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I

Zamiono – je to part mòwë, jaczi mòże zastąpiwac jistnik, znankòwnik, wielnik abò przëczasnik. 
Òdpòwiôdô na pëtania partu mòwë, jaczi zastąpiwô.

Zamiono

Hana Makùrôt Gramatika

Czwiczenié 1
W pòdónym teksce pòdsztrëchni zamiona.
Aùtół më mómë, jak jô mògã pamiãcą sygnąc. A tatk 
gôdô, że ten, jaczi jô pamiãtóm, to wcale nie béł nasz 
pierszi, leno trzecy.
Jak më dzes jedzemë, szoférą wiedno je tatk, chòcô 
nënka téż mô prawò jazdë. Tatk téż rôz do rokù 
jedze z nama aùtołã na latowiszcze, dzes dalek za 
grańcã, do Chòrwacczi, do Grecczi, do Francësczi 
abò nawetka do Hiszpańsczi. Chòcô to je dalek 
i réza dérëje baro długò, tatk to baro lubi i nawetka 
w tak dłudżi réze òn bë nie dôł czerowac nënce.  
(Janusz Mamelski, Mack, Gduńsk 2016, s. 59)

Czwiczenié 2
a) �Pòdsztrëchni�zamiona,�jaczé�mògą�zastąpiwac�

wëmienioné�partë�mòwë:
• jistnik: mòje,�Wë,�òni,�chto,�taczi,�wszãdze,�chtëren,�
nigdze,�më,�twój

• znankòwnik: naj,�òna,�sã,�kùli,�jaczi,�wasz,�më,�mòja,�
twòje

• wielnik: cos,�wa,�wiele,�gdze,�kùli,�jich,�tëlé,�wszãdze,�
nicht

• przëczasnik: czedë,�jô,�jak,�co,�naj,�gdze,�chtëż,�
wszãdze

b) �Pò�czim�mòżesz�pòznac�jistnikòwé,�znankòwnikòwé,�
wielnikòwé�abò�przëczasnikòwé�zamiona?

Pòdzél zamionów
	z pòzdrzatkù na to, jaczi part mòwë òne zastąpiwają:

• jistnikòwé zamiona – zastąpiwają jistnik, np.: jô, 
chto, nicht, 

• znankòwnikòwé zamiona – zastąpiwają 
znankòwnik, np.: jaczi, mój, twój, nasz,

• wielnikòwé zamiona – zastąpiwają wielnik, np.: 
wiele, kùli, tëlé,

• przëczasnikòwé zamiona – zastąpiwają 
przëczasnik, np.: jak, gdze, czedë;

	z pòzdrzatkù na fùnkcjã:
• wskôzywającé zamiona – np.: to, nen, taczi, tëlé, 

tak, tam, tuwò,
• pëtowné zamiona – np.: chto, chtëż, co, chtëren, 

jaczi, kùli, jak, gdze,
• relatiwné zamiona – np.: chto, co, chtëren, jaczi, 

jak, gdze, kùli,
• nieòkresloné zamiona – np.: chtos, cos, gdzes, 

jaczis, wszëtkò, wszãdze, nigdze, nicht, niżóden, nick,
• dosebné zamiona – np.: mój, twój, swój, naj, waj, 
wasz, ji, jegò, jich,

• personowé zamiona – np.: jô, të, òn, òna, òno, më, 
wa, òni, òne, Wë,

• nôwrotné zamiono – sã.
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Personowé zamiona
– są jistnikòwima zamionama i nimò swòji pòzwë ni mùszą wiedno zastąpiwac jistników òznôczającëch 
personë, ale mògą bëc w môlu wszelejaczich jistników.
N.  jô  të   òn   òna  òno
R.  mie  cebie, ce  jegò, niegò, gò  ji, ni  jegò
D.  mie  tobie, cë, cebie  jemù, mù  ji  jemù, mù
Wn.  mie, miã  cebie, ce, cã  jegò, gò   jã, niã  je, nie
Nrz.  mną  tobą   nim   nią  nim
M.  mie  tobie, ce, cebie  nim   ni  nim 
W. –   të!   –   –  –

N.  më  wa   òni   òne  Wë
R.  nas, naju  was, waju  jich, nich  jich, nich Was
D.  nama  wama   jima   jima  Wóm
Wn.  nas, naju  was, waju  jich   je  Was
Nrz.  nama  wama   jima, nima  jima, nima Wama
M.  nas, naju  was, waju  nich   nich  Was
W. –   wa!   –   –  Wë!

Czwiczenié 3
Zastãpi�pòdsztrëchniãté�jistniczi�personowima�zamionama�
wedle�pòdónégò�mòdła.
czëtóm ùczbòwnik – czëtóm gò
lubiã czwikłã – lubiã ....................
widzã ruchna – widzã .....................
gôdóm ò knôpach – gôdóm ò ...................
jidã z drëchama – jidã z ....................

Czwiczënié 4
Wpiszë�personowé�zamiono�Wë�w�pasownëch�fòrmach.
Jerzi: Dobri dzéń, Wasto Mirkù, mògã ........... ò cos 
zapitac.
Mirk: Rôd ................. òdpòwiém, Wasto Jerzi.

Profesor: Wastno Magdaléno, czë ................... bë mòglë 
mie pòmòc?
Magdaléna: Wasto Profesorze, rôd ..................... pòmògã.

Czwiczenié 5
Dofùluj�tekst�personowima�zamionama�pòdónyma�w�ramce.
Mónika je ùczenką V klasë, .................. mô baro dobré 
notczi w szkòle. Za to Dark je dosc zgniłi i nie chce ........ 
sã ùczëc. ........................ wòli wicy czasu bëc bùten i grac 
w balã. Dzysô dzecë z V klasë mają do szkòłë na ósmą 
i ................ bãdą miałë zajãca do dwanôsti. .................. téż 
chòdzã do ti klasë i widzy ............... sã mòja szkòła. A ....... 
lubisz chòdzëc do szkòłë?

jô, òn, mie, të, òna, òne, mù

 
Czwiczenié 6
Pòprôw� tekst� tak,� cobë� ùniknąc� czãstégò� pòwtôrzaniô�
jistników.
Antón nick wicy nie chcôł rzeknąc. Antón sã leno 
ùsmiéchôł, jak Antonowi mëga kòle nosa przeleca. Marta 
za to baro lëdała gadac. Jak sã widzało Martã, mòżno 
bëło sã spòdzewac, że Marta bãdze całi czas plestac.

ÒDPÒWIESCË
Czwiczenié 1 
Zamiona, jaczé nót bëło pòdsztrichnąc w czwiczenim: 
më, jô, ten, jaczi, jô, to, nasz, më, nama, dzes, to, to, tak, on. 

Czwiczenié 2
Zamiona, jaczé nót bëło pòdsztrichnąc w czwiczenim:
a)  jistnik: Wë, òni, chto, më
 znankòwnik: naj, jaczi, wasz, mòja, twòje
 wielnik: wiele, kùli, tëlé,  
 przëczasnik: czedë, jak, gdze, wszãdze
b)  W môl jistnikòwëch zamionów mòże wstawic jistnik, w môl zna nkò

wnikòwëch zamionów –znankòwnik, w môl wielnikòwëch – wielnik, 
a w môl przëczasnikòwëch – przëczasnik.

Czwiczenié 3
Personowé zamiona, jaczima nót bëło zastąpic jistniczi:
gò, jã, je, nich, nima
Czwiczenié 4
Fòrmë zamiona Wë, jaczé nót bëło wpisac w teksce:
Was, Wóm, Wë, Wóm.
Czwiczenié 5
Zamiona, jaczima bëło nót dofùlowac tekst.  
òna, mù, Òn, òne, Jô, mie, të 
Czwiczenié 6
Zamiona ùżëté, cobë nie pòwtarzac jistników, są zapisóné tłëstim drëkã:
Antón nick wicy nie chcôł rzeknąc. Òn sã leno ùsmiéchôł, jak mù mëga 
kòle nosa przeleca. Marta za to baro lëdała gadac. Jak sã jã widzało, 
mòżno bëło sã spòdzewac, że òna bãdze całi czas plestac

Bôczënk! 
Pòczestnô fòrma Wë
W kaszëbsczim jãzëkù ùżiwónô je pòczestnô fòrma, jakô je znónô téż pòd nazwą pluralis�maiestaticus. Pòczestną 
fòrmą je zamiono Wë, jaczé mòże bëc ùżëté w òtniesenim do chłopa abò białczi, abò do wiele òsobów, jaczima 
chcemë pòkazac szacënk. 
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Akcjô „Inteligencjô” na Pòmòrzim

Karolëna Czemplik

Céle ùczbë

Ùczéń:
• pòznôwô przëczënë i skùtczi akcji „Inteligencjô” na 

Pòmòrzim
• pòznôwô grańce òbéńdë Rzeszë GduńskZôpadné 

Prësë 
• pòznôwô môle ùrmòwëch egzekùcjów wë kò ny

wónëch na zôczątkù II swiatowi wòjnë przez Miem
ców w òbrëmienim akcji „Inteligencjô” na Pòmòrzim

• dowiadiwô sã, kim bëłë òfiarë akcji „Inteligencjô” na 
Pòmòrzim

Metodë robòtë
• robòta z tekstã
• czëtanié ze zrozmienim
• dofùlowiwanié pùstëch placów w teksce
• ùsôdzanié samòstójny nadczidczi na spòdlim 

przeczëtónégò zdrzódłowégò tekstu
• diagram

Fòrmë robòtë
• indiwidualnô robòta
• robòta w pôrach
• robòta w karnach

Didakticzné materiałë
• zdrzódłowé tekstë (jak w czwiczenim 1 i 2)
• pëtania prôwda/łeż (jak w czwiczenim 1)
• mapa Pòlsczi (jak w czwiczenim 2 i 5)
• kôrta robòtë (jak w czwiczenim 3)
• diagram i tekst z pùstima placama do dofùlowaniô 

(jak w czwiczenim 4)

Bibliografiô
• E.M. Grot, Ludobójstwo�w�Piaśnicy�jesienią�1939�r.�ze�

szczególnym�uwzględnieniem�losu�mieszkańców�Gdyni, 
Zeszyty Gdyńskie 2009, nr 4, s. 237–265.

• M. Wardzyńska, Był� rok� 1939:� operacja� niemieckiej�
policji� bezpieczeństwa� w� Polsce.� „Intelligenzaktion”, 
Warszawa 2009.

Czwiczenié 1
a) �Przeczëtôj�pòniższi�tekst�tikający�sã�przëczënów�repre-

sjonowaniô� przez�Miemców� Pòlôchów�mieszkającëch�
na�òbéńdze�Gduńsczégò�Pòmòrzô�na�zôczątkù�II�swia-
towi�wòjnë.

Przëczënów miemiecczich przesprawów pòpełnionëch 
w czileset môlëznach Gduńsczégò Pòmòrzô (…) nót je 
szëkac w rewizjonisticzny pòlitice prowadzony przez 
Miemiecką Rzeszã w midzëwòjnowim cządze, zgrôwają
cy midzë jinyma do zwróceniô [ji] Gduńska i pòmòrsczégò 
kòritarza. Miemcë wzérelë niechãtno na bùdowã pòrtu 
w Gdini i gardu Gdiniô, jakô kònkùrowała pòmëslno 
z Gduńskã i bëła niewątplëwò wiôlgą zwënégą II 
Rzeczëpòspòliti Pòlsczi. Na długò przed 1 séwnika 1939 
rokù w miemiecczich rządowëch karnach pòwstôł plan 
włączeniô zemiów òdebrónëch Miemcóm przez wersal
sczi traktat pò I swiatowi wòjnie i chùtczégò jich zgerma
nizowaniô, tim razã na taczi ôrt, cobë ju nigdë ni mògłë 
wrócëc do pòlsczégò państwa. Abë zapòbiéc twòrzeniu 
sã rësznotë òpòru i przërëchtowac gruńt pòd rëchłą 
germanizacjã, hitlerówcowie przëstąpilë do òbrôbianiô 
planu eksterminacji lëdztwa na Pòmòrzim. (…) Miemiecczi 
rząd, chcącë zrealizowac spòdlową ùdbã òkùpacji, jaczi 
célã bëło zwënégòwanié żëcowi rëmii na wschòdze i zro
bienié z Pòlôchów pòjmańców wiôldżégò miemiecczégò 
swiatowégò imperium, zdecydowôł w pierszi rédze zli
kwidowac pòlską inteligencjã, bãdącą pòwôżnym zagro
żenim dlô zjisceniô pòwëższich célów, ùznôwóną za cze
rowniczą wiôrztã, pòtencjalną dôgą rësznotë òpòru, jakô 
nadôwała pòlsczi spòlëznie pòliticzną przirodã i rozsą
dzywała ò ji jistnienim jakno państwòwégò twòru. Do in
teligencji, wedle miemiecczich kriteriów, zarechòwiwóny 
bëlë pòlsczi ksãża, szkólny, doktorzë, zãbiôrze, weteri
narze, òficérowie, wëższi ùrzãdnicë, wiôldżi kùpcowie, 
wiôl dżi zemsczi miéwcë, pisarze, redaktorowie i wszëtczé 
òsobë, co miałë strzédné i wëższé wësztôłcenié. We
dle miemiecczich kriteriów nót bëło téż zlikwidowac 
òsobë, jaczé przënôlégałë do pòlsczich pòliticznëch par
tii, òrganizacji i stowôrów rozkòscérzającëch pòlskòsc, 
przede wszëtczim nôleżników Pòlsczégò Zôpadnégò 
Związku, Mòrsczi i Kòlonialny Lidżi.

Zdrzódło: E.M. Grot, Ludobójstwo�w�Piaśnicy�jesienią�1939�r.�ze�szcze-
gólnym� uwzględnieniem� losu� mieszkańców� Gdyni, Zeszyty Gdyńskie 
2009, nr 4, s. 237–238.
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b)  Prôwda�czë�łeż?�Przeczëtôj�zdania�i�nacéchùj�bezzmiłkòwą�òdpòwiésc.�Z�pòòstałëch�lëtrów�ùsadzë�słowò,�jaczé�mdze�
dofùlowanim�pòniższégò�zdaniô.

Prôwda Łeż 

1. Miemcë zaczãlë prowadzëc antipòlską pòlitikã dopiérze pò wëbùchniãcym II swiatowi wòjnë. I R

2. Jedną ze zwënégów Pòlsczi pò òdzwëskanim samòstójnotë bëła bùdowa pòrtu w Gdini. E N

3. Miemcë chcelë òdzwëskac òbéńdã Gduńsczégò Pòmòrzô, bò ùznôwelë, że zemie te òstałë jima 
niesprawiedlëwò òdebróné pò zakùńczenim I swiatowi wòjnë. P T

4. Hitlerówcowie ni mielë strachù, że Pòlôszë zaczną twòrzëc rësznotã òpòru, jakô bãdze biôtkòwac 
procëm nim. E R

5. Hitlerowcówie chcelë zabic Pòlôchów mieszkającëch na òbéńdach Gduńsczégò Pòmòrzô, cobë 
chùtczi przeprowadzëc germanizacjã nëch òbéńdów. Ë L

6. Célã miemiecczi òkùpacji nie bëło zdobëcé żëcowi rëmii na wschòdze. I Z

7. Pòlôszë mielë stac sã pòjmańcama Miemców. E G

8. Hitlerówcowie chcelë w pierszi rédze zabic bëlno wësztôłconëch Pòlôchów. N E

9. Hitlerówcowie ni mielë jasnëch kriteriów, wedle chtërnëch mòglë ùznac, chto przënôlégô do 
inteligencji. N T

10. Wedle hitlerowsczich kriteriów nót bëło zabic òsobë, jaczé robią m.jin. jakno doktorzë, ùrzã do
wnicë, pisarze. A C

11. Wedle hitlerowsczich kriteriów òsobë, co miałë strzédné wësztôłcenié, ni mùszałë miec strachù 
ò swòje żëcé. J N

12. Hitlerówcowie na zôczątkù ni mielë ùdbë zabic lëdzy przënôlégającëch do pòlsczich pòliticznëch 
partiów, co  rozkòscérzałë pòlskòsc. Ô T

Akcjô ……………….……. òstała przeprowadzonô jesenią 
1939 rokù i na zymkù 1940 rokù na zemiach pòlsczégò 
państwa wparłãczonëch do Rzeszë. Za to na òbéńdach, 
jaczé weszłë w òbrëmié Generalnégò Gùbernatorstwa, 
òstała òna zakùńczonô òb lato 1940 rokù (…). Célã akcji 
„Inteligencjô” bëło zlikwidowanié na skùtk bezpòstrzédny 
eksterminacji abò depòrtacji do kòncentracyjnëch la
grów wszëtczich òsób, wkół chtërnëch mógł bëc 

zgrëpiony òpór, co zagrôżôł zjisceniu ùdbów òkùpanta 
w ùprocëmnienim do Pòlsczi. (…) Rechùje sã, że akcjô 
„Inteligencjô” pòcygnãła za sobą wicy jak 100 tësący 
òfiarów. Bëła òna pierszą ùrmòwą eksterminacyjną akcją 
przeprowadzoną przez Rzeszã òb czas wòjnë. 

Zdrzódło: M. Wardzyńska, Był� rok� 1939:� operacja� niemieckiej� policji�
bezpieczeństwa�w�Polsce.�„Intelligenzaktion”, Warszawa 2009, s. 7–9.

Czwiczenié 2
Dobiérzta�sã�w�pôrë.�Pò�przeczëtanim�tekstu�nacéchùjta�na�mapie�Pòlsczi�grańce�òbéńdë�Rzeszë�Gduńsk-Zôpadné�Prësë.

Gduńsczé Pòmòrzé razã z jinyma dzélama zôpadny 
i nordowi Pòlsczi òstało dekretã Hitlera z 8 rujana 1939 
rokù, jaczi wszedł w żëcé 1 lëstopadnika 1939 rokù, 
wparłãczoné do III Rzeszë. Z jegò zemiów i z Wòlnégò 
Gardu Gduńska Miemcë ùtwòrzëlë nową administracjo
wą jednostkã – òbéńdã Rzeszë GduńskZôpadné Prësë 
(Reichsgau DanzigWestpreussen) – z pòdzélã na trzë 
rejencje: gduńską, bëdgòską i kwidzyńską. Na pôłnim 
òbéńda sygała jaż do Wisłë i òbjimała: Dobrziń nad Wi
słą, Lëpno, Nieszawã, Ripin, GòlubDobrziń, Brodnicã, 

Nowi Gard Lubawsczi, Grëdządz i Iławã (kwidzyńskô 
rejencjô). Na zôpadze w òbrëmié òbéńdë weszłë: To
ruń, Bëdgòszcz, Wërzësk, Chełmno, Swiecé, Krajeń
sczé Sãpólno i Tëchòla (bëdgòskô rejencjô). Na nordze 
zato nalazłë sã w òbéńdze: Gduńsk, Chònice, Koscérz
na, Gduńsczi Stôrogard, Kartuzë, Tczewò (Dërszewò) 
i Wejrowò (gduńskô rejencjô).

Zdrzódło: M. Wardzyńska, Był� rok� 1939:� operacja� niemieckiej� policji�
bezpieczeństwa�w�Polsce.�„Intelligenzaktion”, Warszawa 2009, s. 144.
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Czwiczenié 3
a) �Pòdzélta�sã�na�sztërë�karna,�a�pòstãpno�przeczëtôjta�zdrzódłowé�tekstë.�Pò�przeczëtanim�tekstów�dofùlujta�pòdôwczi�

(môl,�czas,�òfiarë,�swiôdkòwie),�a�pòsobno�przërównôjta�òdpòwiescë�z�pòòstałima�karnama.

Karno 1
Jinym môlã ùrmòwëch egzekùcjów w gduńsczi rejencji, gdze 
òstałë przeprowadzoné egzekùcje òfiarów akcji „pòliticznégò 
òbczëszcziwanió gruńtu”, bëłë Szpãgawsczé Lasë, òddaloné kòl 7 ki
lométrów w nordowim czerënkù òd Gduńsczégò Stôrogardu. Òstałë 
tam òdkrëté 32 ùrmòwé mòdżiłë rozmajiti wiôlgòscë, òd 8 métrów 
na 3 métrë do 10 métrów na 9 métrów i głãbòkòscë 2 métrë, jaczé 
mògłë pòmiescëc 250–450 martwëch całów. Ekshùmòwóné cała 
z grobù numer 1, jaczi òstôł òminiãti òb czas akcji zacéraniô szlachów 
zbrodni, bëłë pòddóné sądowòdoktorsczim òbzéranióm w Zakładze 
Sądowi Medicynë Mediczny Akademii we Gduńskù. Na tim spòdlim 
òstało ùstaloné, że hitlerzë strzélelë do klëczącëch abò leżącëch lëdzy 
z tëłu, cobë rozstrzélóny ùpôdelë twarzą do grobów. Ny, chtërny nie 
ùmarlë òd kùlë, bëlë dobijóny ùderzenim kòlbë. W Szpãgawsczich 
Lasach [w rujanie] rozstrzélóny òstelë (…) ksãża (…). Egzekùcje na 
òsobach aresztowónëch òb czas akcji „Inteligencjô” bëłë prowadzo
né dali w Szpãgawsczim Lasu w lëstopadnikù i gòdnikù 1939 rokù 
i w stëcznikù 1940 rokù (…). Szpãgawsczé Lasë òstałë wëtipòwóné 
téż jakno môl egzekùcji personów psychiczno chòrëch (…). Mòrdu na 
òsobach psychiczno niefùlsprawnëch dokònywała pòlicjô bezpiekù 
w òbrëmienim tzw. akcji „eùtanazjô”, jakô nacéchòwónô bëła 
kriptonimã „T4”. W òkùpòwóny Pòlsce akcjô „eùtanazjô” bëła reali
zowónô przez miemiecką pòlicjã w jistim czasu, co akcjô „Inteligen
cjô”. Nierôz ùrmòwé egzekùcje niefùlsprawnëch i chòrëch psychiczno 
òsobów przeprowôdzóné bëłë w môlach ùrmòwëch egzekucjów „cze
rowniczi wiôrztë”. Przënôlégałë do nich Szpãgawsczé Lasë, gdze roz
strzélóny òstelë ksãża z stôrogardzczégò krézu i chełmińsczi biskùpòwi 
kùrii, cziledzesąt szkólnëch i czerowników szkòłów z Pòmòrzô, gbùrów 
i pòlonijnëch dzejarzów, kùpców i rzemiãsników, nôleżników Pòlsczégò 
Zôpadnégò Związkù i pòmòrsczich ùrzãdowników. W Szpãgawsczich 
Lasach bëłë téż dokònóné wielné egzekùcje pacjentów Psychiatriczny 
Bòlëcë w Kòcbòrowie kòl Gduńsczégò Stôrogardu.
Zdrzódło: M. Wardzyńska, Był�rok�1939:�operacja�niemieckiej�policji�bez-
pieczeństwa�w�Polsce.�„Intelligenzaktion”, Warszawa 2009, s. 148–152.

Karno 2
Czileset aresztowónëch òsób òstało rozstrzélónëch w jinëch môlach, 
wëbrónëch przez pòlicjã i Selbstschutz jakno òbéńdë ùstronowé, 
rzôdkò òdwiedzóné przez môlowé lëdztwò, nadającé sã do przepro
wadzeniô eksterminacji. Pòlôszë aresztowóny w Chònicach i òkòlnëch 
môlëznach bëlë wëwòżony na egzekucje do Jidżelsczi Dolëznë, 
òddalony kòl 1,5 kilométra òd Chòniców, gdze cygnãłë sã strzélecczé 
rowë. W rujanie i lëstopadnikù 1939 rokù rozstrzélónëch tam bëło 
wicy jak 450 mieszkańców Chònic, Brus, Mãczëkała, Czerska, Klóno
wic, Krojantów, Ògòrzelën, Wdzydzów, Brzézna i Bòròwégò Młëna. 
Òstelë zamòrdowóny môlowi szkólny, m.jin.: Aleksãder Brzezyńsczi, 
Władisłôw Dąbc, Kónrôd Gòłdawsczi, Stanisłôw Ksążk, Domnik Kreń
sczi, Léna [pòl. Halina] Lanżanka, Stanisłôw Matësyk, Stanisłôw Persz
ka, Alojzy Stoltmann, Łukôsz Szulc, Léón Wagner, Tédór Wandtke, Léna 
[pòl. Helena] Żuławskô, czerownicë szkołów Léón Wańkòwsczi i Stani
słôw Kwasniewsczi, a téż szkòłowi inspektor Stanisłôw Grochòwsczi. 
Rozstrzélóny òstelë ksãża z Chònic i sąsednëch môlëznów, m.jin. Wła
disłôw Brzoskòwsczi, Józef Mankòwsczi i Paweł Marchlewsczi. Òstôł 
zamòrdowóny pòsélc na Sejm RP Róman Stamm i wójt z Brzézna 
Agùstin Czedrowsczi. Rozstrzélóny bëlë téż grańczny wachtôrzowie, 
m.jin. dowódca grańczny wachë Władisłôw Serant, robòtnicë Celnégò 
Ùrzãdu w Chònicach, robòtnicë pòcztë i grodzczégò sądu, miéwcë 
drëkarni, lëdze zajimający sã przemësłã, doktorzë, sztudérowie, a téż 
kùpcowie i rzemiãsnicë. W Jidżelsczi Dolëznie zamòrdowónëch òstało 
téż wicy jak dwasta chòrëch z filii Psychiatriczny Bòlëcë w Kòcbòrowie, 
ùmôlowóny w Chònicach. 
Zdrzódło: M. Wardzyńska, Był�rok�1939:�operacja�niemieckiej�policji�bez-
pieczeństwa�w�Polsce.�„Intelligenzaktion”, Warszawa 2009, s. 152–153.

Karno 3
W Pelplinie, sedzbie biskùpòwi kùrii chełmińsczi diecezji, i w òkòlim 
ùrmòwò aresztowóny òstelë przede wszëtczim ksãża i szkólny. 
W séwnikù 1939 rokù aresztowóny béł téż profesor dëchòwnégò se
minarium ks. dr Maksymilión Raszeja, redaktor cządnika „Pielgrzym” 
ks. Jerzi Chùdzyńsczi i katédralny penitencjôrz ks. Francëszk Baùmgart. 
Pòsobné aresztowania bëłë dokònóné 20 rujana. Wiele zatrzimónëch 
ksãżi òstało rozstrzélónëch na môlu. Egzekucje dokònywóné bëłë na 
môlowi strzélnicë, gdze zamordowónëch òstało szestnôscë ksãżi z Pel
plina i òkòlégò. Dwùch jinëch, m.jin. probòszcza parafii Wiôldżi Garc, 
rozstrzélelë pòd Pelplinã, kòl wąskòsztrekòwi banë. Dzél ksãżi béł 
wësłóny do Tczewa i òsadzony w henëtnëch wòjskòwëch kòszarach, 
gdze béł ùmôlowóny przeńdzeniowi lôdżer dlô internowónëch. Stądka 
òstelë òni wëwiozłi na egzekucje do Szpãgawsczich Lasów. Równo
czasno z katédrë i nachôdającégò sã kòl ni dëchòwnégò seminarium 
òstało ùsëniãté wszëtkò, co wskôzywało na pòlskòsc gardu. Zabró
né òstałë zwònë, swiéczniczi, lëchtôrze, zwónczi, tablëtë, czelichë. 
Zniszczoné bëłë tësące tomów pòlsczich ksążków i pismionów. 
W pelplińsczi cëkrowni spôlonô òsta całô „Pòlskô Biblioteka”, w ja
czi bëło 10 tësący tomów. Priwatné ksãgòzbiérë bëłë likwidowóné, 
a całé diecezjalné archiwùm wëwiozłé. Bùdink seminarium òstôł za
mieniony na pòlicyjny areszt, w jaczim [Selbstschutz] ùmôlowóny bëlë 
aresztowóny pòlsczi dzejarze, ksãża i szkólny. Òfiarë przewòżoné 
bëłë na egzekùcje do Szpãgawsczich Lasów. Dzél òsób depòrtowelë 
do kòncentracyjnëch lagrów, niechtërnëch przenieslë zôs do sôdzë 
w Gduńsczim Stôrogardze.
Zdrzódło: M. Wardzyńska, Był�rok�1939:�operacja�niemieckiej�policji�bez-
pieczeństwa�w�Polsce.�„Intelligenzaktion”, Warszawa 2009, s. 155–156.

Karno 4
Nié wszëtczé òfiarë òperacji „pòliticznégò òbczëszczaniô teritorium” 
w gduńsczi rejencji bëłë zamòrdowóné w lasach w spòsób, „cobë 
nick nie doszło do pùbliczny wiédzë”. Wiele òsób, aresztowónëch 
jakno zakłôdnicë, òstało rozstrzélónëch w pùblicznëch egzekùcjach 
na òbéńdze gardów. W rujanie 1939 rokù w Gdini przë szaséju 
Swiãtojańsczim rozstrzélónëch bëło w pùbliczny egzekùcji sztërdzescë 
nôleżników Pòlsczégò Zôpadnégò Związkù, aresztowónëch w séwnikù 
jakno zakłôdnicë. Òstelë zamòrdowóny m.jin.: kapitón Pòlsczégò Wòjska, 
kòmandor Wòjnowi Marinarczi i rządowi kòmisôrz do sprôw bùdowë 
Gdini. Téż w rujanie niedalek banowiszcza rozstrzélelë w pùbliczny 
egzekùcji dwùch nôleżników Pòlsczégò Zôpadnégò Związku – direkto
ra Pòlsczégò Bankù i direktora Kòmùnalny Òbszczãdnoscowi Kasë. Na 
òbëdwie egzekùcje ùdostóné òstało pòlsczé lëdztwò. W lëstopadnikù 
w Gdini téż w pùbliczny egzekùcji rozstrzélónëch òstało dzewiãc 
môlowëch ksãżi: Bernôrd Bònkòwsczi, Jón Bieńkòwsczi, Anastazy Tur
lôk, Kadzmiérz Kalisza, Józef Mòsyńsczi, Bruno Òlkewicz, Czesłôw Rac
czi, Jón Zakrzewsczi i Mieczësłôw Żurk. W nocë z 10 na 11 lëstopadnika 
na gdińsczim Òbłużu pòlicjô bezpiekù przeprowadzëła òbławã, w jaczi 
skùtkù zatrzimónëch bëło wicy jak 1500 òsób. Spòmidzë ùjimniãtëch 
w pùbliczny egzekùcji zamòrdowónëch bëło 23 bëńlów 16–20 lat 
stôrëch. Òfiarë, jak bëło  ògłoszoné, òstałë rozstrzélóné w pòmsce za 
wëbicé rutów w sedzbie pòlicji bezpiekù.
Zdrzódło: M. Wardzyńska, Był�rok�1939:�operacja�niemieckiej�policji�bez-
pieczeństwa�w�Polsce.�„Intelligenzaktion”, Warszawa 2009, s. 156–157.
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b)  Dodôwkòwé zadanié. Jeżlë� na� slédnëch� zajãcach�
(abò� z� jinégò� zdrzódła)� jes� sã� dowiedzôł� /dowiedzała�
ò� zbrodni�pòpełniony�przez�Miemców�w�Piôsznicë,� to�
dofùluj�pòdôwczi:�môl,�czas,�òfiarë,�swiôdkòwie.

Cwiczenié 4
Nalezë w diagramie piãc ùkrëtëch pòzwów môlëznów, 
na chtërnëch òbéńdze Miemcë zabilë Pòlôchów 
w òbrëmienim akcji „Inteligencjô”. Pòstãpno dofùluj 
wëpòwiésc nalazłima pòzwama. 
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ÒDPÒWIESCË

Czwiczenié 1
1 Ł, 2 P, 3 P, 4 Ł, 5 P, 6 Ł, 7 P, 8 P, 9 Ł, 10 P, 11 Ł, 12 Ł
Słowò, jaczé nót bëło wpisac: inteligencjô

Czwiczenié 2
Bezzmiłkòwòsc nacéchòwaniô grańców òbéńdë Rzeszë 
GduńskZôpadné Prësë mòże sprawdzëc w: M. Wardzyń
ska,�Był� rok�1939:�operacja�niemieckiej�policji�bezpieczeń-
stwa�w�Polsce.�„Intelligenzaktion”, Warszawa 2009, s. 145.

W òbéńdze GduńskZôpadné Prësë Miemcë za mòr
dowelë òd jeseni 1939 rokù do zymkù 1940 rokù kòl 40 
tësący mieszkańców Pòmòrzégò. W tim samim czasu czile 
tësący òsób hitlerówcowie zesłelë do kòncentracyjnëch 
lagrów, w jaczich wikszosc skôzónëch ùmarła. Ùrmòwé 
egzekùcje w òbrëmienim akcji „Inteligencjô” przeprowa
dzała miemieckô pòlicjô i Selbstschutz, to je òddzéle zło
żoné z Miemców mieszkającëch przed wëbùchniãcym II 
swiatowi wòjnë na teritorium Pòlsczi. Zbiérné egzekùcje 
miałë môl nié leno w Piôsznicë,  Szpãgawsczim Lasu, Ji
dżelsczi Dolëznie, Pelplinie i Gdini, ale téż w …………..……, 
…………..……, …………..……, …………..……, …………..……. . 
Wielné egzekùcje miałë téż môl w kalisczim lasu kòl Kar
tuz, lasu pòd Lëpùszã i lasu pòd Grabòwã kòl Kòscérznë, 
lasu pòd Gòrãczënã kòl Somònina, skarszewsczim 
lasu, lasu Mestwinowò i wsë Nowi Wiec kòl Skarszew, 
w łukòwsczim lasu kòl Czerska, a téż w Szimankòwie, 
we wsë Kòkòszkòwë kòl Gduńsczégò Stôrogardu i wsë 
Zajączk kòl Skórcza.

Czwiczenié 5
Nacéchùj na mapie z czwiczeniô numer 2 pòznóné 
na ùczbie môle pamiãcë. Jeżlë znajesz jesz jiné môle 
mãczeństwa Pòlôchów, to téż nacéchùj je na mapie.

Czwiczenié 3
a) Karno 1

• môl: Szpãgawsczi Las (7 kilométrów òd 
Gduńsczégò Stôrogardu)

• czas: rujan, lëstopadnik i gòdnik 1939 
rokù, a téż stëcznik 1940 rokù

• òfiarë: ksãża, szkólny i czerownicë szko
łów z Pòmòrzô, gbùrzë, pòlonijny dze
jarze, kùpcë, rzemiãsnicë, nôleżnikòwie 
Pòlsczégò Zôpadnégò Związkù, ùrzã
do wni cë, òsobë psychiczno chòré

• swiôdkòwie: felënk

Karno 2
• môl: Jidżelskô Dolëzna (1,5 kilométrów òd 

Chònic)
• czas: rujan i lëstopadnik 1939 rokù
• òfiarë: 450 mieszkańców Chònic, Brus, 

Mãczëkała, Czerska, Klónowic, Krojan
tów, Ògò rzelën, Wdzy dzów, Brzézna 
i Bò  rò wé gò Młëna (òfiarë to m.jin. szkólny, 
czerownicë szkò łów, szkòłowi inspektor, 
ksã ża z Chònic i sąsednëch mô lëznów, pò
sélc na Sejm RP i wójt z Brzézna, grańczny 
wachtôrzowie, ro bòtnicë Celnégò Ùrzãdu 
w Chònicach, robòtnicë pòcztë i gro
dzczégò sądu, mié wcë drëkarni, robòtnicë 
przemësłu, doktorzë, sztudérowie, kùpco  
wie i rzemiãsnicë), 200 chòrëch z filii Psy
chiatriczny Bòlëcë w Kòcbòrowie

• swiôdkòwie: felënk

Karno 3
• môl: Pelplin
• czas: séwnik i rujan 1939 rokù
• òfiarë: ksãża, szkólny, pòlsczi dze

jarze
• swiôdkòwie: felënk

Karno 4
• môl: Gdiniô, szaséj Swiã to jań sczi, 

òkòlé banowiszcza, dzélnica Òbłużé
• czas: rujan i lëstopadnik 1939 rokù
• òfiarë: 42 nôleżników Pòlsczégò Zô

padnégò Związku, 9 ksãżi, 23 bëńlów
• swiôdkòwie: pòlsczé cywilné lë dztwò

b) 
• môl: Piôsznica
• czas: zôczątk II swiatowi wòjnë (1939–1940)
• òfiarë: 12–14 tësący òsób (pòlskô inteligencjô, 

pòlsczi i czesczi robòtnicë mieszkający przed 
wëbùchniãcym II swiatowi wòjnë w Miemcach, 
Miemcë procëmny ideòlogii Hitlera, miemiecczi 
pacjencë psychiatricznëch bòlëców)

• swiôdkòwie: felënk

Czwiczenié 4
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VII

Wanożimë pò kaszëbsczich szmakach: 
Bùlewnô przigòda (dzél I)

Karolëna Keler

Céle ùczbë
(3 gòdzënë ùczbòwé: 1 w szkòłowi jizbie i 2 w kùchni)

Ùczéń:
• pòznaje pòtrawë z bùlwów i spòsób jich przë rëch

towaniô,
• wié, jaczich nôrzãdzów ùżiwô sã na gbùrstwie,
• przëbôcziwô so, jaczé są znanczi robòtë na gbùrstwie, 
• ùczi sã zachòwaniô w kùchni wedle przepisów BHP,
• rozmieje zrobic pòtrawã z bùlwów.

Metodë robòtë
pòdającô, problemòwô, aktiwizëjącô

Fòrmë robòtë
indiwidualnô, w karnie i z całą klasą pòd dozérã 
szkólnégò

Materiałë didakticzné 
kôrtë robòtë, kôrtë z przepisama, produktë do gòtowaniô 
(z przepisów) i kòsz z bùlwama

Bibliografiô
Wiesława Niemiec, Ò�tim,�jak�przóde�lat�Kaszëbi�warzëlë.�
Gawędy�o�dawnej�kaszubskiej�kuchni, Łódź 2014.
Jarosław Ellwart, Smak�Kaszub,�czyli�kuchnia�regionalna,�
tradycja i przepisy…, Gdynia 2015.
Zyta Górna, Smaki�Kaszub,�Gdańsk 2014. 

CYG ÙCZBË

WSTÃPNY DZÉL
Łôwczi�w�szkòłowi�jizbie�są�ùstawioné�w�kòle�abò�półkòlu.

1.    Szkólny (ô) witô sã z ùczniama i na stole kładze kòsz 
z bùlwama. Szkólny (ô) pitô sã, z czim parłãczi sã 
ùcznióm to, co widzą na łôwce. 

  Np.:  ze�wsą,� z� robòtą� òb� jeséń�w� pòlu,� z�wëbiéranim�
bùlew,�z�pùlkama…

2.   Szkólny (ô) dopitiwô ò wiadła sparłãczoné z robòtą 
w pòlu.

 a)  Chto robi na gbùrstwie dzysô, a jak to bëło 
przódë? (Chto mô w rodzënie gbùrstwò, niech sã 
wëpòwié).

 b) Jaczé są nôrzãdza kaszëbsczégò gbùra? 
 np.  widłë,� pług,� drila� (redło),� cepë,� hôk,� seczera,�wóz,�

snopòwiązałka,� kòsa,� szrótnik,� kùltiwatór,� szëpla,�
draszmaszina,�szpôda,�bróna…

 c) Do jaczi robòtë òne są ùżiwóné?
 d)  Jaczi czas je nôdrãgszi w całim rokù dlô gbùra 

i czemù?
3.  Szkólny (ô) kôrbi z ùczniama ò òsoblëwòce robòtë 

w pòlu.

ROZWIJNY DZÉL
I

1.   Szkólny (ô) gôdô, że na dzysdniowi ùczbie pòd lupã 
wezniemë bùlwã. Zapisëje téma Bùlewnô� przigòda�
na tôflë, a ùczniowie piszą jã w zesziwkach. 

2.    Ùczniowie sedzą w òkrãgù. Szkólny (ô) bierze 
kòsz i wëcygô jednã bùlwã. Pózni wëbiérô jednã 
òsobã i pòdôwô ji bùlwã. Ùczéń abò ùczenka mùszi 
wëmienic jednã znankã bùlwë, np. cwiardô. Pòdôwô 
bùlwã dali, bë pòstãpnô òsoba wëpòwiedzała jinszą 
znankã. Chto nie wëmësli niżódnégò słowa, mùszi 
dac zastôwk (fant, np. òłówk), jaczi szkólny (ô) 
skłôdô na jednã łôwkã. Kòżdą znankã szkólny (ô) 
zapisëje na tôblëcë, a ùczniowie w zesziwkach.

Bùlwa�mòże�bëc:�môłô,�wiôlgô,�òkrãgłô,�mącznô,�smacznô,�
sërowô,� ùgòtowónô,� bëlnô,� lëchô,� brzëdkô,� niesmacznô,�
sztôłtnô,�plaskatô,�miãtkô,�cwiardô…�

3.    Ùczniowie, jaczi mùszelë dac zastôwk, terô mùszą gò 
òdzwëskac. Szkólny (ô) dôwô jima taczé cwiczënczi 
do zrobieniô przë tôblëcë:

 –  ùłożë pòdług alfabétu wszëtczé słowa z pò
przédnégò czwiczeniô,

 – òdmieni wëbróné słowò przez przëpôdczi,
 –  wëbierzë trzë znanczi bùlwë i ùłożë z nima zdanié 

w ùszłim czasu,
 –  z lëtrów w słowach cwiardô bùlwa ùłożë jak 

nôwiãcy jinszich wërazów (np. dôr, wir, rôd, walc, 
wlac, cal).

Ti ùczniowie, co ni mielë czegò òdzwëskiwac, pilëją, 
cobë na tôflë wszëtkò bëło pòprawno. 

Wëżi� wëmienioné� cwiczënczi� mòżna� téż� wëkòrzëstac� do�
zrobieniô�dlô�wszëtczich�ùczniów.�
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9.  Ùczniowie pòd dozérã szkólnégò (y) przërządzają 
pòtrawã. Jich zadanim je przërëchtowac dlô kòżdi 
òsobë małą pòrcjã do òszmakaniô.

KÙŃCOWI DZÉL

Wszëtcë szmakają bùlewné jestkù. Pòzni kòżdi dostôwô 
môłą kôrtkã, na jaczi wpisëje, co mù nôbarżi pasowało 
abò nie pasowało òb czas warzeniô. Wszëtcë czëtają gło
sno, co napiselë, i kôrbią na ten temat ze szkólnym (ą).

Òdpòwiedzë do kôrtë robòtë

Pòlsczi jãzëk Kaszëbsczi  
jãzëk Produktë 

Ziemniaki ze 
śledziem

Pùlczi ze sledzã Bùlwë, soloné sledze, smiotana, 
kwasné gùrczi, cëbùla, heltkòwaté 
jabka, sól, pieprz, cytróna, cëczer

Placki ziemniaczane Bùlwòwé  
plińce

Jaja, bùlwë ùcarté na riwce, sól, 
pieprz, cëbùla, mąka

Ziemniaki 
z kwaśnym mlekiem

Bùlwë z kwasnym 
mlékã

Bùlwë, szpiek, cëbùla, kwasné 
mlékò

Nagie kluski Nadżé  
klósczi

Gòtowóné bùlwë, sërowé bùlwë, 
żëtnô mąka, sól, cëbùla, szpiek

Zupa ziemniaczana Parzónka 
(bùlwòwô zupa)

Bùlwë, wòda, bòbkòwé lëstë, 
zôrna kùbabë, szpiek, cëbùla, 

smiotana, sól, pieprz, zeloné, sok 
z cytrónë

Golce – kaszubskie 
kluski ziemniaczane 
z duszoną kapustą

Gòlce – 
kaszëbsczé 

bùlwòwé klósczi 
ze szmórowóną 

kapùstą

Bùlwë, mąka, jaje, sól, pieprz, 
szpiek, cëbùla

Placki z musem 
śledziowym 

Plińce ze 
sledzowim mùsã

Bùlwë, mąka, jaje, smiotana, 
jogùrt, soloné sledze

4.  Szkólny (ô) kôrbi z ùczniama ò pòtrawach z bùlwama, 
jaczé gòtëje (warzi) sã ù nich doma. Szkólny (ô) 
wëpisëje je na tôflë.

5.  Szkólny (ô) dzeli ùczniów na trzëpersonowé karna 
i rozdôwô kôrtë robòtë. Ùczniowie mają dofùlowac 
tabelkã z pòzwama pòtrawów z bùlwama i dopisac 
w òstatny kòlumnie przënômni pò trzë produktë, ja
czé mògą w ti jôdze sã nalezc. 

Kôrta robòtë

Pòlsczi jãzëk Kaszëbsczi jãzëk Produktë 

Ziemniaki ze 
śledziem

Bùlwòwé plińce

Bùlwë, szpiek, 
cëbùla, kwasné 

mlékò
Nagie kluski

Parzónka 
(bùlwòwô zupa)

Golce – kluski 
ziemniaczane 

z duszoną kapustą

Bùlwë, mąka, jaje, 
sól, pieprz, szpiek, 

cëbùla
Placki z musem 

śledziowym 

II
6.  Pò zapòznaniu z przepisama BHP szkólny (ô) 

z ùczniama pòtikają sã w kùchniowi zalë, bë ùwarzëc 
parzónkã.

7.  Ùczniowie wedle swòjégò ùpòdobaniô dzelą sã na 
3 karna (pò 4–5 òsób). Nôlepi jesz miec w kòżdim 
karnie starszégò do pòmòcë.

8.   Szkólny (ô) rozdôwô kòżdémù karnu kôrtë z prze
pisã do ùwarzeniô pòtrawë.

Kôrta z przepisã

 
PARZÓNKA,  

jinaczi dżadówka abò bùlewnô zupa  
(pòdług przepisu Zytë Górny)

Przódë�przënôszało�sã�jã�na�pòle�dlô�robòtników�na�pôłnié�
òbczas�żniwów�i�wëbiérczi�bùlew.�

Produktë

2 kg bùlew, 3 litrë wòdë, 5 bòbkòwëch lëstów, 7 zôrenków 
kùbabë, 0,5 kg szpiekù, 5 strzédnëch cëbùl, 0,5 litra 

smiotanë krémówczi, sól, pieprz, zeloné (nac z piotrëszczi/
seler itp.), kąsk sokù z cytrónë do zakwaszeniô zupë

Do� grôpka� wlôc� wòdã,� gòtowac� wëwôr� z� dodôwkã� lëstów�
i� kùbabë.� Dodawac� bùlwë� pòkrojoné� drobno�w� kòstkã.� Czej�
bùlwë� mdą� mitczé,� pòdpiec� drobno� pòkrojony� szpiek� na�
panewce,� pòtemù� pòdsmażëc� drobno� pòkrojoną� cëbùlkã�
i�wszëtkò�wrzucëc� do�wëwaru.� Letkò� pògòtowac� z� dodôwkã�
smiotanë,� zelonégò.� Wszëtkò� doprawic� do� szmaczi� solą,�
pieprzã�i�cytróną.�Smacznô�kaszëbskô�zupa�je�ju�gòtowô.�


