wypowiedź Edwarda Brezy:   
E. Szczesiak, E. Breza i J. Treder, Wszystkie barwy słów, „Po-
merania. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 1983, nr 6 (122).

47 Strategia ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej, 
Wydawnictwo Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, Gdańsk 2006, s. 9. 

48 Tamże, s. 9 – 10.

wskazują, że kolejne etapy edukacyjne „tracą” uczniów. 
Przykładowo w roku szkolnym 2015-2016, 712 dzieci 
pojęło naukę języka kaszubskiego w Przedszkolu, 15799 
uczniów uczęszczało na kaszubski w Szkole Podstawo-
wej, 2846 w Gimnazjum, 201 – w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej, 335 – w Liceum Ogólnokształcącym, 428 –  
w Technikum, 2 – w Szkole Specjalnej Przyspasabiającej 
do Pracy49. Jak się wydaje jest to najistotniejszy problem 
edukacji kaszubskiej i wymaga on podjęcia badań peda-
gogicznych w tym zakresie.

Bez badań pedagogicznych i ewaluacji procesu kształ-
cenia w zakresie edukacji języka i kultury kaszubskiej50 
można stawiać zaledwie hipotezy: wydaje się, że problem 
tkwi między aktualnością/atrakcyjnością treści i formy 
zajęć a tym, co można ogólnie zdefiniować jako korzyść 
wynikająca z nauki języka kaszubskiego. W jednym  
i drugim przypadku jest to wyraźnie problem organizato-
rów i realizatorów edukacji kaszubskiej. 

Sukcesem jest jednak „dopracowanie się” autorskich 
podręczników do zajęć z edukacji języka kaszubskiego 
dla każdego etapu edukacyjnego. Podręczniki powsta-
wały w różnych środowiskach kulturowych i charak-
teryzują się odmiennymi koncepcjami edukacyjnymi,  
a także stopniem trudności. W zakresie kształcenia kom-
petencji językowych autorzy często sięgają do metodyki 
nauczania języków obcych. W zakresie kształcenia kul-
turowego – sięgają do tekstów kultury, niektóre tworzone 
są na potrzeby podręczników. Podręczniki do edukacji 
kaszubskiej – jak wszystkie inne podręczniki do eduka-
cji językowej – potrzebują wnikliwej analizy i interpreta-
cji treści, nie tylko w zakresie badania ich poprawności  
i skuteczności dydaktycznej, ale przede wszystkim w sfe-
rze transmisji wzorów kulturowych (albo inaczej: wzo-
rów tożsamościowych)51. 

Nauczyciele edukacji kaszubskiej dysponują kilkoma 
słownikami dla dzieci, dość znaczącą już biblioteczką 
tekstów literackich (w tym bajek) dedykowanych dzie-
ciom. Uboga jest natomiast oferta w zakresie literatury 
dla młodzieży. 

Edukacja dwujęzyczna. Program edukacji dwuję-
zycznej opracowany został na potrzeby edukacji przed-
szkolnej, jego pilotaż – „Kaszëbsczi cëdowny swiat”52 – 

49 System Informacji Oświatowej, Internet: cie.men.gov.pl/
index.php/dane-statystyczne/140.html (dostęp: 1.12.2016 r.) 

50 Ewaluacja nie została podjęta mimo, że Strategia… zakładała 
diagnozę skuteczności i poprawności działań edukacyjnych. 

51 Więcej o tym: A. Kożyczkowska, Podręcznik jako (nie)
możliwy projekt tożsamościowy. Przypadek jednego pod-
ręcznika do edukacji kaszubskiej. „Acta Universitatis Ni-
colai Copernici” Pedagogika XXXII, 2016 (Vol 32) 

52 R. Mistarz, F. Baska-Borzyszkowska, T. Fopke, I. Ma-
kurat, B. Ugowska, Kaszëbsczi cëdowny swiat. Program 
dla przedszkoli kaszubskich, Gdańsk 2011, Wydawnic-
two Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny. 
K. Knopik (red.), Kaszëbsczi cëdowny swiat. Publikacja 
konferencyjna, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego Zarząd Główny, Gdańsk 2011. T. Fopke (wyb.), 
Kaszëbsczi cëdowny swiat. Śpiewnik dla przedszkoli ka-

https://cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/140.html
https://cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/140.html
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zrealizowany został w roku szkolnym 2010/2011 przez 
ZG ZKP53. Projekt był finansowany przez Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich. Autorką programu (jego koncep-
cji teoretycznej i metodycznej) jest Renata Mistarz z Cen-
trum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. 

Program zasługuje na krótkie omówienie, gdyż jest to 
pierwsza koncepcja dydaktyczna edukacji dwujęzycznej 
w zakresie języka kaszubskiego i polskiego. Jest on dedy-
kowany dzieciom w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 r.ż.) 
i skonstruowany w ten sposób, że uwzględnia możliwości 
rozwojowe każdej z przedszkolnych grup wiekowych54. 
Założeniem programu jest teza, że edukacja regionalna 
(właściwie edukacja dwujęzyczna i dwukulturowa) jest 
wstępem do edukacji wielokulturowej i międzykulturo-
wej. Choć program wymaga jeszcze dopracowania, to już 
w wersji przeznaczanej do pilotażu jest on dość dobrze 
osadzony filozoficznie i teoretycznie: odwołuje się do 
konstruktywizmu, holizmu i elementów hermeneutyki 
w odniesieniu do kultury etnicznej i języka etnicznego. 

szubskich, Wydawnictwo Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie Zarząd Główny, Gdańsk 2011.

53 Program zrealizowano w trzech przedszkolach: „Tęczo-
wa Trójeczka” w Kościerzynie, „Wesołe Przedszkolaki”  
w Chojnicach oraz „Iskierki” w Rumii. 

54 R. Mistarz i in, Kaszëbsczi cëdowny swiat. Program…, 
cyt. wyd., s. od 28 i następ.

Dość dobrze jest wyodrębniony i opisany obszar psy-
chologii kształcenia (koncepcja inteligencji wielorakich 
Howarda Gardnera), co jest nowatorskie jeśli idzie o pro-
gramy z zakresu kształcenia kaszubskiego. W programie 
rozpoznać można wielopoziomowość celów, które opisa-
ne są dla: (1) wychowania przedszkolnego, (2) nauczania 
języka kaszubskiego, (3) rozwoju sprawności i kompe-
tencji językowych, (4) rozwoju inteligencji w obszarach 
wskazanych przez Gardnera. 

Analiza zgromadzonego materiału empirycznego  
z realizacji programu, a także prowadzone badania w ra-
mach projektu „Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. 
Inspiracje kaszubskie”55 skłaniają do konkluzji, że dwuję-
zyczność w zakresie języka większościowego, który po-
strzegany jest jako prestiżowy i języka mniejszościowego, 
który postrzegany jest jako gorszy, wymaga specjalnych 
warunków edukacyjnych. Idzie przede wszystkim o to, by 
z wielką starannością projektować symetryczną dwuję-
zyczność. A więc zajęcia powinny być prowadzone przez 
dwóch nauczycieli, którzy jednoczasowo prowadzić będą 
nauczanie w języku kaszubskim i polskim. Symetryczna 
dwujęzyczność już w momencie projektowania działań 
edukacyjnych powinna wykluczyć wszelkie presupozycje 
konfrontacyjnego ustawiania kaszubskiego (jako niższe-
go/gorszego) i polskiego (jako wyższego/lepszego). 

Etniczność versus regionalność. O jaki cel edukacji 
kaszubskiej?...  

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych oraz języku regionalnym z 6 stycznia 2005 bierze  
w ochronę język kaszubski jako regionalny, ale nie chro-
ni tożsamości kaszubskiej56. Tym samym Kaszubi zostali 
zredukowani do grupy obywateli, która tradycyjnie uży-
wa swego – różnego od polskiego – języka na określonym 
terytorium państwa polskiego57. Na problem – już wcze-
śniej – zwrócił m.in. uwagę Brunon Synak, który napisał: 
„Traktowanie dotąd Kaszubów jako grupy etnograficznej 
czy regionalnej było nie tylko rezultatem uproszczonych 
sądów, wynikających z braku głębszych badań. Było to  
w pewnej mierze także zjawisko o implikacjach politycz-
nych”58. Pojęcie grupy regionalnej jest wytworem władzy, 
której polityka dopuszcza istnie tych różnic etnogra-
ficznych, które pozwolą się kontrolować. Każda próba 
ujawnienia głębszych różnic, czyli tych które określić 
można mianem kulturowych, wywołuje reakcję politycz-
ną, na mocy której oskarża się Kaszubów o separatyzm  

55 Autorkami programu są Adela Kożyczkowska i Renata 
Mistarz, projekt prowadzony jest w ramach porozumienia 
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (realizacja 2016-2017). 

56 Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz  
o języku regionalnym z 6 stycznia 2005, art. 1, art. 19, art. 
20, ust. 1 i art. 18, ust. 1. 

57 Tamże, art. 19 ust. 1.
58 B. Synak, Tożsamość kaszubska dziś i jutro, „Pomerania. 

Miesięcznik społeczno-kulturalny” 1999, nr 9, s. 4. 
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i odmawia prawa do posiada autonomicznej kultury. Et-
niczność Kaszubów – jak dowodził Synak – ma charakter 
kulturowy, chodzi zatem o tożsamość, a nie status gru-
py regionalnej czy folklorystycznej. W przypadku tożsa-
mości kaszubskiej – choć kształtowała się ona w obrębie 
tożsamości polskiej i w relacjach z narodowością polską 
– trzeba mówić o etnicznym rdzeniu: wspólnym pocho-
dzeniu, historii, terytorium, języku, obyczajach. Ważkie 
jest także to, że tożsamość ta jest przeżywana tak w obrę-
bie wspólnoty kaszubskiej, jak i wspólnoty narodowej59, 
czy też polskiej wspólnoty państwowej.  

Problemy z definiowaniem tego, kim są Kaszubi nie 
sprowadzają się wyłącznie do sporu metodologicznego 
między teoriami, nie są też one semantycznym migota-
niem znaczeń, ale sprowadzają się – jak przewidział Sy-
nak – do kłopotów natury politycznej. Kaszubi zamknię-
ci w klasyfikacji Ustawy z 2005 r. zyskali co prawda pra-
wo do ochrony języka, ale utracili prawo do ochrony 
tożsamości. Odnieść można wrażenie, że Kaszubi raz po 
raz upominają się o swą tożsamość w potyczkach z ko-
lejnymi systemami wiedzy, a właściwie z kolejnymi kla-
syfikacjami, które obejmują ich język. Bo jeśli prawdziwe 
jest to, co napisał Karol Dejna, że nadanie kaszubszczyź-
nie statusu języka podniesie jej rangę z mowy do języka, 
co z kolei wyznaczy konieczność uznania tożsamości 
kaszubskiej za pośrednictwem języka. I dalej: nadanie 
kaszubszczyźnie statusu języka spowoduje konieczność 
uznania tożsamości kaszubskiej, a to będzie skutkować 
uznaniem także kultury kaszubskiej i – co za tym idzie 
– jej prawa do ochrony, rozwoju i trwania60. Pierwsza 
część artykułu skłania do konkluzji, że klasyfikacja dia-
lektologiczna tworzy problem natury politycznej, gdyż 
zrywa identyczność języka z tożsamością. Podobnie 
czyni klasyfikacja z Ustawy z 2005 r., która degraduje ję-
zyk kaszubski, choć tym razem do języka regionalnego.  
W myśl Ustawy… język regionalny to taki, który jest 
„tradycyjnie używany na terytorium danego państwa 
przez jego obywateli, którzy stanowią grupę liczebnie 
mniejszą od reszty ludności tego państwa61” i „różni 
się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje 
to ani dialektów oficjalnego języka państwa, ani języka 
migrantów62”. Kaszubski jako język regionalny jest więc 
tym językiem, którego status konstruuje się przez od-
niesienie do terytorium admiracyjnego (państwowego) 
Polski. Jest to podobna relacja zależności jaką wytwo-
rzyła klasyfikacja dialektologiczna, która odnosiła poję-
cie „kaszubskiego jako dialektu polskiego” do polskiego  

59 Tamże, s. 4 – 5.
60 K. Dejna, W sprawie „statusu języka kaszubskiego”,  

[w:] E. Breza (red.), Problem statusu językowego kaszub-
szczyzny. Materiały z sesji popularnonaukowej 17 X 1991, 
Wydawca Wojewódzki Ośrodek Kultury, Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie, Gdańsk 1992, s. 31.

61 Ustawa o mniejszościach narodowych…, cyt. wyd., art. 
19 ust. 1, pkt. 1.

62 Tamże, art. 19 ust. 1., pkt. 2.

terytorium językowego63. Konsekwencje polityczne dla 
tożsamości kaszubskiej są takie same: ani dialekt kaszub-
ski, ani języka kaszubski jako język regionalny nie po-
siadają siły politycznej (sprawczej) do wytworzenia toż-
samości kaszubskiej. To oznacza także, że nie posiadają 
politycznej mocy wytwarzania kultury kaszubskiej. Być 
może to właśnie sprawia, że edukacja kaszubska koncen-
truje się dziś na edukacji języka i „nie docenia” edukacji 
kultury. Właściwie Ustawa nie daje możliwości finanso-
wania tych działań edukacyjnych, których celami były-
by: (1) kształtowanie świadomości własnej etniczności,  
(2) rozwój wiedzy kulturowej, (3) działania edukacyjne, 
które nie zakładają nauki języka kaszubskiego. Ustawa 
nie chroni tych Kaszubów, którzy nie chcą uczyć się języ-
ka, ale chcieliby uczyć się kultury kaszubskiej. 

Analiza niektórych programów i podręczników  
(w tym książek pomocniczych) ujawnia ich osadzenie  
w (1) polonocentrycznej teorii języka kaszubskiego,  
w myśl której kaszubski jest dziś autonomiczny, ale stało 
się tak dlatego, że jako dialekt spełnił określone kryteria 
lingwistyczne i „wydoroślał”, (2) metodyce nauczania 
języka kaszubskiego jako obcego z minimalizowaniem 
bądź banalizowaniem treści kulturowych64. Można zary-
zykować tezę, że jest to konsekwencja przesunięcia celu 
działań edukacyjnych z kształtowania tożsamości kultu-
rowej na nauczanie języka, który jest oczywiście istotny, 
ale jest zaledwie jednym z czynników, który decyduje  
o jakości i kształcie tożsamości. I choć badania socjolo-
giczne potwierdzają, że język jest wartością rdzenną dla 
tożsamości, to jednak jej nie zastąpi. Celem kształcenia 
nie może być zatem język, ale świadomość kulturowa, czy 
– jak można ująć inaczej – tożsamość, czy też identyfika-
cja kulturowa. Pytania zatem, na które muszą odpowie-
dzieć sobie sami Kaszubi, odnoszą się do celu kształcenia: 
(1) Kogą wychowują Kaszubi, koncentrując cel kształce-
nia na nauczaniu języka? (2) Kogo mogliby wychować, 
gdyby koncentrowali cel kształcenia na kształtowaniu 
świadomości kulturowej? 

  

 

63 K. Nitsch, Dialekty języka polskiego z 3 mapami, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław – 
Kraków 1957, s. 18 i następ.; K. Nitsch, Dialektologia. 
Mowa ludu polskiego, [w:] K. Nitsch, Świat mowy pol-
skiej, wybór i opr. S. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1994, s. 39-40. K. Dejna, Dialekty pol-
skie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-War-
szawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 82-88, s. 235-241.

64 Więcej o tym: A. Kożyczkowska, Podręcznik jako…, cyt. wyd. 
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Witōm Cie, Ōmeczko 

Już je prawie trzi roki, kej miyszkōm i robia w Port 
Moresby, beztōż chciołbych Ci ôpisać rzeczy, kere nojba-
rzij sōm do Cia ciykawe , abo insze niż u nos w dōma.

Port Moresby je miasto jak kożde wielge miasto na 
świecie, ale mo swōj włosny sznit. 
Je to stolica od Papuje i wiela ludzi zjyżdżo sie tukej  
z inkszych regiōnōw a nawet skludzo sie niylygalnie. 
Taki miejsca dycki sōm daleki ôd ideałōw. Tukej sōm 
dōmy z blachōw, wszyjsko ôbmaraszōne doôkoła, nō  
i ôkropny druk a cisk. Co je ciekawe – to, żeby tukej sie 
dostać z inszych regiōnōw PNG trza przifurgnóć fli-
grym, bo stolica niy je połōnczōno drōgami ze resztōm 
państwa. Ciykawi sôm miyszkańcy.

Ludzie  tukej aż tak sie nie śpiychajōm kej kaj indzij. 
Zowdy majōm czas, coby pogodać, a jak jo ida z roboty 
abo do roboty, to jeżech dwa razy warciejszy ôd wszyj-
skich co spotykōm, a przeca wcale sie nie śpiychōm.

Jak żech tukej przijechoł, mioł żech zygarek, a terozki 
niy, bo mōm czas. To sie żech ôd nich nauczył, że niy ma 
co sie czasami śpiychać.

Same miasto tyż insze, jak sie wylezie na drōga.
Chodnik to je jedyn torg, wszyndzi sprzedowajōm 

cygarety na sztuki, eli Buai – taki ich naturalny wspōmo-
gocz, ôrzech, kery miyszajōm z jeszcze inszōm roślinōm 
i wopnym. Buai sprawio, że sie kryńci we gowie, a może 
tyż werkować jak kawa i yno pobudzać. Na drōgach je 
pełno śmieciōw, wszyndzi jakiś plastikowe bojtliki ze 
sklepōw, papiōrki i wszyjsko insze. Flaszek plastikowych 

czy putni za wiela na drōdze niy ma, bo co chwila idzie 
spotkać jakiś ludzi, kerzi to zbiyrajōm na recykling.

Roz, jak żech szoł nazod ze roboty i złōmoł mi sie 
klapek, to wziōn żech i ôblyk nowe, bo akurat żech ku-
piył, bo jużech wiedzioł, że sie łōmiōm. Nō jak mi sie 
złōmoł, to jedna starka spytała sie mie, po co te stare 
nosza, pedziała mi, cobych wyciep do wody (przechodził 
żech kole takigo kanału, kaj woda dyszczowo sie zbiyro). 
Pedzioł żech ij, co niy je dobrze wyciepować kaj sie chce, 
uśmiychnōł żech sie i poszoł dalij.

Niy dbajōm sam za fest ô czytość, i niy wiym, eli lu-
dzie sie tu poczuwajóm do tego, co to je ich spōlno ziy-
mia , bo bez te śmieci na drōdze i po rogach zdo sie, co 
ich to niy ôbchodzi.

Eli chodzi ô kultura poruszanio sie na drōdze, je jesz-
cze gorzij.

Wyôbroź se, że jedziesz autym, a przed tobōm ktoś 
wyciepnie jakoś puszka po coca-coli bez ôkno, eli  jakiś 
plastik eli co inszego, abo we sztale, kej stanōm na skrzy-
żowaniu, ôtwiyrajōm  dźwiyrze z auta i chorkajōm na 
drōga czerwōnym z Buaiu (tego sie niy połyko yno żuje 
i wypluwo, a jak pomiyszosz te trzi składniki, co żech 
spōminoł przōdzi, mosz cało gymba czyrwōno, a jak 
długi lata to żujesz, to mosz zymby czorne jak wōngel). 

Delszōm rzeczōm, co może zaskoczyć – to jak sie je-
dzie autym abo chodzi, to piesi i przejścia do nich,  
a barzij ich brak. Tukej ludzie chodzōm jak sie im żyw-
nie podobo, no i jo tyż żech jakoś sie do tygo przyzwy-
czajōł. Jak przekroczōm zwyrtne drōgi, to slalōmym 
pōmiyndzy autami, ale nie ryzykuja i przechodza yno 
kej wiym, co zdōnża przynść wartkim krokym. Wnerwio 

List zakonnika Werbisty misjonarza 
w Papui Nowej Gwinei } 
Szymona Porwoła do swojej babci 
na Górnym Śląsku.
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mie, jak ludzie mi przelatujōm przed autym, jak jeżdża, 
bez to sōm tak niy robia. Niykedy tyż zdo mi sie, co jak 
tukejsze szofery widzōm kogoś na drōdze, to szpecjalnie 
prziśpieszajōm, a przinojmnij niy zwolniajōm.   
Szofery zresztōm tukej sōm gynialne. Wszyndzi znoj-
dōm miejsce parkingowe, eli to na rōndzie i wysepkach, 
chodnikach, abo zwyczajnie stanōm na drōdze, coby se 
z kimś pogodać, a ty czekosz jak ôsioł, aże skōńczōm 
drzistać. Ôczy trza sam mieć doôkoła gowy, a nojbarzij 
trza dać pozōr na PMV, to je busy publicznego transpor-
tu. Ôni to sōm waryjaci na drōgach i rade sie wciskajōm 
„na chama” nawet bez migacza, pokożōm yno rynka 
i sie cisnōm, aż przepuścisz, a ty przepuszczosz, bo co 
zrobisz. Musza tyż spōmnieć jeszcze ô stanie technicz-
nym autōw, bo pōnad połowa by nie przeszła przeglōn-
du, kejby to było na Ślōnsku. Wraki na kōłkach, ôsobli-
wie we nocy widać ,jak niy majōm porzōndnie ustawiō-
nych lampōw i ci świycōm prosto w ôczy. Abo widzisz 
jedne światło i medykujesz, eli to auto, eli motōr. 
Prawie kożde auto tukej mo przyciymniōne szyby, tłu-
maczōm, co to skuli bezpieczyństwa, coby ludzie nie wi-
dzieli co sie mo w środku, abo kto siedzi. Tukej powie-
dzynie „ôkazyjo czyni złodziyja” nabiyro mocy. Bezto je 
tukej wiela autōw ze kratami na szybach i na lampach  
i extra szusblechami, a ôsobliwie we spōmnianych przō-
dzi busach. 

Podobno Port Moresby je w dziesiyńciu najbarzij 
przikrych miastōw świata, nō podobno ôkradajōm sam 
dōmy i ludzi, i auta prawie dziynnie, ale jo bych nie 
przesadzoł. We mojij czyńści miasta je w porzōndku, tu-
kej co najwyżyj sie drōm po ôżartymu i tela. Niy wybiy-
rōm sie sōm, tam kaj niy trza bo po co, a w inne czynści 
autym i czuja sie dycki pewnie. 

Życi codziynne…
Tukej niy ma co robić krōm roboty i życio we spōl-

nocie, beztōż kej mōm czas, wola w niedziela wybrać sie 
20 km za miasto do Bomany, kaj mōmy syminariōm i je 
tam w miara cicho, niy ma tego czuchu miasta i kurzu, 
a trocha za Bomanōm je park, kaj se moga poôglondać 

piykne rajskie ptoki eli ôrchidyje 
we parku botanicznym. Nale 
wiela sie do tam rajzować? 

Port Moresby sōm w sobie 
je fajny i nawet powobny. Tukej 
mōmy aże dwa kina (jedyne  
w PNG) i jedyne wielgi cyntrōm 
handlowe, kaj idzie sie poczuć 
trocha jak we Polsce. 

Na dugszo meta nie do sie 
wysiedzieć w mieście takim jak 
te, beztōż we grudniu pojada na 
dwa tydnie do gōrōw do buszu, 
kaj auta niy dojyżdzajōm. Tam 
słyszeć yno jak śpiywajōm ptoki 
i szumiōm wodospady, a co noj-
ważniejsze, je chłōdno, tak że  

w nocy musisz sie przikrywać we pora dekōw. Zrobia se 
bez tydziyń rekolekcje i posiedza we wiosce, z kerej po-
chodzi jedyn z naszych kleryków, nō i w kōńcu sie wy-
śpia. Potym przejada bez cołki kraj we publicznym busie 
do Madang, kaj kożdego roku sōm ôrganizowane polski 
świynta i silwester – trzi dni postrzōd Polokōw, pora 
Ślōnzoków, ale tukej to nawet Rusek to Polok, bo gynau 
mōmy tukej jednego kleryka z Rusōw, kery piyknie godo 
po polsku, beztōż je jednym z nos.

Kej przijada nazod to byda codziynnie ôd pyndziałku 
do piōntku chodzić do roboty i po 9 godzinach byda 
nazod we chałpie coby radować sie spōlnotōm i w kōńcu 
znojś czas na rzykani. We soboty byda sztyjc rychtować 
małego Maksa do piyrwszyj Kōmōnije Świyntyj, kero 
przijmnie pod kōniec listopada. 

Nie znaczy to, że ucza go cołki dziyń, ale musza sie 
sōm narychtować, coby mu ze synsym przekozać co naj-
wożniyjsze. Samo katecheza trwo godzina ze minutami. 
Ale jak już tam jada, to poświyncōm czas cołkij familiji. 
Przinojmniyj se moga po polsku pogodać. 

W samym Port Moresby je ze 15 Polokōw. Sztyrech 
werbistōw, dwōch pallotynōw, a ze świyckich to spōmna 
ô dyntystce i familiji Maksa, kerego fater je jednym  
z kerownikōw w tukejszym browarze SP. Nō cōż pedzieć 
– Poloki sōm wszyndzi. 

Zatym, Ōmeczko, byda żōł i robiōł, co mi Pōnbōczek 
podsunie do roboty, a na bezrok przijada na urlop i już 
zostana na trzi lata we Polsce, kaj byda sztudiyrowoł grafi-
ka we Warszawie, po czym zaś przijada nazod do Papuje. 

Już nie umia sie doczkać, coby Cie zaś ujrzić i wszyj-
skich we dōma. Przegapiōł żech tela, ale tak to już je we 
życiu misyjnym. 

Ściskōm cie fest Ōmeczko i tak samo Ci przaja.
Twōj wnuczek Szymon
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Zagadnienie edukacji regionalnej we współczesnej 
szkole jest tematem ciągle żywym i aktualnym. Obowią-
zująca podstawa programowa kształcenia ogólnego na 
poszczególnych etapach nauczania zawiera odniesienia 
do edukacji regionalnej i wychowania międzykulturowe-
go. Zgodnie z jej założeniami szkoła ma stać się miejscem 
przekazu dziedzictwa kulturowego, a programy naucza-
nia szkół wszystkich szczebli powinny szeroko uwzględ-
niać tematykę regionalną. Ustawodawca jasno określa 
treści edukacji regionalnej w podstawie programowej dla 
poszczególnych etapów edukacyjnych, w tym także dla 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 
Od wielu lat obserwuję proces wdrażania tych treści 

na poszczególnych etapach edukacji i odnoszę wraże-
nie, że o ile na etapie wychowania przedszkolnego oraz  
w I i II etapie edukacyjnym nauczyciele są wyposaże-
ni w odpowiednie narzędzia do realizacji tych zadań, 
to już w III, a w szczególności w IV etapie edukacyj-
nym, pedagodzy  nie zawsze posiadają odpowied-
nie  instrumenty umożliwia-

jące im kontynuowanie działań związanych  
z  edukacją regionalną w sposób atrakcyjny dla wy-
magających nastolatków. Dodatkowo należy przy-
pomnieć, że wymagania dotyczące różnych aspek-
tów regionalizmu odnoszą się do wielu przedmiotów  
III i IV etapu edukacyjnego (język polski, historia, 
wiedza o społeczeństwie, geografia, plastyka, wiedza  
o kulturze, historia i społeczeństwo). 

Wymagania i treści zawarte w podstawie programo-
wej nie są jednak tylko zapisem samym w sobie. Naszym 
zadaniem, jako nauczycieli, jest ich skuteczna realizacja. 
Co zatem stanowi miarę tej skuteczności? Myślę, że od-
powiedź dla wszystkich jest oczywista. Wyznacznikiem 
jest nasz uczeń, młody człowiek, który, kończąc szkołę, 
ma pełne poczucie własnej tożsamości regionalnej i jest 
otwarty na zaangażowanie się w funkcjonowanie własne-
go środowiska. Rodzi się we mnie jednak pytanie: Czy 
rzeczywiście edukacja regionalna w śląskich szkołach, 

realizowana na III i IV etapie, kształtuje takie-
go świadomego swoich korzeni młodego czło-
wieka ? 

Od ponad 17 lat pracuję z młodzieżą 
gimnazjalną i licealną, jestem nauczycielem 
historii  i wiedzy o społeczeństwie. Na pod-
stawie własnych obserwacji i doświadczeń 
stwierdzam, że o ile edukacja regionalna 
bardzo dobrze funkcjonuje w przedszkolach  
i szkołach podstawowych, to w gimnazjach, 
a przede wszystkim w szkołach ponadgim-
nazjalnych,  wymaga podjęcia konkret-
nych działań. Zadania zrealizowane przez 
nauczycieli wychowania przedszkolne-
go i szkół podstawowych nie mają szans 
na właściwą kontynuację na kolejnych  

NASTOLATEK  
A EDUKACJA  
REGIONALNA
ANNA RZEPKA

fot. iStock
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etapach kształcenia. Wydaje się, że czasami brakuje nam 
konkretnych wskazówek, przewodnika, programu, aby w 
pełni i świadomie wykorzystać wiedzę i warsztat, które 
niewątpliwie posiadamy. Większość nauczycieli świado-
mie podejmuje odpowiednie działania, starając się nie 
zmarnować wiedzy i umiejętności ucznió . Są to jednak 
działania bardzo indywidualne. 

Priorytetem edukacji regionalnej dla III i IV etapu 
kształcenia powinna być atrakcyjność. I nie mam tutaj 
na myśli atrakcyjności treści, ale formy. Współczesny 
nastolatek jest dla nauczyciela wyzwaniem.  Podstawą 
współpracy staje się zatem dostosowanie naszych dzia-
łań do możliwości i zainteresowań młodego człowieka. 
Zadaniem współczesnego pedagoga jest ukształtowanie 
nastolatka, który CHCE  angażować się w przeróżne 
działania. Priorytetem staje się dewiza: chcę, chociaż nie 
muszę. W tym tkwi szansa edukacji regionalnej. Kluczem 
do sukcesu w naszej pracy jest atrakcyjność regionalizmu 
dla młodego, nastoletniego ucznia. 

Rozmawiajmy z uczniami, pytajmy o to, jakie są ich 
oczekiwania. Moi wychowankowie zwrócili mi uwagę, 
że brakuje im w szkole zajęć nastawionych wyłącznie na 
edukację regionalną. Sama jako historyk odczuwam, że 

przekazywana im historia Śląska rozmywa się w treściach 
historii Polski i historii powszechnej. 

Wielu z nas nauczycieli już dawno wypracowa-
ło takie formy zajęć, które można uznać za atrakcyjne 
dla uczniów. Podejmujemy szereg działań związanych  
z promowaniem śląskości w gimnazjach i szkołach po-
nadgimnazjalnych, pracujemy z uczniami w ramach kół 
zainteresowań, grup teatralnych, kabaretowych, dzien-
nikarskich, organizujemy wycieczki po śląskiej ziemi, 
przygotowujemy projekty edukacyjne, dotyczące szeroko 
pojmowanej śląskości. Warto zatem zebrać te wszystkie 
sprawdzone pomysły i stworzyć bazę skutecznych form 
edukacji. Warto wymieniać się doświadczeniami w za-
kresie edukacji regionalnej. Myślę, że taką płaszczyzną, 
na której ta wymiana może się odbywać, jest Śląska Plat-
forma Edukacyjna E - Rechtor.
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Ôsoby: Narrator, Wartki Fazan, Cwerg Fikuśny, Pul-
tok Rościepany, Wielki Platfus, Zabuczały Bizōn, 
Furgajōncy Cilip, Wieprzek Wrzasklawy, Jedzōncy 
Ôplerki

Na scynie stoi wigwam, w kerym poli sie fojera. 

Narrator (stoi na scynie)
W Ameryce żyjōm dziki Indianery,
Zostoł tam ś nich yno mało kery.
Bo przegrali wojny z bladymi gymbami,
Kerzi Ameryka chcieli mieć sami.
Niy wszyscy sie jednak z tym pogodziyli,
Żeby blade gymby Indianerami rzōndziyli.
Na tajno narada niydowno sie zmōwiyli.
Posłōchejcie, co na nij uradziyli.

Zaczyno grać muzyka, a wtedy na scyna wlazujom in-
diański wodze. Przez chwila łażōm po scynie, robiōm 
figura w kształcie kōłka. Za chwila muzyka cichnie, 
wtedy wodze wyciōngajōm prawo rynka przed siebie 
z głośnym rykym „Howgh” i siodajom we wigwamie 
naôkoło fojery.

Wartki Fazan (do zebranych wodzōw)
Trefiylimy sie tukej wszyjscy sie naradzić,

Jak bydymy z bladymi gymbami wojna kludzić.
Trza sie rychtyk wziōńś za nich, bo skuli tych pierōnōw
Hned sie pozbydymy nawet naszych dōmōw.

Beztoż żech was sam zaprosiōł, moji zocne wodze, 
Coby sie ta sprawa ciynżko wziōńś ku rozwodze. 
Je żech fest rod z tego, żeście dō mie prziśli
I wszyjscy do wigwamu mojigo sie wciśli. 

Tera was przedstawia, niy wszyscy sie znocie, 
A przeca do kupy spōłpracować mocie. 
Kej sie zaś poznocie, łatwij sie je spiknōńć, 
A z tego moc dobrego może dlo nos wyniknōńć.

Jo je Wartki Fazan, wōdz ôd Irokezōw, 
Co słynōm z dobrych łukōw i ôrginalnych frizōw. 

Cwerg Fikuśny
Cwerg Fikuśny tukej siedzi, jo je wōdz Nawaho, 
Podziwiejcie sie sam na mie, tera do was machōm. 

(macho rynkōm do zebranych, potym - pokazuje palcym)

Kole mie w jednej raji, tyn taki doś wielki, 
To je sławny wōdz Kōmanczōw – Jedzōncy Ôplerki. 

BLADE GYMBY
PRZEDSTAWIENIE PO ŚLĄSKU
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Pultok Rościepany
Czipiwejōm zaś przewodzi Pultok Rościepany;
Chop tyn wcale ni mo nerwōw, z tego ōn je znany. 

Wielki Platfus
I Apacze sōm tu z wami, fest wōm sie przidajōm, 
Na swym wodzu, Wielkim Platfusie, cołkym polygajōm. 

Zabuczały Bizon
Dakota reprezyntuje Zabuczały Bizōn. 
Ōn ze szmajsom je na gymbie, tōm takōm doś krziwōm. 

Furgajōncy Cilip
Sōm tyż Siuksy fest ôdważni, wielki majōm filip, 
Jo ich tukej wōm przikludziōł – Furgajōncy Cilip. 

Wieprzek Wrzasklawy
W kōńcu mōmy tyż Szoszōnōw i choć żech maławy
Jo je ôd nich wōdz nojlepszy, godajōm mi Wieprzek 
Wrzasklawy. 

Pultok Rościepany
Tera wartko sam godejcie, jako mōmy zrobić, 
Żeby sie ôd bladych gymbōw w kōńcu ôswobodzić. 
Zamiast szczylać do bizōnōw, kerym tak przajymy 
I na ôbiod ich rychtować, sztyjc ajntopfy jymy. 

Wielki Platfus
Mie sie zbrzidły już te zupy, tako Platfus pado, 
Beztōż tera was ôbsłuża mojōm dobrōm radōm:
Trza ich łukym powyszczylać, ôbiesić za szłapy, 
Drapko potym wyżgać ślypia i pościōngać skalpy. 

Cwerg Fikuśny
Jo tam woloł bych paktować, to mi sie podobo, 
Po co zaroz wojna robić, jo mōm baba modo. 
Ale powiym wōm co zrobić, mōm w tym wielko grajfka, 
Że nojlepszy to pokoju wykurzić by fajfka. 

Pultok Rościepany
Pōmysł twōj je fest niyherski, mie sie ōn niy nado, 
Dō mie taki rozwiōnzani klynska zapowiado.
Piyrwyj my kurzili fajfki, nic z tego ni mieli;
Blade gymby w naszej ziymi robiyli co chcieli. 

Jedzōncy Oplerki
Niych wypowiy sie wōdz Siuksōw, ōn je fest ôchlany, 
Niych nōm zdradzi swoji myśli, wszyjski swoji plany. 

Furgajōncy Cilip
Jo wōm powiym, jak sam siedza, wojna to niy graczka, 
To je bardzo rzecz poważno, niy żodno bawiaczka. 

Zabuczały Bizōn (zdecydowanym głosym)
Jo wōm godōm jak sam siedza, jo bych na nich piznōł, 
Tako pado wōdz Dakota, Zabuczały Bizōn. 

I to wartko, bo bladzi coś chyba miarkujōm, 
Że wszyski Indianery nad czymś deliberujōm. 

Furgajōncy Cilip
Ale jako mōmy wygrać, zrobiōm z nas kotlety, 
Ōni przeca majōm szczelby, a my niy, niystety.  

Jedzōncy Oplerki
Jak na wojna to Kōmancze prziłōnczōm sie chyntnie, 
Na dyć zginōńć za ôjcowizna to je bardzo piyknie. 
My trajcymy już doś downo po wojynnej miedzy, 
Licza na was, że pōdziecie z nami tyż, koledzy. 

Wieprzek Wrzasklawy
I Szoszōny tyż by radzi blade gymby gōnić, 
Zamiast siedzieć po prōznymu i yno pierōnić. 
Ale nojprzōd mōmy sprawa z Nawaho gizdami 
Bo za swoja ôpowoga muszōm być skarani.

Wieprzek Wrzasklawy – do Cwerga
My z waszymi niy pōdymy, wyście nas zdradziyli, 
Downo tymu to fest było, galot nas pozbyli. 

Cwerg Fikuśny - do Wieprzka Wrzasklawego
Przeca wyście te galoty potraciyli sami, 
Mieli wyście fest kłopoty w bitwie z Szoszōnami. 
Ale prowda je po naszej, ōna zaś jest tako:
Wyście piyrsi nas napadli w wōmwozie Bamako.

Wielki Platfus (do Cwerga i Wieprzka)
Dejcie pokój, na co je nōm 
Starych pieczkōw grzoci.
Chcymy wojny, to muszymy
Sami żyć we zgodzie.

Zabuczały Bizōn
Dejcie pozōr, tak trza zrobić, na bok wszyjski swady,
Jak sie wojny niy chycymy, hned bydymy dziady.  

Wartki Fazan 
No to wojna szykujymy, tak sie fajnie skłodo. 
Że jo moga na was liczyć, to mi sie podobo. 
Kedy termin ustalōmy, powiydzcie mi braty?

Zabuczały Bizōn
Jak yno dostanymy przepustki z rezerwatu. 
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