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Budowanie jedności wymaga czasu oraz pracy wielu 
pokoleń, nieustannego dążenia do wspólnego celu. 

Kaszubi do swojej Małej Ojczyzny przywiązani są w spo-
sób szczególny. W wyjątkowy sposób również ją pielęg-
nują: język, tożsamość, kulturę. Niezależnie od tego, jak 
bardzo odmienna jest nasza rzeczywistość pierwszej 
połowy XXI wieku od tej, która była udziałem naszych 
przodków, czujemy się spadkobiercami wspólnego dzie-
dzictwa historyczno-kulturalnego, współtworzącego na-
szą tożsamość narodową oraz lokalną. Nasza kosakowska 
przeszłość nieodłącznie związana jest z kaszubszczyzną, 
z morzem oraz rolnictwem. Również z obroną polskości, 
co warto podkreślić w roku Jubileuszu 100.-Lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Bowiem to na tych 
terenach, na Kępie Oksywskiej, rozegrała się jedna z naj-
krwawszych bitew kampanii wrześniowej. 
 Dziś z pełną świadomością i odpowiedzialnoś-
cią tę tradycję – uniwersalną i regionalną – podej-
mujemy dla dobra przyszłych pokoleń. Nigdy wcześ-
niej w swojej historii Gmina Kosakowo nie mogła 
pochwalić się tak prężnym rozwojem infrastruktu-

Szanowni Mieszkańcy, 
Goście i Uczestnicy 

Dnia Jedności Kaszubów 

Kaszëbsczim jesmë lëdã, 
Nim wiedno chcemë bëc; 
Niech ten sã pôli wstëdã, 
Chto ò tim nie chce czëc! 

PRZEDMOWA

ry, oświaty, kultury i turystyki. Kosakowo pięknie-
je z roku na rok, przybywa miejsc służących rekreacji 
i turystyce, wzrasta poziom poczucia bezpieczeństwa. 
Stale dbamy o wysoki poziom Kultury. Szczególna w tym 
zasługa lokalnych oddziałów Zrzeszenia-Kaszubsko-Po-
morskiego, stowarzyszeń, instytucji oświatowych i kul-
turalnych, prawdziwych pasjonatów kaszubszczyzny. 
To dzięki podejmowanym przez nich działaniom krze-
wiącym regionalizm i tradycje kaszubskie, czujemy się 
wszyscy lepiej zakorzenieni w naszej wspólnej przeszło-
ści i z większą determinacją razem budujemy tę naszą 
Małą Ojczyznę – nowoczesną, gospodarną, zwróconą 
ku morzu, z bogatym i różnorodnym dziedzictwem kul-
turalnym, dbającą o swoje unikatowe walory przyrodni-
cze, szanującą swoją przeszłość i mogącą ze spokojem 
oraz odpowiedzialnością patrzeć w przyszłość.
 Świadoma wspólnego dziedzictwa, z tym większą 
radością Gmina Kosakowo podjęła się wyzwania zor-
ganizowania tegorocznych obchodów Dnia Jedności 
Kaszubów, upamiętniającego pierwszą historyczną 
wzmiankę o Kaszubach. Obok licznych występów, stra-
ganów z kaszubskim rzemiosłem oraz lokalnymi przy-
smakami, turnieju w baśkę, po raz kolejny zgromadzeni 
licznie akordeoniści staną w szranki z rekordem Polski 
w jednoczesnej grze na akordeonie. Prócz weny twórczej 
życzyć im zatem należy również i rekordowego wyniku. 
Powodzenia.
Z poważaniem

Jerzy Włudzik
 

Wójt Gminy Kosakowo
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Danuta Tocke – prezes Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego oddział Dębogórze-Kosakowo. 

Urodzona w Kiełpinie k. Kartuz. Ukończyła studia 
wyższe na Akademii Morskiej w Gdyni na wydziale 
Turystyki i Hotelarstwa. W lokalnym oddziale ZKP 
działa już od 1993 r., współorganizuje festyny, festi-
wale, przeglądy. 
 Z panią prezes spotykamy się w zacisznej Chëczy, 
siedzibie tutejszego ZKP. Zabudowa i wystrój spra-
wia, że czujemy się niemal jak w dawnym, kaszub-
skim gospodarstwie domowym...
 - Uwiedzenie kaszubszczyzną – pani Danuto, pro-
szę powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. 
Pochodzę z Kartuz, można powiedzieć, że jestem 
Kaszubką od urodzenia, regionalizm mam we krwi. 
W rodzinnym domu mówiono po kaszubsku i wszy-
scy żywiliśmy przekonanie, że tę swoją małą ojczy-
znę trzeba kochać i szanować tak samo jak dużą. 
 - Czy mogłaby pani poświęcić kilka słów swojej 
działalności w Zrzeszeniu? Co jest dla pani w tym 
wszystkim najważniejsze? 
 Nie da się ukryć, że działamy bardzo aktyw-
nie w różnych obszarach, promujemy wszystko to, 

- DZIELIĆ SIĘ

DANUTA TOCKE

KASZUBSZCZYZNĄ 
Z INNYMI

co wiążę się – bezpośrednio i pośrednio – z trady-
cjami kaszubskimi i regionalizmem. Staramy się 
w ten sposób łączyć pokolenia, przypominać, że
kaszubszczyzna to nie tylko folklor, ale i styl życia, że 
tu, na tych ziemiach, są nasze Kaszuby. Trzeba znać 
swoje korzenie. Chcemy dzielić się naszą kuchnią, 
tradycją, kulturą – dlatego też powołaliśmy zespół 
Kosakowianie. 
 - Zażyłość z kaszubszczyzną to relacja obustronna. 
Do tej pory mówiliśmy o tym, co pani od siebie daje 
lokalnej kulturze. A co kaszubszczyzna daje pani? 
 Jeśli coś robi się od serca, to zupełnie inaczej się 
żyje. Kiedy człowiek działa sam, w pojedynkę, bar-
dzo dużo traci, a i efekty zazwyczaj są słabiutkie. We 
wspólnocie – tej najbliższej, regionalnej – jest zupeł-
nie inaczej. Dzięki pozytywnemu nastawieniu, lu-
dzie są życzliwi, szczerze angażują się w działalność 
kulturotwórczą. Wówczas kaszubszczyzna staje się 
sposobem na radosne i owocne współistnienie z in-
nymi. 

Wywiad przeprowadził 
Karol Dettlaff 
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KOSAKOWSKA OSTOJA KASZUBSZCZYZNY: 

Trudno wyobrazić sobie regionalizm kosakowskiej ziemi bez za-
angażowania, prawdziwej pasji i kreatywności członków tutej-

szego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Oddział swoją 
dwuczłonową nazwę zawdzięcza historii: powstał w listopadzie 
1992 r. w Dębogórzu, ale od 2012 r. jego siedzibą jest nowo wybudo-
wana w Kosakowie Chëcz.

 Działalność Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Dębo-
górze-Kosakowo skupia się wokół kultywowania tradycji kaszubskich. 
Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz owocnej i kompleksowej współ-
pracy z władzami samorządowymi Gminy Kosakowo, jak również 
wieloma instytucjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność 
kulturalną, Zrzeszenie stało się jednym z najważniejszych podmiotów 

ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
ODDZIAŁ DĘBOGÓRZE-KOSAKOWO

kulturotwórczych w przestrzeni lokalnej, wielokrotnie nagradzanym 
i wyróżnianym (m.in. Bursztynową Kogą 2015 oraz Złotym Kłosem 
Gminy Kosakowo w 2007 r.) 
 Poza pielęgnowaniem tradycji, zwyczajów oraz języka kaszub-
skiego, Zrzeszenie zajmuje się organizacją imprez o charakterze 
kulturalnym i rozrywkowym. Sztandarową cykliczną imprezą tutej-
szego oddziału ZKP jest odbywający się tradycyjnie w dniu Św. Matki 
Boskiej Zielnej Festyn Kaszubski w Rewie (o nim poniżej). Dębogór-
sko-kosakowskie Zrzeszenie zajmuje się również organizacją m.in. 
Festiwalu Pieśni o Morzu Jantarowi Bôt, Festiwalu Piosenki Żołnier-
skiej (wspólnie z Kosakowskim Centrum Kultury), biesiad kaszub-
skich, wieczorów poetyckich i muzycznych, konkursów recytator-
skich Rodnô Mòwa, spotkań autorskich z artystami lub działaczami 
kulturalnymi, zabaw karnawałowych dla dzieci i dorosłych. Wyżej 
wymienione festiwale mają na celu popularyzację pieśni o tematy-
ce morskiej i kaszubskiej, patriotycznej i żołnierskiej, wymianę do-
świadczeń artystycznych i konsolidację amatorskich zespołów wo-
kalnych oraz środowiska kaszubskojęzycznego.
 Członkowie Zrzeszenia dbają o obecność kaszubszczyzny 
na wszystkich najważniejszych wydarzeniach kulturalno-rozryw-
kowych w Gminie Kosakowo: w postaci ludowych emblematów, 
strojów, pieśni czy literatury; organizują również różnego rodzaju 
warsztaty (m.in. rękodzielnicze, plastyczne) dla dorosłych i dzieci. 
Zawsze w okresie ferii zimowych przygotowują bogatą ofertę zajęć 
wypełniających najmłodszym czas wolny w sposób twórczy i aktyw-
ny. 
 Rola naszego lokalnego oddziału ZKP w życiu zarówno kultural-
nym, jak i codziennym Gminy Kosakowo, jest nie do przecenienia, 
a szeroko zakrojona działalność kulturotwórcza ma wiążące znacze-
nie promocyjne dla całego regionu. 

CHECZ NORDOWYCH KASZUBÓW
Serce kaszubszczyzny w Gminie Kosakowo bije na ulicy Rzemieśl-

niczej 1. Bije nieustannie dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
członków ZKP oddział Dębogórze-Kosakowo. Ich starania o włas-
ną siedzibę, mającą pełnić rolę kulturotwórczą ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa kaszubskiego, znalazły swój 
pomyślny inał 25 maja 2012 r. W 2001 r., dzięki wstawiennictwu 
Wójta Jerzego Włudzika, oddział otrzymał za symboliczną kwotę 
działkę pod budowę. Checz Nordowych Kaszebów powstała również 
dzięki realizacji dwóch programów unijnych: w ramach Wdrażania 
Lokalnych Strategii Rozwoju objętych w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „Odnowa i rozwój wsi” oraz 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013. 
 Już na pierwszy rzut oka widać, że Checz to budynek wyróżniają-
cy się z otoczenia. Nawiązujący w swojej architekturze do dawnego 
kaszubskiego osadnictwa, zbudowany został w całości z drewna. 
I drewnem pachnie. Obok znajduje się pielęgnowany z iście kaszub-
ską pedanterią ogródek, budynek socjalny kryjący nie tylko przed-
mioty przygotowywane już pod kolejny Festyn Kaszubski, ale i nie-

zwykłe unikaty: stare narzędzia i maszyny z czasów, kiedy ludziom 
nie wydawało się jeszcze, że wszystko robi się samo. Każdy, kto przy-
chodzi do Checzy – mówi pani Danuta – podziwia, jak tu jest pięknie, 
ale mało kto zdaje sobie sprawy z tego, ile to wymaga pracy osób naj-
bardziej zaangażowanych w działalność Zrzeszenia. Tymczasem to 
taka praca jak 
u siebie w domu. 
Ale i atmosfera 
jak w domu. To 
miejsce, w któ-
rym ludzie dzie-
lą się swoimi pa-
sjami, re leksja-
mi, ale i proble-
mami. Bowiem 
Checz to nie tyl-
ko miejsce, ale 
nade wszystko 
ludzie.
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Do najważniejszych zadań działających na terenie gminy 
zrzeszeń i stowarzyszeń, którym bliski na sercu jest re-

gionalizm, należą m.in.: rozbudowanie szerokiej inicjatywy 
dla wszechstronnego rozwoju kulturalnego, społecznego 
i gospodarczego, szerzenie w społeczeństwie znajomości 
tradycji kaszubsko-po-
morskich oraz dbałość 
o pielęgnowanie i uży-
wanie języka jako naj-
ważniejszego środka 
przekazu kultury Ka-
szub. Lokalny oddział 
ZKP Dębogórze-Kosa-
kowo pozostaje wierny 
wymienionym wyżej 
ideom już od 25 lat. 
Jubileusz ćwierćwie-
cza swojej działalności 
obchodził 29 paździer-
nika 2017 r. Po uroczy-
stej Mszy św. w Koście-
le Para ialnym pw. Św. 
Antoniego Padewskie-

go w Kosakowie nastąpił przemarsz do Checzy Nordowych 
Kaszubów w Kosakowie. Zdawać by się mogło, że podzięko-
waniom i przemowom nie będzie końca! Niemniej jednak 
nie mogło zabraknąć również pysznych kaszubskich przy-
smaków, okolicznościowego tortu i atrakcyjnego programu 

artystycznego. Wszyst-
ko oczywiście zostało 
podane na kaszubską 
modłę w rodzinnej at-
mosferze – jak zawsze 
w kosakowskiej Che-
czy. Dokonano także 
Poświęcenia Sztandaru 
– z emblematami ka-
szubskimi oraz Krzy-
żem Morskim w Rewie. 
 Członkowie tutej-
szego oddziału ZKP 
przekonują, że 25-lat 
zobowiązuje i moty-
wuje do dalszej, jakże 
aktywnej i wyjątkowej 
pracy kulturotwórczej. 

W roku 2017 odbyła się już XXI edycja Festynu Kaszubskiego 
w Rewie, oznacza to tradycję liczoną nie w kilka, nie w kil-

kanaście, ale już w kilkadziesiąt lat. To niezaprzeczalne święto 
kaszubskiej kultury i tradycji odbywa się zawsze w Dniu Wnie-
bowzięcia Matki Boskiej, czyli tzw. Święto Matki Boskiej Zielnej. 
Zresztą tak jak na kosakowskim herbie, również w topogra ii im-
prezy dominują dwa kolory: zielony i niebieski. Bowiem Festyn 
Kaszubski odbywa się w niezwykle urokliwym zakątku Rewy: 
na polanie w bezpośrednim sąsiedztwie Ogólnopolskiej Alei Za-
służonych Ludzi Morza, u nasady Szpyrka – rewskiej mierzei oto-
czonej z obu stron wodą. Imprezę rozpoczyna przemarsz głów-
ną ulicą miejscowości w rytmie marszowym zagrywanym przez 
orkiestrę dętą (od niedawna – Kosakowską Orkiestrę Dętą) oraz 
mszą świętą celebrowaną w „języku urzędowym” imprezy, czyli 
oczywiście – kaszubskim. 

 Na scenie – gwiazdy kaszubskiej i polskiej muzyki, wystę-
py zespołów ludowych, regionalnych, folklorystycznych. 
I specyficzny, jedyny w swoim rodzaju, kaszubski humor. 
Równie ważne okazuje się to, co dzieje się obok sceny: 
stragany z lokalną kuchnią, rzemiosłem, rękodziełem – 
wszystko rzecz jasna spod znaku szeroko pojętej kaszub-
szczyzny odmienianej przez wszystkie przypadki, ale za-
wsze wymawianej tutaj z sercem i radością. Co sprawniejsi 
fizycznie startują w szranki konkursu rzutu głazem o Tytuł 
Króla Stolema, co bardziej roztańczeni gromadzą się pod 
sceną, by posłuchać ulubionych muzycznych szlagierów, 
a na wielbicieli tradycyjnej gastronomii czekają kaszub-
skie przysmaki, które zachwycą każde podniebienie. Im-
prezę organizuje ZKP oddział Dębogórze-Kosakowo oraz 
Wójt Gminy Kosakowo. 

25-LECIE DZIAŁALNOŚCI ZKP O/ DĘBOGÓRZE-KOSAKOWO
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ŚWIĘTO KASZUBSZCZYZNY W REWIE:

KILKA SŁÓW O FESTYNACH KASZUBSKICH
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REWA - NADMORSKA 
PEREŁKA KASZUBSKA 

JĘZYK KASZUBSKI POD KOSAKOWSKĄ STRZECHĄ
Pod kosakowską strzechą słychać język kaszubski zarówno 

w wielu gospodarstwach domowych, jak i szkołach. Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu realizuje od wielu lat autorski 
Program Wychowania Regionalnego. Chętni uczniowie mogą nie-
odpłatnie uczyć się języka kaszubskiego. W ramach zajęć ucznio-
wie rozbudzają w sobie zamiłowania do języka, historii i kultury 
kaszubskiej, wyrabiają postawę świadomego uczestnictwa w kul-
turze, rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania 
innych kultur. Realizacja zajęć obejmuje zaplanowane wycieczki 
po regionie Kaszub, warsztaty haftu kaszubskiego, śpiew, uczest-
nictwo w konkursach (m.in. Rodnô Mòwa), występy szkolne oraz 
w trakcie wielu cyklicznych imprez w Gminie Kosakowo.
 Również Szkoła Podstawowa w Mostach angażuje swoich 
uczniów w różnorodne projekty i innowacje pedagogiczne roz-
budzające poczucie związku z regionem kaszubskim i rozwijające 
wiedzę z zakresu kultury, obyczajowości i tradycji kaszubskiej. 
Jednym z projektów edukacyjnych był międzypokoleniowy pro-
jekt Zapomniane zabawki, w którym grupa uczniów z pomocą 
mieszkańców Gminy Kosakowo: rzemieślników, władz samorzą-
dowych, członków Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego, twórców 
ludowych, odtworzyła zabawki z przeszłości charakterystyczne 
dla regionu kaszubskiego, chroniąc w ten sposób dorobek kul-
turowy poprzednich pokoleń zachowany dotychczas jedynie w 
pamięci starszych ludzi. Realizacji zadania wymagała podjęcia 
różnorodnych działań: odbyły się wywiady ze starszymi ludź-
mi, na podstawie których zaprojektowano i opisano zabawki z 
przeszłości, aby można było odtworzyć ich wygląd, wzbogacając 
w ten sposób istniejącą w szkole salę kaszubską. Przygotowano 
wystawę zabawek, będącą atrakcją Mostów i Gminy, opracowano 
broszurę pod tytułem Zapomniane zabawki, zawierającą zdjęcia 
i opisy odtworzonych zabawek, by w ten sposób uchronić dziedzi-

ctwo kulturowe naszego regionu i wzbogacić wiedzę historyczną 
młodego pokolenia. Projekt Zapomniane zabawki doskonale wpi-
sał się w zadania szkoły dla podtrzymania tożsamości kaszubskiej 
i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego Kaszub.
 Kolejnym projektem, o którym warto wspomnieć, była inno-
wacja pedagogiczna Bajki na fali. Na początku prace nad innowa-
cją dotyczyły głównie wprowadzenia dzieci w świat baśni. Ucz-
niowie dowiedzieli się, jak konstruować opowiadanie, legendę, 
baśń. Poznali autorów książek dla dzieci, którzy podzielili się taj-
nikami pracy pisarskiej. Gościliśmy w kosakowskiej Bibliotece, by 
dokładniej przyjrzeć się cechom, motywom bohaterów baśni oraz 
legend. Pracownicy Biblioteki wprowadzili nas w świat baśnio-
wych opowieści dobrze znanych, jak i tych nieco mniej popular-
nych, ale charakterystycznych dla naszego miejsca zamieszkania. 
Uczniowie wykazali się świetną wiedzą na temat realistycznych 
i fantastycznych motywów baśniowych. W dalszym etapie projek-
tu dzieci podjęły pierwsze próby tworzenia własnych tekstów li-
terackich oraz ich ilustrowania. Spotkanie z logopedą nauczyło je 
prawidłowej emisji głosu i oddechu, co okazało się pomocne pod-
czas nagrywania stworzonych tekstów na płytę. Po korekcie teks-
tów rozpoczęła się sesja nagrań w studiu w Swarzewie. Nagrano 
również piosenki, które wykorzystano na płytce. Równolegle 
z nagraniami, przygotowywano inscenizację jednej z bajek, która 
zaprezentowana została na podsumowaniu. Poza pracą z ucznia-
mi należało stworzyć projekt książeczki i okładki we współpra-
cy z drukarnią. Efektem całorocznej pracy uczestników projektu 
było wydanie książki z 14 bajkami, których autorami są uczniowie 
klas II-VII. Jedna z bajek została przetłumaczona na język kaszub-
ski. W książeczce znajdują się też ilustracje do bajek, wykonane 
przez uczniów. Do każdej książeczki dołączona jest płyta z czyta-
nymi bajkami. 

Rewa jest bez wątpienia prawdziwą perełką północnych Ka-
szub. Ze swoimi zachwycającymi zakątkami należy do naj-

piękniejszych nadmorskich miejscowości. Za sprawą jednej 
z najciekawszych bałtyckich form brzegowych – Mierzei zwanej 
Cyplem Rewskim (Szpërkiem), ciągnącej się w głąb morza na dłu-
gość około 1 km i rozdzielającej ciepłe oraz spokojniejsze wody 
Zatoki Puckiej od bardziej słonych oraz chłodniejszych wód Za-
toki Gdańskiej, Rewa stanowi atrakcyjne miejsce do uprawiania 
sportów wodnych: m.in. żeglarstwa, windsur ingu i kitesur ingu. 
Zarówno z nauką tych modnych współcześnie sportów – na róż-
nym poziomie zaawansowania, jak i wypożyczeniem niezbędnego 
sprzętu, nie będziemy mieli na miejscu żadnego problemu. 
 Cypel rewski został usypany przez te same prądy morskie co 
Mierzeja Helska, przechodzi w płyciznę, której głębokość na przewa-
żającym obszarze nie przekracza 1 metra. Śmiałkowie raz w roku, 
w sezonie letnim, tą właśnie trasą przechodzą pieszo z Kuźnicy do 
Rewy. U nasady rewskiego cypla znajduje się Krzyż Morski z ramio-
nami w kształcie kotwic, wieńczący Ogólnopolską Aleję Zasłużonych 
Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, do której prowadzi 
urokliwa Promenada Nadmorska – ulubione miejsce spotkań i spa-
cerów mieszkańców oraz licznych turystów. Promenada powstała 
w wyniku projektu o wartości ponad 1,5 miliona złotych, do inanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja, łącząca nowoczes-

ność z tradycją, kulturę człowieka z naturalnymi walorami gminnego 
krajobrazu, funkcję użytkową z ciekawymi rozwiązaniami estetycz-
nymi oraz utworzeniem nowych miejsc rekreacji dla mieszkańców 
i turystów, została wyróżniona w Konkursie Towarzystwa Urbani-
stów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 
w Polsce. 
 Wspomniane wyżej rewskie atrakcje, jak również poczynione 
inwestycje, nowe obiekty noclegowe i gastronomiczne sprawiają, 
że w ostatnich latach zaobserwować można niezwykle dynamicz-
ny rozwój przeobrażający dawną rybacką miejscowość w atrak-
cyjny nadmorski kurort. 
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Nauczyciele języka kaszubskiego przygotowują materiały 
i pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi w szkole. Publi-

kują również rozkłady, programy, podręczniki. Do najważniej-
szych materiałów inansowanych i dopuszczonych przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej należą: Program nauczania języ-
ka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach „Z kaszëbs-
czim w szkòle”.
1. Podręcznik pomocniczy do nauczania języka kaszubskiego 
w klasach I-III „Z kaszëbsczim w szkòle” część 1, 2, 3.
2. Podręcznik pomocniczy do nauczania języka kaszubskiego 
w klasie IV „Z kaszëbsczim w szkòle”. 
3. Podręcznik pomocniczy do nauczania języka kaszubskiego 
w klasie V „Z kaszëbsczim w szkòle”.

 Program nauczania języka kaszubskiego z elementami wie-
dzy o Kaszubach „Z kaszëbsczim w szkòle” autorstwa Teresy 
Czerwińskiej, Aleksandry Pająk i Lucyny Sorn – nauczycie-
lek szkół w Dębogórzu oraz Mostach, powstał w 2007 roku 
w oparciu o Podstawę programową języków mniejszości na-
rodowych i grup etnicznych oraz ścieżki edukacyjnej – Eduka-
cja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 3 grudnia 2002 r. nauka języka kaszubskiego odbywa 
się w wymiarze 3 godzin tygodniowo, co uwzględnił niniejszy 
program. Po zmianach w prawie oświatowym w 2017 dosto-
sowano go do nowej podstawy programowej. 
 W programie kolejno opisano cele edukacyjne i zadania 
szkoły, procedury osiągania celów, materiał nauczania wraz 
z założeniami realizacyjnymi, cele szczegółowe i przewidywa-
ne osiągnięcia uczniów dla danych etapów nauczania, ocenę 
osiągnięć ucznia oraz ewaluację programu.
 Treści podstawy programowej zostały osadzone w 6 blo-
kach tematycznych, obowiązujących w każdej klasie: Mieszka-
my na Kaszubach, Dom i rodzina, Szkoła i klasa, Zainteresowa-
nia i zabawy, Przyroda Zwyczaje i obrzędy. Tematyka w danych 
blokach została tak dobrana, aby stwarzała możliwość realiza-
cji celów edukacyjnych i zadań szkoły. Program ma konstruk-
cję spiralną. Wiele tematów z danego bloku może powtarzać 
się w kilku klasach, ponieważ wzrasta stopień trudności pro-
ponowanych treści nauczania. Niemniej jednak dzięki takiemu 
zabiegowi nowe wiadomości i umiejętności zostaną powiąza-
ne z wiedzą już posiadaną, a nauczyciel będzie mógł ocenić 
stopień umiejętności językowych poszczególnych uczniów, co 
z kolei pomoże ustalić indywidualne potrzeby uczniów. Pro-
gram „Z kaszëbsczim w szkòle” można realizować w różnych 
warunkach szkolnych i z grupą uczniów zróżnicowaną pod 
względem znajomości języka kaszubskiego. Podaną tematykę 
należy traktować elastycznie, jednak nie należy rezygnować 
z całego bloku w danej klasie, gdyż uniemożliwi to realizację 
założonych celów kształcenia. Biorąc pod uwagę cele i ma-
teriał nauczania, należy stosować zasadę: „ile trzeba – kiedy 
można”. 

 W celu pełnej realizacji programu i uatrakcyjnienia zajęć, 
proponuje się wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy 
z dziećmi, takich jak: wycieczki, lekcje terenowe, doświadczenia 
poszukujące, metoda projektu, wywiady, rozmowy.
 Wiele zajęć można prowadzić w formie zabaw i gier dydaktycz-
nych oraz konkursów, zwłaszcza w klasach I – III. Uczniowie po-
winni mieć możliwość uczestnictwa w zabawach ze słownictwem, 
odgadywania zagadek językowych oraz badania przeszłości Ka-
szubów, np. na podstawie gromadzonych eksponatów. 
 Oprócz ćwiczeń słownikowych i językowych uczniowie będą 
poznawać piosenki i tańce kaszubskie oraz przygotowywać teksty 
i stroje do inscenizacji. W każdej klasie proponuje się wprowadze-
nie charakterystycznego dla Kaszub tańca oraz pieśni związanych 
z określoną tematyką. W zależności od znajomości języka kaszub-
skiego oraz możliwości uczniów, nauczyciel może realizować pro-
gram w dowolnym tempie, a proponowaną tematykę traktować 
zamiennie. Uczniowie będą stopniowo poznawać zagadnienia ję-
zykowe i zdobywać wiedzę o regionie przechodząc od tego, co jest 
im najbliższe i znane, do zdobywania wiedzy w szerszym zakresie.
 Podręczniki  pomocnicze „Z kaszëbsczim w szkole składają  się 
z gotowych kart  pracy, które  umożliwiają  sprawne  przygotowa-
nie  zróżnicowanych  tematycznie  lekcji języka  kaszubskiego.  Kar-
ty pracy  zawierają  zadania  w postaci  gier, krzyżówek,  układanek,   
tekstów z lukami  oraz  ilustracje   stanowiące   integralną   część 
ćwiczeń,  które  są  zgodne z podstawą  programową i kształcą 
sprawność językową uczniów. 
 Materiały te  można  wykorzystywać   niezależnie   od progra-
mu   nauczania   i wybranego podręcznika. Na końcu  podręcznika  
umieszczono  słownik trudniejszych   wyrazów,  które wykorzy-
stano  w kartach  pracy. Intencją   autorek   było stworzenie  ta-
kiego  pakietu   kart,  który  mógłby być wielokrotnie  wykorzy-
stywany w prowadzeniu   zajęć z dziećmi.  Różnorodność ćwiczeń 
i ilustracji  sprawia,  że praca  z kartami  stanie  się przyjemnością  
łączącą zabawę  z nauką.  Atrakcją  dla uczniów jest też możliwość 
kolorowania  ilustracji  według  własnego   pomysłu,   co dodatko-
wo   rozwija   ich  wyobraźnię i sprawność  manualną.  Publikacja 
jest dużą pomocą dla nauczycieli prowadzących   lekcje języka  ka-
szubskiego   i edukacji  regionalnej w klasach młodszych.
 W 2009 roku powstał kolejny podręcznik do klasy IV tych sa-
mych autorek, a w 2015 dla klasy V, autorstwa Aleksandry Pająk 
i Lucyny Sorn. Podręczniki pod tym samym tytułem są konsekwen-
tną kontynuacją wcześniej już wydanych podręczników i programu. 
W podręcznikach znalazły się utwory oraz dzieła literackie ka-
szubskich poetów i pisarzy, na podstawie których nauczyciel może 
uczyć dzieci języka kaszubskiego: słownictwa, gramatyki, wymo-
wy i pisowni. Rebusy, zagadki, teksty z lukami mają sprawić dzie-
ciom wiele radości. Dodatkowo podręcznik do klasy V zaopatrzony 
został w płytkę, na której znalazły się legendy, dialogi, rozmowy, 
tekst dyktanda oraz pieśni przewidziane do nauki i wspólnego 
śpiewania. Ponadto po każdym dziale znajduje się test sprawdza-
jący umiejętności i wiedzę uczniów. Nauczycielki planują wydanie 
kolejnych części podręcznika.

PODRĘCZNIK DO JĘZYKA KASZUBSKIEGO

Z KOSAKOWSKIEJ ZIEMI
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Morzanie
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie po-

wstał 22 marca 2001 r. z myślą o kontynuacji działal-
ności Towarzystwa Śpiewaczego istniejącego na terenie 
obecnej Gminy Kosakowo w początkowych latach XX wie-
ku, założonego przez Józefa Klebbę, działacza kaszubskie-

go, poetę i gawędziarza. Głównym celem statutowym Chó-
ru jest propagowanie amatorskiego śpiewu, a także muzy-
ki poważnej wśród mieszkańców Gminy i okolic, a zarazem 
promocja kultury kaszubskiej, jej tradycji oraz folkloru. 
Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Wanda Krause, 
pierwszym dyrygentem – Przemysław Stanisławski, któ-
ry nadał Morzanom charakterystyczny profil artystyczny. 
Obecnie funkcję prezesa pełni Hildegarda Skurczyńska, 
a Chór występuje pod batutą Pawła Nodzaka. Jak na zespół 
amatorski repertuar Chóru jest bardzo szeroki, obejmując 
utwory od renesansu do współczesności: m.in. Mikoła-
ja Gomółki, Wacława z Szamotuł, Jana Sebastiana Bacha, 
Wolfganga Amadeusza Mozarta, Feliksa Mendelssohna-
Bartholdiego czy Stanisława Moniuszki, pieśni z różnych 
regionów oraz kolędy i pastorałki. Dominującą część re-
pertuaru stanowią pieśni tematyczne związane z Kaszu-
bami i morzem. W swojej dotychczasowej działalności 
Morzanie dali ponad 300 koncertów w kraju i zagranicą, 
otrzymali wiele prestiżowych nagród i wyróżnień (m.in. 
I miejsce na Przeglądzie Pieśni Kaszubskich Wierzchucino 
2002, wyróżnienie na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Pieś-
ni o Morzu w Wejherowie za najlepsze wykonanie pieśni 
kaszubskiej, wyróżnienie na IV Międzynarodowym Festi-
walu Chóralnym Mundus Cantat Sopot 2008, Grand Prix 
Bursztynowy Skowronek na X Festiwalu Pieśni Kaszubskich 
Swarzewo 2009). Dyskografia zespołu obejmuje dwie pły-
ty: z przekrojowym repertuarem (2004 r.) oraz z nagra-
niami kolęd (2007 r.). Siedzibą Chóru jest Dom Kaszubski 
w Dębogórzu. Oprócz działalności śpiewaczej Chór jest po-
mysłodawcą i współorganizatorem wielu imprez kultural-
nych na terenie Gminy Kosakowo – m.in. Spotkań Chóral-
nych oraz Festiwalu Kolęd Kaszubskich. Jako organizator 
Morzanie gościli chóry z innych krajów: z Wielkiej Bryta-
nii, Niemiec, Brazylii i Singapuru. 

Kosakowianie 
Zespół Kosakowianie został założony przy Zrzeszeniu 

Kaszubsko-Pomorskim oddział Dębogórze-Kosakowo 
w listopadzie 2011 r. Od momentu założenia prowadzi go 
Tadeusz Korthals. Zespół wykonuje głównie utwory ka-
szubskie, w tym autorskie, ale nie tylko: również piosen-
ki zarówno zapomniane, jak i nowsze. Ma na koncie dwie 
debiutanckie płyty, obecnie pracuje nad trzecią – jubileu-
szową. W składzie Zespołu znajdują się pasjonaci śpiewu, 
folkloru i tradycji kaszubskich. Do największych sukce-
sów Kosakowian zaliczyć można m.in.: wyróżnienie i na-
grodę specjalną Związku Miast i Gmin Morskich podczas 
Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Wierzchucinie 
w 2013 r., Bursztynowego Skowronka na Festiwalu Pieś-
ni Kaszubskich Kaszebscze Tóne w Swarzewie w 2016 r., 
I miejsce na Festiwalu Kolęd Kaszubskich w Pierwoszynie w 
2014 r., wyróżnienie Złotym Kłosem Gminy Kosakowo w 2016 
r., występ u Marszałek Sejmu na specjalne zaproszenie posła 
Kazimierza Plocke oraz senatora Kazimierza Kleiny. Kosako-
wianie tradycyjnie zajmują się oprawą uroczystości na terenie 
Gminy Kosakowo (Dożynki, festiwale, festyny, imprezy kultu-
ralno-rozrywkowe) – i nie tylko, biorą także udział w wielu 
przeglądach zespołów folklorystycznych w kraju i zagranicą. 
Miejscem prób i występów Zespołu jest siedziba lokalnego od-

działu ZKP – kosakowska Checz, w której członkowie Zrzesze-
nia wielokrotnie gastronomią czy śpiewem przekonali o nie-
zwykłej kaszubskiej gościnności zagranicznych gości z Francji, 
Białorusi czy Niemiec – gmin partnerskich Kosakowa. 

Dębogórskie Kwiatki 
Zespół Dębogórskie Kwiatki został założony w 1984 r. przez 

Hildegardę Skurczyńską przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Dębogórzu. Od ponad 30 lat zajmuje się prezentacją ob-
rzędów, pieśni i tańców kaszubskich, promuje Kaszuby w Pol-
sce i świecie. Pierwsze stroje dla członków Zespołu szyły i haf-
towały wszystkie nauczycielki pracujące w szkole w Dębogórzu. 
Intensywny rozwój Dębogórskich Kwiatków nastąpił w latach 
90-tych ubiegłego wieku. Wtedy w pracę zespołu zaangażowa-

TRADYCJA KASZUBSKA ŁĄCZY POKOLENIA 
- ZESPOŁY REGIONALNE W GMINIE KOSAKOWO
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ły się nauczycielki: Krystyna Gołębiowska, Krystyna Grabińska 
i Teresa Czerwińska. Zespół zajmował wysokie miejsca w róż-
norodnych konkursach o tematyce kaszubskiej (m.in. w Kon-
kursie Kaszubska Bina, Konkursie poezji i prozy kaszubskiej 
Rodnô Mòwa, Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Jastarni, Przeglą-
dzie Zespołów Regionalnych w Wierzchucinie). Wielokrotnie 
występował podczas różnorodnych imprez organizowanych na 
terenie szkoły w Dębogórzu, w Gminie Kosakowo oraz poza nią 
(Dożynki gminne, Dożynki powiatowe, Festyn Kaszubski w Re-
wie, Koncert dla Jana Pawła II w Sopocie w 1999 r., 80-Rocznica 
Zaślubin Polski z Morzem w Pucku, Dyktando Kaszubskie w Ko-
sakowie w 2016 r.). Obecnie Dębogórskie Kwiatki liczą ponad 

60 członków: dzieci i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Dębogórzu. Najmłodsze dzieci mają 4 lata, najstarsze – 12. 
Kierownikiem zespołu od 2008 roku jest Teresa Czerwińska.

Jantarki 
Koło regionalne w Zespole Szkolno-Przedszolnym w Mo-

stach szkole powstało w 1996 r. Założyła je nauczyciel-
ka Aleksandra Pająk w celu przybliżenia dzieciom kultury 
regionu, w którym żyją. Od 1998 roku Koło prowadzone jest 
wspólnie z Lucyną Sorn. Od samego początku działania były 
różnorodnie ukierunkowane: członkowie Koła przygotowy-
wali przedstawienia, jasełka, występowali w konkursach: 
Rodnô mòwa, Bë nie zabëc mòwë starków, Baśnie i legendy 
Kaszub, podczas festynów, dożynek, uroczystości szkolnych, 
gminnych, środowiskowych, lokalnych. Ponadto uczyli się 
piosenek i tańców kaszubskich, współpracowali z instytu-
cjami działającymi na terenie Gminy Kosakowo. Współpracy 
z lokalnym oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
dzieci zawdzięczają oryginalne stroje kaszubskie, wyhafto-
wane i uszyte własnoręcznie przez członkinie ZKP. Przeło-
mowym okresem okazał się rok szkolny 2008/2009. Wów-
czas to szkoła w Mostach nawiązała współpracę partnerską 
z Cyprem. Odwiedziny grupy nauczycieli z Cypru zaowoco-
wały zaproszeniem członków Koła na Festiwal Tańca, który 
odbywał się na Cyprze. Od tej pory Koło zaczęło oficjalnie 
funkcjonować jako Zespół Jantarki. W ramach międzynaro-
dowego projektu Natura, wespół z zagranicznymi partnera-
mi wymieniamy się wiadomościami i doświadczeniami z za-
kresu różnych dziedzin nauki: geografii, historii, biologii… 
W 2017 r. tematem przewodnim III edycji wspomnianego 
projektu była Tradycja narodowa i regionalna. Opiekuno-
wie wraz z uczniami opracowali tradycje związane ze świę-
tami narodowymi w Polsce i regionalnymi na Kaszubach. 
Podczas podsumowania przedsięwzięcia, z udziałem gości 

z Cypru przeży-
liśmy niezwykłą 
podróż w szkol-
ną czasoprze-
strzeń poprzez 
piękne i różno-
rodne polskie 
pory roku oraz 
miesiące pełne 
szkolnej pracy. 
Z naszego re-
gionu nie zabra-
kło kolędników, 
ścinania kani, 
dożynek i po-
witania wios-
ny. Prezentacja 
zakończyła się 
wspólnie zatań-
czonym polskim 
polonezem. Re-
alizacja projek-
tu może posłużyć za dowód, że polska szkoła naucza i wy-
chowuje w klimacie tradycji i nowoczesności, regionalizmu 
i uniwersalizmu. 

Rebuce
Początki zespołu datują się od 2000 r. Wówczas pracę w SP 

Pogórze w świetlicy szkolnej rozpoczęła Emilia Kula: pro-
wadziła zajęcia o tematyce regionalnej, ucząc dzieci piosenek 
kaszubskich. Rok później zaczęła uczyć w klasie integracyjnej 
i tam stworzyła grupę uczniów uczęszczających na zajęcia kół-
ka kaszubskiego. Poza nauką piosenek, pojawiły się również ka-
szubskie tańce oraz wspólne czytanie baśni. Do zaprezentowania 
swoich pasji szerszemu środowisku potrzebne były stroje. Z po-
mocą ruszyli rodzice: uszyto spódnice, bluzki, fartuszki, wianusz-
ki, kamizelki. Zespół, który w międzyczasie przyjął nazwę Rebuce, 
zaczął uświetniać swoimi występami różne imprezy – najpierw 
szkolne, później również gminne: na Dożynkach oraz festynie 
integracyjnym Z pogórza lato rusza. Rozwinięto też współpracę 
z innymi szkołami. Zespół brał udział m.in. w Gminnych Konkur-
sach Wiedzy i Kultury Kaszub, w Międzyszkolnym Konkursie Baś-
ni i Legend Kaszubskich, zajmując czołowe miejsca. Odpowiadał 
na zaproszenia zarówno tych najmłodszych – w różnych przed-
szkolach i placówkach oświatowych, jak i najstarszych – goszcząc 
w Kole Emerytów w Gdyni. 
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Na europejskiej mapie małych ojczyzn Kaszuby zajmują miej-
sce szczególne – niemal w środku, w samym sercu kontynen-

tu. Przejawem niezrozumiałego egotyzmu byłaby zatem sytuacja, 
gdyby nie pragnęli swoim skarbem – bogatym dziedzictwem kul-
turowym, podzielić się z innymi. Kosakowskie zespoły regionalne 
na podbój Europy wyruszają odważnie i regularnie: ze śpiewem, 
tańcem, ludowymi strojami i pradawnymi tradycjami. 
 Morzanie podbili Litwę, Ukrainę, Niemcy, Włochy, Francję 
i Szwajcarię. W 2006 r. wystąpili w kaplicy w Ostrej Bramie, 
Katedrze Wileńskiej oraz partnerskich Duksztach. W 2008 r. 
wybrali się do Garmich-Partenkirschen, koncertowali m.in. 
w katedrze w Rimini, sanktuariach w Loreto i Lanciano, a tak-
że w Ortona i San Giovanni Rotondo – w miejscu życia i pra-
cy św. Ojca Pio, ponadto w Villaricca, Monte Cassino, Asyżu, 
Florencji, Wenecji i w antycznym am iteatrze w Pompejach. 
Najważniejszym wydarzeniem włoskiego turnée były kon-
certy w Rzymie, oprawa mszy św. w watykańskich podzie-
miach oraz kilkunastominutowy koncert w czasie audiencji 
generalnej, transmitowany przez włoską telewizję. W 2009 r. 
Morzanie powrócili do Niemiec, tym razem dając koncerty 
w Wieskirchen oraz Bad Kohlgroup. Europa środkowa zatem 
podbita, rok później Morzanie wybierają się jeszcze bardziej 
na Zachód, występując we Francji: Besansonne, Pontarlier i Ban-
nans, a także szwajcarskim Verierres, Neuchatel, Colombiers, Mo-
tieres. W październiku 2016 r. Chór ponownie podbił serca słu-
chaczy Półwyspu Apenińskiego, występując m.in. w Turynie oraz 
w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie. W drodze powrotnej 
ujarzmiono estetyczne gusta mieszkańców Niederau w Austrii. 
 W partnerskiej gminie Dukszty występowali także Kosako-
wianie, uświetniając kaszubskim folklorem litewskie dożyn-
ki. Formalną współpracę Gminy Kosakowo z podwileńskimi 
Duksztami datuje się od 10 września 2004 r., kiedy to podpisano 
obustronne porozumienie – jak widać na przykładzie wymiany 

kulturalnej sztandarowych zespołów regionalnych Kosakowa, 
jest to współpraca niezwykle owocna. Kosakowianie dali także 
koncerty w trakcie Międzynarodowych Festiwali Folklorystycz-
nych w Austrii i Grecji.  
 Również nasze folklorystyczne zespoły dziecięce niejedną wy-
prawę na podbój Europy mają już za sobą. Dębogórskie Kwiatki wy-
jeżdżały kilkakrotnie za granicę: do Hamburga i do Disneylandu pod 
Paryżem (2004), Rzymu (2007), Bułgarii (2012), Austrii (2013) 
i Grecji (2014). Jantarki reprezentowały Polskę na Międzyna-
rodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 
w gronie 23 zespołów z całego świata (2009). Program festiwalu 
był bardzo napięty. Dzieci występowały wielokrotnie: w Nikozji, 
Famaguście, Iskele, Gecitkale i w Salamis, gdzie odbywała się uro-
czysta gala festiwalu. Występom towarzyszyły liczne przemarsze 
w ludowych strojach zabytkowymi ulicami miast. W czerwcu 
2010 r. ponownie zespół wyjechał na Cypr – tym razem z okazji 
Dnia Dziecka. W 2011 r. Jantarki uczestniczyły w Międzynarodo-
wym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Hanioti 
w Grecji, a rok później reprezentował szkołę, gminę i Polskę na 
Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych w Lido 
di Jesolo w słonecznej Italii.
 W lipcu 2015 r. Jantarki wzięły udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Gruzji. Liczne 
występy, spotkania z ciekawymi ludźmi, bogata kultura i prze-
piękne miejsca to nagroda za całoroczną pracę, ale też promowa-
nie naszej Małej Ojczyzny.
 Jak widać z powyższych informacji, całkiem spora część Eu-
ropy, a nawet część zachodniej Azji, została podbita przez ka-
szubskie śpiewy i tańce spod kosakowskiej strzechy. Oczywiście 
podbój ma charakter obosieczny (również Gmina Kosakowo za-
prasza w swoje gościnne progi zagranicznych gości), a wymiana 
kulturalna z różnymi zakątkami świata zaowocowała wielokie-
runkową, prężną współpracą międzynarodową. 

- zagraniczne podróże
kosakowskich zespołów regionalnych

Kaszubi podbijają Europę
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Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo ma zgoła nietuzin-
kowego patrona – kaszubskiego Sienkiewicza. Takie okre-

ślenie pisarza wydaje się jak najbardziej uprawomocnione, 
bowiem Augustyn Necel zasłynął przede wszystkim jako au-
tor powieści historycznych, a zarazem jako znakomity gawę-
dziarz. Urodził się w 1902 r. w rybackiej rodzinie i podobnie 
jak ojciec związał się z morzem i rybołówstwem. Wielkim au-
torytetem darzył Franciszka Goykę, starego rybaka, na któ-
rego łodzi początkowo pracował i który stał się dla młodego 
Necla nauczycielem historii Kaszub i miłości do ojczyzny. Tej 
lekcji młody rybak, a później powieściopisarz, już nigdy nie 
zapomni. W 1925 r. zostaje marynarzem loty handlowej, 
trzy lata później pracuje w Helu w Morskim Laboratorium 
Rybackim. Zaczyna też pisać o swojej wielkiej pasji – rybo-
łówstwie. 
 W wrześniu 1939 r. bierze czynny udział w Obronie Wy-
brzeża. Dostaje się do niewoli i zostaje skazany na śmierć. Los 
ma wobec Necla na szczęście jednak inne plany: udana uciecz-
ka ratuje go od śmierci, a Kaszuby od straty wielkiego pisarza. 
Działa w ruchu oporu Gryfa Pomorskiego, wraz z żoną Agniesz-
ką angażuje się w konspiracyjną działalność Armii Krajowej, 
ukrywając osoby poszukiwane przez gestapo. Doświadczenia 
wojenne znajdą swoje literackie echo w książce Wolność i nie-
wola. 
 Po wojnie Augustyn Necel powrócił do rybołówstwa, 
pływał na własnych kutrach. Był prezesem Związku Ryba-
ków Morskich w Helu, zorganizował bank i przychodnie 
zdrowia dla rybaków. Od 1955 r. zajął się wyłącznie pisa-
niem. Pierwsza powieść – Kutry o czerwonych żaglach – zo-
stała przychylnie przyjęta przez krytykę, wyznaczając po-
niekąd drogę pisarską twórcy, naznaczoną skrupulatnym 
spisywaniem wspomnień najstarszych mieszkańców Ka-
szub, sięganiem do historii regionu od potopu szwedzkie-
go po okupację hitlerowską, poszukiwaniem intrygujących 
rozwiązań fabularnych, żywym i barwnym językiem. Nic 
zatem dziwnego, że Krwawy sztorm, Złote klucze, Maszopi, 
Okrętnicy spod Nordowej Gwiazdy, Łosoś wszechwładny, Nie 

rzucim ziemi, a także szczególnie bliscy kosakowskiemu 
odbiorcy Rewianie charakteryzują się niepowtarzalnym 
autentyzmem. 
 Augustyn Necel zmarł we Władysławowie 29 października 
1976. Jego imieniem nazwano ulice m.in. w Gdyni, Jastarni, Su-
chym Dworze i Wejherowie. Od 1995 r. jest również patronem 
kosakowskiej Biblioteki. 
 Kosakowska książnica to nie tylko wypożyczalnia ksią-
żek i czasopism, ale również nowoczesna placówka o sze-
rokiej ofercie kulturalnej i edukacyjnej, propagującej czy-
telnictwo, działania kulturotwórcze lokalnych środowisk 
artystycznych, edukację, malarstwo, rękodzieło. To tutaj 
odbywają się m.in. zajęcia i spotkania Klubu Małego Czytel-
nika, Klubu Miłośników Gier Planszowych, Grupy Czytelni-
czej, Kosakowskiej Grupy Literackiej, zajęcia komputerowe 
dla seniorów, jak również imprezy kulturalne, wernisaże 
i wystawy. W 1998 roku Biblioteka wraz z lokalnym oddziałem 
ZKP wydała wznowienie dwóch książek Necla: Rewian i Haf-
towanej bandery. W setną rocznicę urodzin swojego patrona 
zorganizowała wydanie wznowienia W pogoni za ławicami.

Augustyn Necel
- patron kosakowskiej biblioteki
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Z racji położenia geogra icznego: nadmorskiego i w pobliżu 
jezior, rybołówstwo na Kaszubach od wieków stanowiło 

ważną dziedzinę gospodarki. Ale nie wyłącznie: połowy ryb 
stały się bowiem nie tylko źródłem utrzymania, ale z biegiem 
lat wytworzyły również oryginalną kulturę. W dawnych cza-
sach zasady połowów w oparciu o punkty brzegowe zwane sta-
cjami rybackimi, regulowały z jednej strony przepisy ustalane 
przez panujących, z drugiej – prawo zwyczajowe. Takie stacje, 
zlokalizowane w miejscach dogodnych dla postoju łodzi i prac 
związanych z ich obsługą, znajdowały się m.in. w Helu, Jastar-
ni i Pucku, a także w mniejszych miejscowościach: w Karwi, 
Gnieżdżewie, Osłoninie, Swarzewie, Tupadłach. Udokumen-
towane są również w Mechelinkach i Rewie. Ta pierwsza co 
najmniej od roku 1288 – wówczas bowiem książę wschodnio
-pomorski Mściwoj I zezwolił zakonowi cystersów z Oliwy na 
posiadanie w tej wiosce jednego okrętu dla własnej potrzeby. 
Kiedy w 1361 r. w sąsiednich Mostach powstanie zarząd ziem-
ski (grangia) dóbr oliwskich na Kępie Oksywskiej, mecheliń-
scy rybacy staną się głównymi dostarczycielami owoców mo-
rza na stół klasztorny w Mostach i Oliwie. 
 W 1589 r. opat oliwski zezwolił rybakom na wybudowanie 
chat w miejscowości Riffe, czyli dzisiejszej Rewie, jednak bez 
nadania przywilejów. Pół wieku później, w 1648 r., opat Kęsow-
ski nadał ośmiu rybakom z tej miejscowości prawo dzierżawy 
domów w zamian za czynsz. Cena nie będzie niska: rewianie zo-
bowiązani zostaną do oddawania po połowach krabów z każdej 
fury część na rzecz konwentu oliwskiego, a także opłacać specjal-
ny podatek, oddawać jedną ósmą złowionych dorszy, tyleż samo 
śledzi, co dziesiątego łososia i wszystkie jesiotry. Wiadomo rów-
nież, że sto lat później Rewę zamieszkiwało 14 rybaków. W XVI 
i XVII wieku pożogi wojenne zazwyczaj omijały wioski Kępy 
Oksywski ze względu na wysoki brzeg morski oraz okoliczne 
bagna. Nie omijały niestety jednak kolejne fale zarazy morowej. 

 I rozbiór Polski spowodował, że wszystkie 26 osad ryba-
ckich Zatoki Puckiej podporządkowano jurysdykcji pruskiego 
urzędu rybackiego. Odzyskanie przez państwo polskie su-
werenności oznaczało również uzyskanie dostępu do morza 
– o łącznej długości wybrzeża wynoszącej 147 km, z czego 
ponad połowę stanowił sam Półwysep Helski. Niemniej jed-
nak uzyskanie dostępu do Bałtyku nie miało znaczenia jedy-
nie symbolicznego: kaszubscy rybacy oraz rolnicy wnieśli 
znaczące zasługi dla zachowania polskiej tożsamości pomor-
skich terenów. Warto zaznaczyć, że używane w Rewie szku-
ty, tworzące w latach 1862-1945 kaszubską, przybrzeżną 
żeglugę towarową, były pierwszymi statkami handlowymi 
II Rzeczpospolitej. Z powodu braku portu w Rewie budowa-
ne statki kotwiczono na pobliskiej lagunie, a do komunikacji 
z lądem wykorzystywano małą łódź wiosłową, którą w trakcie 
rejsu najczęściej holowano na faleniu. Każdego roku 16 lipca 
rewskie szkuty na moment zapominały o swoim handlowym 
przeznaczeniu, służąc do przewozu ok. 50-60 pątników na od-
pust Matki Boskiej Swarzewskiej, zwanej Królową Polskiego 
Morza lub Gwiazdą Polskiego Wybrzeża. Odpust skupiał przy 
swarzewskim brzegu łodzie i kutry z całego kaszubskiego wy-
brzeża. 
 Dziś zarówno Rewa, jak i Mechelinki, nie odwracają się od 
morza, wręcz przeciwnie: wiążą z wodnym żywiołem swo-
ją przyszłość. W obu miejscowościach nadal łowi się ryby, 
w obu funkcjonują z sukcesami kluby żeglarskie. Mechelinki 
pochwalić się mogą dodatkowo nowoczesną przystanią ryba-
cką. 
 A wszystkich zainteresowanych historią tych terenów od-
syłamy do Zarysu dziejów ziemi kosakowskiej pióra Zygmunta 
Miszewskiego. Historię kaszubskiego rybołówstwa dokładnie 
opisuje z kolei Anna Kwaśniewska w publikacji Rybołówstwo 
na Kaszubach. Przeszłość – przemiany – teraźniejszość. 

RYBACKIE KORZENIE
KOSAKOWSKIEJ KASZUBSZCZYZNY
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Mechelinki z wszystkich miejscowości Gminy Kosakowo 
wyróżniają się klimatem rybackim z tradycyjnymi form-

ami uprawiania rybołówstwa. Nowoczesna przystań rybacka 
z pomostem oraz Aleja Nadmorska z am iteatrem idealnie 
łączą tradycję z nowoczesnością, wkomponowując się dodat-
kowo w atrakcyjne przyrodniczo tereny znaczone piaszczysty-
mi plażami, klifowym wybrzeżem i rezerwatami. Przepiękne 
nadmorskie krajobrazy oraz dynamicznie rozwijająca się baza 
gastronomiczno-noclegowa przyciągają rzesze turystów z kra-
ju i zagranicy. 
 Nową inwestycją, która zmieniła obraz Mechelinek jest 
wspomniana przystań rybacka z pomostem. Tworzy ją osiem 
budynków, wśród nich warsztatowo-socjalny, sprzedaży bez-
pośredniej, pięć boksów dla rybaków oraz wędzarnie. Wspa-
niale prezentuje się pomost, tylko kilka metrów krótszy od 
molo w Orłowie. Budowa w większości została s inansowana 
z funduszy unijnych, z Programu Operacyjnego Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007 – 2013. 
 W oparciu o środki unij-
ne zagospodarowana została 
również przestrzeń nieopo-
dal przystani Mechelinkach. 
Powstała nowa utwardzo-
na nawierzchnia oraz ele-
menty małej architektury: 
specjalne podesty i schody 
na plażę, pergole widoko-
we, słupki ograniczające 
w formie efektownie wy-
glądających kul, jak również am iteatr ze sceną o konstrukcji 
stalowo-drewnianej oraz widownią na 120 osób – na potrzeby 

odbywających się tutaj imprez plenerowych oraz występów 
artystycznych naszych teatralnych, wokalnych i tanecznych 
zespołów. Tuż przy plaży znajduje się grupowy Pomnik Przy-
rody, który tworzą dwa wiekowe jesiony oraz prastary dąb. 

 Na nabrzeżu Zatoki można 
spotkać bardzo ciekawe formy 
ukształtowania wybrzeża mor-
skiego: we wschodniej części, 
na granicy Mechelinek i Pier-
woszyna, w otoczeniu lasów, 
schodzi do morza klif Kępy Ok-
sywskiej – stamtąd rozciąga 
się imponujący widok na całą 
Zatokę Pucką i Półwysep Hel-
ski. Dalej na północ i zachód 
natra imy na kilkukilometro-
we czyste plaże, będące ideal-
nym miejscem dla kąpieli sło-

necznych i wodnych. Z miejscowością graniczy Rezerwat 
Mechelińskie Łąki – to obszar szuwarów i łąk o powierzchni 
113,47 ha, służący zachowaniu i ochronie miejsc lęgowych 
i bytowania cennych gatunków ptaków wodnych oraz błot-
nych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych. Flora rezerwatu 
liczy około 200 gatunków, w tym ponad 20 gatunków to ro-
śliny chronione lub rzadkie oraz zagrożone. Największą osob-
liwością przyrodniczą tego terenu jest wyjątkowo bogata po-
pulacja mikołajka nadmorskiego. Z kolei kilkuhektarowy lasek 
jesionowo-olszowy położony między Mechelinkami a sąsied-
nimi Mostami skrywa Rezerwat Czapli Siwej – gniazda czapli 
umieszczone są na olchach czarnych na wysokości ok. 8-10 
metrów.
 Mechelinki, głęboko osadzone w swoich kaszubskich ko-
rzeniach, zarazem odważniej patrzą w przyszłość. Taka po-
dwójna poniekąd perspektywa: zorientowana zarówno na 
przeszłość, jak i na przyszłość – na nowoczesne rozwiązania 
z jednoczesnym poszanowaniem tradycji, zawsze była podsta-
wowym wyznacznikiem działań lokalnego samorządu. 
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MECHELINKI 
- OSTOJA KASZUBSKIEGO RYBOŁÓWSTWA 
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5 listopada 2017 r. w kosakowskim Gimnazjum oraz przyległym 
kompleksie sportowym odbyło się XV Dyktando Kaszubskie. 

Organizatorzy: inicjatorki Dyktanda – panie Danuta Pioch i Wan-
da Lew Kiedrowska, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Dębogó-
rze - Kosakowo, Dyrektor Gimnazjum w Kosakowie, Wójt Gminy 
Kosakowo oraz Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
PEKO, zadbali, by blisko dwustu uczestników miało dogodne 
warunki sprawdzenia się w piśmie kaszubskim, a pozostały czas 
uznali za znakomicie spędzony. 
 Teksty Dyktanda Kaszubskiego przygotowało Centrum Języka 
i Kultury Kaszubskiej. Dla młodszych dzieci – bajki (po raz pierw-
szy mogli wystartować w odrębnej kategorii uczniowie klas I-III), 
a dla starszych uczestników teksty historyczne i ludowe legendy.
 Sześć osób w różnych kategoriach wiekowych zdobyło tytu-
ły mistrzów kaszubskiej pisowni: Paulina Miotk (kl. I-III), Oliwia 

Paczoska (kl. IV-VI), Magdalena Kalkowska (gimnazjaliści), Edyta 
Kossak-Główczewska (szkoły ponadgimnazjalne), Danuta Wę-
sierska (dorośli), Iwona Kwidzińska (profesjonaliści). 
 Nie mogło zabraknąć ciekawego programu artystycznego: 
wystąpił zespół Kosakowianie, Dębogórskie Kwiatki, Jantarki oraz 
Paweł Hajder. Na kaszubską nutę zaśpiewała słynna wokalistka 
Weronika Korthals, pokaz możliwości wokalnych dał również dy-
rektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie Tomasz Fopke.
 Organizatorzy przygotowali dla uczestników możliwość sko-
rzystania z pływalni oraz wycieczki po Gminie Kosakowo zorga-
nizowanym transportem. Nie można było się zatem nudzić.

y j p ( ),

DYKTANDO
KASZUBSKIE
W KOSAKOWIE

XV Dyktando Kaszubskie przypomniało, że – parafrazując 
słowa poety – Kaszubi nie gęsi, iż swój język mają. Folklor 

kaszubski zawitał jednak do nowoczesnego Centrum Edukacyjno
-Sportowego również i pod inną postacią, równie emocjonującą. 
Bardziej na sportowo. 
 10 września 2017 r. w Centrum Sportowym w Kosakowie odbył 
się Turniej Baśki o Super Puchar Bałtyku – był to IX turniej zaliczany 
do rankingu Masters Kaszëbë 2017. Baśka to tradycyjna kaszubska 
gra karciana. Zawody odbywały się według obowiązujących przepi-
sów gry – Baszka Méster Sport, w trzech kategoriach: par, drużyno-
wej oraz indywidualnej pań i panów. Zawodnicy oraz zawodniczki 
rozegrali 4 rundy. Patronat honorowy nad turniejem objął Wójt 
Gminy Kosakowo.
 Zwycięzcą karcianej rywalizacji został Rajmund Gaf ke (Luzino 
I), który wyprzedził Ewę Jendernal (FOX Gdynia) i Marka Latosiń-
skiego – (Mirwo Łasin). W rywalizacji par zwyciężyli Franciszek 
Kawski i Marek Latosiński (Mirwo Łasin), którzy po raz pierwszy 
wygrali tę kategorię w Masters Kaszëbë. Drugie miejsce zdobyła 
para Rajmund Gaf ke i Jan Pallach (Luzino I), na trzecim miejscu ry-
walizację ukończyło Tornado Lębork – Tadeusz Dominiecki i Jerzy 
Urich. Super Puchar Bałtyku w rywalizacji zespołów zdobyło Luzi-
no I, na drugim miejscu sklasy ikowano zespół Mirwo Łasin, a na 
trzecim iniszowało Tornado Lębork. 
 Z kolei 20 stycznia 2018 r. w Centrum Sportowym w Kosakowie 
pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo odbył się Turniej karcia-
nej Baśki – Maraton Kosakowski o Mistrzostwo Polski. Zwycięzcą 
zawodów został Andrzej Kitowski (Zacisze Mosty), drugie miejsce 
zdobył Andrzej Brzozowski (Brzozaki Mechowo), natomiast na 
trzecim miejscu sklasy ikowany został Mariusz Kozakiewicz (Wej-
her Wejherowo). Turniej par wygrali Samson Przemysław i Kitow-
ski Andrzej (Zacisze Mosty). W rywalizacji zespołów zwyciężyło 
Zacisze Mosty.

KASZUBI 
NA SPORTOWO 

- TURNIEJE BAŚKI W KOSAKOWIE
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WYDANIE SPECJALNE

Dzień Jedności Kaszubów

XV Dyktando Kaszubskie odbyło się w nowoczesnym 
i nowo wybudowanym kosakowskim Centrum Eduka-

cyjno-Sportowym, tworząc w ten sposób osobliwy, a zarazem 
owocny melanż tradycji i nowoczes-
ności. Poświęćmy zatem kilka słów 
temu, co kryło się pod drugą stroną 
tej mieszanki: pod hasłem nowoczes-
ność.
 Centrum jest zwieńczeniem 
wieloletnich starań o powstanie w 
Gminie Kosakowo w pełni nowo-
czesnego kompleksu edukacyjno
-sportowego, na miarę XXI wieku 
i oczekiwań wszystkich mieszkań-
ców, młodzieży, dzieci i rodziców. 
W centrum Gminy zbudowany zo-
stał zespół obiektów, tworzących dla stale powiększającej się 
liczby mieszkańców doskonałą bazę dydaktyczną, rekreacyjną 
oraz szerokie zaplecze sportowe. 
 Okres przygotowawczy budowy Gimnazjum w Kosakowie 

rozpoczęto w 1999 r. Uchwałą Rady Gminy Kosakowo. Naj-
pierw powstać miała placówka dydaktyczna. Nie trzeba było 
na nią długo czekać. Uroczyste otwarcie budynku dydaktycz-
nego odbyło się 1 września 2014 r. Imponująco przedstawia 
się nowo wybudowany obiekt z zewnątrz. Co kryje wewnątrz? 
Wewnątrz znajduje się m.in. 
17 sal lekcyjnych wyposażo-
nych w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, bibliotekę wraz 
z czytelnią, stołówkę dla 150 
uczniów oraz świetlicę i licz-
ne gabinety specjalistów. Cały 
budynek zaprojektowano na 
planie litery V z umiejsco-
wieniem hali sportowej i hali 
basenowej od strony ulicy. 
Obok znajduje się boisko te-
renowe typu Orlik, bieżnia 
o czterech torach na 100 
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metrów, skocznia w dal i wzwyż oraz rzutnia do pchnięcia 
kulą. W celu zapewnienia uczniom odrobiny relaksu między 
zdobywaniem wiedzy a wysiłkiem sportowym, przestrzeń 

pomiędzy skrzydłami gimnazjum 
a halą sportową przeznaczono na 
dziedziniec rekreacyjny. 
 W marcu 2015 r. miało 
miejsce uroczyste Otwarcie Hali 
Sportowej z pełnowymiarowym 
boiskiem do piłki nożnej, które 
przy pomocy ażurowych ścian z 
siatki podwieszonej pod su item 
można podzielić na trzy mniejsze 
boiska do gry w piłkę ręczną, siat-
kówkę, koszykówkę, tenisa ziemne-
go czy badmintona. Trybuny rzędo-

we mieszczą widownię do 200 osób. 
 Z kolei w czerwcu 2015 r. otwarto halę basenową – wi-
sienkę na torcie inwestycji, z 6 torami oraz pomieszczeniem 
dla ratowników i instruktorów z węzłami sanitarnymi i szat-
niami. Zlokalizowana na piętrze widownia pomieści 130 
osób, a na tzw. plaży istnieje dodatkowa możliwość rozsta-
wienia 70 miejsc. Wielkość basenu jest zgodna z wymogami 

FINA i umożliwia przeprowa-
dzenie rozgrywek pływackich. 
Wszystkie wymienione obiek-
ty są w pełni przystosowane 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 
 W ten sposób w Gminie 
Kosakowo powstało nie tylko 
nowa placówka oświatowa, ale 
również nowoczesne i znako-
micie wyposażone centrum 
edukacyjno-sportowe z praw-
dziwego zdarzenia. 
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Gmina Kosakowo… mocno zakorzeniona w swojej tradycji, 
historii i kulturze spod znaku kaszubszczyzny, jednocześ-

nie odważnie patrząca w przyszłość za sprawą licznych inwe-
stycji modernizujących dawne rolniczo-rybackie miejscowości. 
W przeciągu kilkudziesięciu lat stała się turystycznym magne-
sem dla gości z kraju i zagranicy. To oczywiście nie jedyna znana 
nadmorska gmina kaszubska nad naszym Pomorzem, niemniej 
jednak tym bardziej warto zapytać, co przyciąga rzesze tury-
stów właśnie do Gminy Kosakowo, stanowiąc jednocześnie do-
wód jej unikatowości. 
 Odpowiedzi z pewnością będzie wiele, każdy odnajdzie coś 
innego, każdy znajdzie coś dla siebie i swoich bliskich. Roman-
tyczne spacery po Szpyrku, rewskim cyplu – takiej bardziej 
kameralnej wersji Półwyspu Helskiego (na który dostaniemy 
się w okresie sezonu letniego tramwajem wodnym w ciągu 
nieco ponad godziny, bez korków, ale z zapierającymi dech 
w piersiach widokami), Ogólnopolską Aleją Zasłużonych Ludzi 
Morza, nadmorskimi alejami na tle malowniczych krajobra-
zów Zatoki Puckiej? Nie przez przypadek w granicach Gmi-
ny znajdują się rezerwaty z wyjątkową fauną i lorą. A może 
coś dla spragnionych bardziej aktywnego wypoczynku? Tych 
zachwycą jedne z najlepszych w Polsce warunków do upra-
wiania sportów wodnych: żeglarstwa, wind- i kitesur ingu. 
Ale nie tylko. Amatorów czynnego wypoczynku przyciąg-
ną również ścieżki piesze (Szlak Bernarda Chrzanowskiego) 
i rowerowe, liczne siłownie plenerowe, stadniny koni, wielo-
funkcyjne boiska oraz nowoczesne Centrum Sportowe w Ko-
sakowie z halą sportową i basenową. Bogaty kalendarz imprez 
kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych zachęci do aktyw-
nych form spędzania wolnego czasu. A po spacerach, kąpielach, 
zmaganiach z żywiołami wody i wiatru koniecznie należy udać 
się na przepyszną, świeżo złowioną w morzu rybkę w jednym 
z licznych punktów gastronomicznych. 
 Gmina Kosakowo jest pozytywne postrzegana i oceniania 

GMINA KOSAKOWO 
- Z TRADYCJAMI 

W NOWOCZESNOŚĆ

w rozmaitych rankingach ogólnopolskich i regionalnych a sta-
rania gospodarcze, inwestycyjne oraz kulturalne docenili rów-
nież mieszkańcy, wybierając dwukrotnie w plebiscycie Dzien-
nika Bałtyckiego Wójta Jerzego Włudzika Najlepszym Wójtem 
Pomorza, a także dziennik Rzeczpospolita przyznając w 2013 r. 
włodarzowi Gminy tytuł Lidera Samorządu. 
 To, co nowe, nie wypiera tu dawnego, ale w efektowny spo-
sób eksponuje. Dzięki temu nigdzie w Gminie Kosakowo nie po-
czujemy się obco, wszędzie – jak u siebie i zarazem jak nigdzie 
indziej. To również za sprawą wyjątkowej kaszubskiej gościnno-
ści. Wszystko to sprawia, że Gmina Kosakowo, stając się z roku 
na roku coraz atrakcyjniejszym i nowocześniejszym ośrodkiem 
turystyki, rekreacji, sportów wodnych, pozostaje prawdziwą 
ostoją kaszubskiej kultury ludowej. Ale o tym wszystkim nie 
wystarczy poczytać, warto i należy przekonać się samemu. 

Zapraszamy. 


