WYCIECZKA PO KASZUBACH

POŁOŻENIE KASZUB

Kaszuby to region kulturowy w
północnej Polsce, będący częścią
Pomorza Gdańskiego.
Granica współczesnych Kaszub
obejmuje obszar zaczynający się od
północy od Półwyspu Helskiego do
ziem powiatu chojnickiego na
południu.
Do Kaszub zalicza się również
Trójmiasto.
Łącznie w tych granicach Kaszuby
obejmują obecnie około 6200 km².

Wschodnią granicę Kaszub wyznaczają Zatoki: Pucka i Gdańska.
Południe i centrum regionu to niezwykle malownicze i turystycznie ciekawe regiony
Pojezierza Kaszubskiego inaczej zwanego Szwajcarią Kaszubską. Charakteryzuje się
ogromną ilością jezior i wodnych oczek. Największe jeziora regionu to: Wdzydze i Jasień.
Wybrzeże dzieli się na dwa regiony geograficzne: Pobrzeże Słowińskie i Wybrzeże
Słowińskie, a następnie na Mierzeję Helską i Pobrzeże Kaszubskie.

SYMBOLE KASZUB
Za godło i tym samym symbol Kaszubów uznaje
się gryfa, czyli mityczne zwierzę, wywodzące
się ze starożytności. Herb kaszubski
przedstawia go w czarnej maści na żółtym tle
(opcjonalnie złotym).

Barwy kaszubskiej flagi są zaczerpnięte z herbu
– górny pas jest czarny, dolny jest żółty (złoty).

HYMN Zemia Rodnô, Jan Trepczyk
Kaszubi mogą się poszczycić własnym hymnem.
Autorem tekstu jest Hieronim Derdowski,
a muzyki Feliks Nowowejski.
Za sprawą Zrzeszińców narodził się nowy nurt w
muzyce kaszubskiej – pieśń autorska, w której
wyeksponowano motywy patriotyczne.
Najbardziej znanym utworem tego typu,
powstałym już po II wojnie światowej, jest Zemia
Rodnô – kaszubski hymn narodowy.
Kaszebskji Pjesnjôk Jana Trepczyka ukazał się
w 1935 r. w Rogoźnie Wielkopolskim.

„Kaszubskie nuty” jest to tradycyjna pieśń kaszubska, będąca jednym z najbardziej
rozpoznawalnych elementów folkloru kaszubskiego. Pieśń jest wyliczanką, a
nieodzowna do jej wykonania jest plansza z rysunkami – równolegle do śpiewanego
tekstu jedna osoba wskazuje odpowiedni obrazek na pięciolinii. Pieśń śpiewana jest wolno,
choć w pierwotnej wersji miała szybkie tempo.

KASZUBSKIE INSTRUMENTY

Burczybas
Instrument ten używany jest na Kaszubach od co
najmniej XIX w.
Dawniej sporządzano go z garnka lub puszki, dzisiaj
z beczułki, do środka których wkłada się końskie
włosie lub sznur.
Do gry potrzebne są dwie lub trzy osoby – jedna
trzyma instrument, druga pociera włosie, a trzecia
polewa je wodą.

Bazuna
Bazuna była niegdyś wykorzystywana
przez pasterzy oraz do celów
obrzędowych, np. do wypędzania złych
mocy, witania Nowego Roku,
towarzyszyła też uroczystościom
religijnym (zwłaszcza w Zielone Świątki)
i obrzędowi ścinania kani.
Bazuna była wykorzystywana także do
innych celów, zwłaszcza jako instrument
sygnalizacyjny i ostrzegawczy
(jej dźwięki ostrzegały rybaków przed
mgłą czy dużą falą).

Diabelskie skrzypce
Instrument ten znany był na Kaszubach już w XIX w.
Diabelskie skrzypce składają się z kija, na który
naciągnięta jest struna (struny) oraz przymocowane
są różnego rodzaju brzękadła, np. z blaszanej
puszki, drewnianego pudła rezonansowego.
Podczas gry instrument trzymany jest pionowo
– porusza się nim we wszystkie strony, stuka o
ziemię, potrąca się brzękadła, uderza w pudło,
szarpie struny.

MUZYKA WSPÓŁCZESNA
W czasach współczesnych za sprawą zespołów muzycznych zakładanych przez
młodych Kaszubów – np. przy domach kultury rozwija się kaszubska muzyka
rozrywkowa. Przykładem takiego zespołu może być rockowa kapela Wãdzëbôczi.
Powstanie w 1999 r. (w Gdyni) zespołu rockowego Chëcz zapoczątkowało nowy
okres w dziejach kaszubskiej muzyki. W 2000 r. ukazała się debiutancka płyta
zespołu (Do młodëch).

W następnych latach powstał
szereg zespołów (Kùtin,
Kòmpanijô Wãdzëbôków i Fucus)
wpisujących się w różne nurty
muzyki współczesnej. Dzisiaj
najbardziej znanym są Bubliczki,
łączące muzykę kaszubską
z motywami bałkańskimi.

ZESPÓŁ BUBLICZKI

ZESPÓŁ FUCUS

W ciągu ostatnich kilkunastu lat na
kaszubskiej scenie muzycznej
pojawiło się szereg talentów: m.in.
Agnieszka Bradtke, Damroka
Kwidzińska, Nalia Szroeder, czy
Paweł Ruszkowski.
NATALIA SZROEDER

W KASZUBSKIEJ KUCHNI
Kuchnia kaszubska ściśle związana jest z życiem codziennym mieszkańców, ich pracą jak
również pozycją, którą zajmowali w społeczeństwie.
„Nie ta kucharka co przesoli, lecz ta co nie dosoli”
Potrawy z ryb w kuchni kaszubskiej są podstawowym atrybutem tego regionu. Duże ilości
ryb zasalane są w beczkach na zimę do smażenia na postne dni. Tam gdzie rybołówstwo
jest rozwinięte, tam i ryby stanowią podstawę receptury kuchni kaszubskiej.

Śledzie
Na Kaszubach śledzie od zawsze stanowiły
podstawę pożywienia. Śledź po kaszubsku to
najpopularniejszy sposób podania tej ryby.

„Na Świętego Marcina najlepsza gęsina”.
Przed świętem Wielkanocy i Bożym Narodzeniem, weselem, lub innym ważnym
wydarzeniem bito kaczki, gęsi. Natomiast kury, które dorastały szybciej jadano na
niedzielny obiad.

Kaszubską czerninę sporządza się
z krwi gęsi lub kaczki z dodatkiem
suszonych owoców, gęsich podrobów,
marchwi, włoszczyzny, soli, cukru
i octu.

„Z tłustego mięsa tłusta polewka”
Z mięsa świni wykorzystywano każdy kawałek. Mięso dzielono według przeznaczenia: do
zasolenia, wędzenia, do gotowania i do wyrobu kiełbas. W każdym domu nie zabrakło
smalcu. W każdej spiżarni musiał stać garnek kamienny ze smalcem i skwarkami.

Dziadówka to zupa z maślanki
okraszona boczkiem.

„Dobra gospodyni dom przyjemnym czyni i ma pełno w skrzyni”
Produkty zbożowe od wieków stanowią podstawę wyżywienia. Na Kaszubach żyto,
pszenica, jęczmień i gryka to podstawowe zboża, z których wyrabia się mąkę i kaszę. Ze
zboża mielono mąkę, oraz sporządzano kawę zbożową (kafeszrut). Mąka była dostępna
w każdym domu.

Kaszubskie ruchanki
Intrygująca nazwa i jeszcze lepszy
smak! Dawniej placuszki
były przygotowywane z resztek
ciasta chlebowego, a dziś robi się
je z mąki żytniej lub orkiszowej
z dodatkiem świeżych drożdży,
mleka, jaj i cukru. Smażone na
smalcu i podawane z owocową
konfiturą stanowią idealne
zakończenie posiłku.

Zupa brzadowa
Tradycyjna, postna potrawa połączenie tradycyjnej zupy
grzybowej z suszonymi owocami
(czyli brzadem): gruszkami,
jabłkami, śliwkami i wiśniami.
Doprawia się ją cukrem, odrobiną
soli oraz goździkami, zagęszcza
śmietaną i mąką, a następnie
serwuje z domowymi kluseczkami.

ZNANI KASZUBI
JÓZEF WYBICKI
Współtwórca Legionów, autor słów
„Mazurka Dąbrowskiego", wybitny
humanista epoki oświecenia, urodził się
w Będominie koło Kościerzyny na
Kaszubach.
MAREK KAMIŃSKI
Polarnik, podróżnik, jako pierwszy
zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu
jednego roku, pochodzi z Gdańska,
aktualnie mieszka w Gdyni

CZESŁAW NIEMEN
Piosenkarz, instrumentalista i
kompozytor, urodził się na Białorusi,
jednak na stałe osiedlił się na
Kaszubach: w Gdańsku, później
w Sopocie.

LECH WAŁĘSA
Były prezydent Polski,
przywódca "Solidarności",
urodził się w Popowie - wsi
kaszubskiej, w województwie
pomorskim.
DONALD TUSK
Polityk, były premier Polski,
współzałożyciel Platformy
Obywatelskiej, od 2014r.
przewodniczący Rady
Europejskiej, urodzony na
Kaszubach, w Gdańsku.
DANUTA STENKA
Aktorka, urodzona w Sierakowicach
- dużej wsi położonej na Pojezierzu
Kaszubskim, swoją karierę
zaczynała na deskach Teatru
Wybrzeże w Gdańsku.

MIEJSCA KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ
Słowiński Park Narodowy jest trzecim
największym parkiem narodowym w Polsce.
Największą atrakcją, a zarazem swego
rodzaju unikatem w skali Europy, jest
pustynny obraz wydmowy. Oprócz tego
znajdują się tu wyjątkowe jeziora (miesza
się w nich woda słodka ze słoną) oraz
międzynarodowa ptasia autostrada- w tym
miejscu lecą ptaki z Syberii na południe
Europy.
Opuszczony zamek w Łapalicach
którego budowa nie została dokończoną,
choć zapowiadała się całkiem
interesująco. Na fakt ten wpłynęło sporo
problemów, jakie po drodze zastał
inwestor. Zamek znajduje się w odległości
około 5 km od Kartuz. Znajdujemy go
niemalże ukrytego w lasach.

Chojnice to jedno z piękniejszych
miasteczek kaszubskich. Oprócz
pięknej starówki możemy podziwiać
tu muzea np. Muzeum HistorycznoEtnograficzne, historie z Krzyżakami
w roli głównej.

Szwajcaria kaszubska to około 700
jezior, rzeki, dzikie plaże, gęste lasy,
malownicze wsie i szereg atrakcji dla
turystów. Jest częścią Pojezierza
Kaszubskiego, rozciągając się od Kartuz
po Kościerzynę.

Droga Kaszubska Początek swój bierze w Garczu i przebiega poprzez Chmielno,
Zawory, Ręboszewo, Brodnicę Dolną i Ostrzyce. Ostatni odcinek Drogi Kaszubskiej
przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie Wieżycy i kończy się na skrzyżowaniu do
Gdyni. Na trasie Drogi Kaszubskiej znajdują się jeziora: Łapalickie, Białe, Kłodno,
Małe Brodno, Wielkie Brodno i Ostrzyckie.

Kaszubski Park Miniatur to park w którym
zobaczyć można kopie najciekawszych obiektów
z Kaszub, w skali 1:25, są tu modele kościołów,
zamków, dworków i innych budowli. Poza tym
można tu zobaczyć wszystkie latarnie morskie
z polskiego wybrzeża. Poza Kaszubami w Parku są
słynne obiekty z Polski i ze świata, m.in. Statua
Wolności, Big Ben.

Kościerzyna
Atrakcje:
Kościół farny pod wezwaniem świętej Trójcy – zbudowany w latach
1914–1917 na planie krzyża greckiego w stylu neobarokowym.
Pomnik Józefa Wybickiego autorstwa Wawrzyńca Sampa z 1975 r.
Dawny cmentarz ewangelicki na ulicy 8 Marca; obecnie park osiedlowy.
Rynek(układ ulic ze średniowiecza; kamienice, łącznie z ratuszem, są z XIX
wieku).
Pomnik Remusa na Rynku.
Muzeum Ziemi Kościerskiej i Muzeum Akordeonu na Rynku

1. Położenie Kaszub:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszuby
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Mezoregio
ny_Kondrackiego.png
2. Symbole Kaszub:
http://www.kaszubi.pl/o/reda/artykulmenu?id=446
https://opencaching.pl/gallery_cache.php?cacheid=38912
https://czec.pl/pl/p/Pocztowka-Kaszebscze-note-Kaszubskienuty/853
http://kaszebsko.com/uploads/historia/Historiô%20Kaszëbów%20(2
4).pdf
3. Kaszubskie instrumenty:
https://dziennikbaltycki.pl/tag/bazuny-chmielno-2018
http://przemieni.50webs.com/kultura/duchowa/diabskrzyp.html
http://ludowe.instrumenty.edu.pl/pl/instruments/show/instrument
/4643
4. Muzyka Kaszubska:
http://radiokaszebe.pl/checz-premiera-plyty-i-koncert-wwejherowie-15-xi/
https://sprzedajemy.pl/cd-do-mlodech-checz-bytow-2-402203nr47904132

http://radioszczecin.pl/172,322&idpi=4&idxi=99609&go=starter&si=203
http://mad-music.pl/debiutancki-album-natalii-szroeder-juz-sklepachzobacz-nowy-teledysk/
https://sklep.dobrzewiesz.net/pl/p/Bubliczki-Trubalkan/78
5. W kaszubskiej kuchni:
https://www.wszelkieprzepisy.pl/sledzie-po-kaszubsku/przepis-na-sledziepo-kaszubsku
https://smacznapyza.blogspot.com/2014/11/czernina-czarnina-czarnapolewka-na.html
https://www.zottprimo.com/pl/przepisy/detail/rr/dziadowka/ra/show/rcr/Recipe/
https://www.winiary.pl/przepis.aspx/73669/ruchanki-czyli-kaszubskieracuchy
https://www.tvn24.pl/pomorze,42/okrasa-poleca-kaszubska-zupebrzadowa-polaczenie-ktore-urzeka-i-przeraza,296459.html

6. Znani Kaszubi:
https://culture.pl/pl/tworca/jozef-wybicki
http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,21636018,marek-kaminskibog-daje-znaki-na-biegunie-fragment-ksiazki.html
https://biografia24.pl/czeslaw-niemen/
http://twojglos.pl/lech-walesa-spotka-sie-z-mieszkancami-regionu/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/wponiedzialek-donald-tusk-swiadkiem-w-procesie-tomasza-arabskiego/
https://www.styl.pl/magazyn/news-danuta-stenka-lubie-swoje-zycietakie-jakie-jest,nId,1705374
7. Miejsca, które warto zobaczyć:
https://imagui.eu/słowiński-park-narodowy-columbus-rowy.html
https://www.zlotaproporcja.pl/2017/04/03/zamek-w-lapalicachkaszuby-atrakcje/
https://chojnice.fotopolska.eu/120024,foto.html
https://turystyka.wp.pl/szwajcaria-kaszubska-6137737738544769c
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Obwodnica-Metropolitalna-iTrasa-Kaszubska-w-drugiej-polowie-2020-roku-n99022.html

http://www.panoramio.com/photo/82207423
https://www.ruszajwdroge.pl/2013/07/kaszubski-park-miniatur-stryszabuda.html
https://sosenkowebajanie.blogspot.com/2017/08/kaszubski-parkminiatur.html
https://turystyka.wp.pl/aktywny-weekend-z-suzuki-kaszuby-i-pomorze6043991002600065g/9
http://pila.naszemiasto.pl/plebiscyt/karta/pomnik-jozefawybickiego,14135,1081573,t,id,kid.html
https://www.globtroter.pl/zdjecia/180479,polska,pomorze,koscierzyna,r
ynek,pomnik,remusa.html
http://magazynkaszuby.pl/atrakcje/koscierzyna-sanktuaria-jednejparafii-matki-bozej-krolowej-rodzin-matki-bozej-bolesnej/

