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SPRÔW I ADMINISTRACJE

I

Spòdlowi cél

Ùczéń zwëskiwô wiédzã ò Frãcëszkù Léònie 
Krãcczim i jegò dzejaniu, a téż pòdjimô refleksjã nad 
patrioticznyma pòstawama.

Szczegółowé céle

Ùczéń:
•	 znaje pòjãca: Tatczëzna, patriocëzna, patriota,
•	 znaje pòstac Frãcëszka Krãcczégò,
•	 wskôzywô elementë patrioticznëch zachòwaniów 

i pòstawów,
•	 wié, co to je òrganicznô robòta,
•	 wié, że bëcé patriotą to nié leno zbrojnô biôtka, ale 

téż bëlnô nôùka, robòta, rzetelné pòstãpòwanié 
i wëkònëwanié òbrzészków w òtniesenim do jinëch 
lëdzy i spòlëznë,

•	 rozmieje robic i diskùtowac w karnie, pòdawac 
argùmentë i je ùdokazniwac.

Zamkłoscë planu wëchòwawczi robòtë
Sztôłtowanié patrioticznëch pòstawów i zachòwaniô sã 
w ùprocëmnienim do nôrodnëch symbòlów, pòznanié 
i zrozmienié pòjãców: patriota, patriocëzna, Tatczëzna.

Zamkłoscë programù 
•	 rozwij patrioticznëch pòstawów sparłãczonëch 

z nôrodną tożsamòscą
•	 rozbùdzanié szacënkù i pòczëcô bùchë  

w ùprocëmnienim do ùróbkù ùszłëch pòkòleniów
•	 zmòcniwanié historicznëch, kùlturowëch i nôrodnëch 

parłãków
•	 sztôłtowanié parłãczi z òjczëstim krajã i z regionã 

i téż òbëwatelsczi swiądë

Metodë robòtë
• robòta z tekstã 
• robòta w internece 
• bùrzô mùsków

Fòrmë robòtë
• indiwidualnô 
• w karnach 
• zbiérnô

Didakticzné pòmòce
• fragmentë artiklów ò Frãcëszkù Krãcczim w cządnikù 

„Pomerania”
• stronë w internece tikającé sã Krãcczégò i òrganiczny 

robòtë
• ùczbòwnik do historii w klase VII spòdleczny szkòłë
• fragment filmù „Patriotyzm” (https://www.youtube.

com/watch?v=8UWOW_dwNfo, do 3:29)
• wiérzta Stanisława Bartélëka pt. „Òjczëzna” 

(ùczbòwnik Danutë Pioch Kaszëbë. Zemia i lëdze”, 
Gduńsk 2011, s. 10)

• bóga papiora, kléj, mazaczi, farwny papiór, nożëczczi, 
òdjimk Krãcczégò

Co to znaczi bëc patriotą? Pòstac  
dr. Frãcëszka Krãcczégò

Mirosłôw Talewsczi Scenarnik zajãców z historii regionu 
dlô VII–VIII klasë (2 ùczbòwé gòdzënë)

Zdrzódło: 
publicdomainvectors.org



CYG ÙCZBË 
WSTÃPNY DZÉL

1. Szkólny witô sã z ùczniama i zapòznôwô jich  
z célama a témą zajãców.

2. Szkólny prosy jednégò ùcznia, bë przeczëtôł głosno 
wiérztã pt. „Òjczëzna”.

Stanisłôw Bartélëk
Òjczëzna 

 
Òjczëzna – to wies i miasto

i pòla, i drodżi, i las,
i dodóm rodzynny – to gniôzdo,

gdze rodzył sã kòżdi z nas.

Òjczëzna – to serca kątuszk,
gdze krew sã bùrclëje i skwarzi,

i nen malinczi nórcëczk,
gdze kòżdi swòje żëcé kùcharzi.

Wanożą lëdze pò swiece,
gònią za bùchą, bògactwã i sławą;

równak nôlepi je temù,
chto serce, rozëm i rãce

z òjczëstą związôł sprawą.

Ùczniowie pòd czerënkã szkólnégò òpòwiôdają ò Tatczëznie, 
dôwającë bôczënk na zamkłosc wiérztë. Szkólny prosy 
chãtnëch ùczniów ò przëbôczenié nôrodnëch symbòlów 
(gòdło, fana, himn).
[Na przëmiar: Stanisłôw Bartélëk gôdô, że Òjczëzna je 
naszim gniôzdã, że to je to wszëtkò, co je kòle nas – wies, 
miasto, pòla, drodżi, las; że mómë môłą i wiôlgą Tatczëznã, 
a nôlepi, czej nasze żëcé sparłãczimë z òjczëstą sprawą].
3. Szkólny prosy ùczniów, cobë przez sztót namëslëlë 

sã i wëmienilë swòje sparłãczenia ze słowã 
Tatczëzna [np. Tatczëzna – Pòlskô, krôj, dodóm, 
rodzëzna, nôrodné symbòle, miłota, patriocëzna – 
miłota do Tatczëznë, môłô i wiôlgô Tatczëzna, patriota 
– człowiek, jaczi kòchô swòjã Tatczëznã i je dlô ni 
gòtowi sã pòswiãcëc, lokalnô patriocëzna).

Szkólny zapisywô te sparłãczenia na tôflë.
4. Szkólny pòdrechòwiwô wëpòwiescë ùczniów 

i ùswiądniwô jima, że rozmajité mògą bëc miarë 
patriocëznë zanôleżno òd czasów, w jaczich 
człowiek żëje, a ò patriocëznie bãdze gôdka na 
dzysészi ùczbie.

ROZWIJNY DZÉL

5. Szkólny pòkazywô ùcznióm fragment filmù 
„Patriotyzm”, jaczi mô za zadanié dac wiédzã, czim 
bëła patriocëzna dlô wczasniészich pòkòleniów.  
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Pò projekcji filmù szkólny dzeli ùczniów na karna i prosy, 
cobë przediskùtowelë i wëpiselë, co charakterizowało 
patrioticzną pòstawã w ùszłoce [np. biôtka ò wòlnotã, 
gòtowòsc do òddaniô żëcô, pòswiãcenié, szacënk, miłota, 
òddanié], a co charakterizëje jã terô [np. celebrowanié 
nôrodnëch swiãtów, ùtcëwô robòta, kibicowanié pòlsczim 
spòrtowim zdrëszënóm, pòczëcé jednoscë z Pòlôchama, 
pòszanowanié nôrodnëch symbòlów, tolerancjô, nôùka, 
ùchòwanié tradicji, dbanié ò strzodowiszcze, dbanié ò môlë 
nôrodny pamiãcë]. 
6. Pòstãpno wskôzóny przez szkólnégò ùczéń 

òpòwiôdô ò òrganiczny robòce jakno jedny z fòrmów 
robòtë dlô Pòlsczi w cządze zôbòrów.

7. Szkólny wprowôdzô ùczniów w nôwôżniészą témã 
zajãców. Zapòwiôdô pòstac Frãcëszka Krãcczégò. 
Dowiémë sã, kim béł ten człowiek i dlôcze za-
sługiwô na miono patriotë i heroje. Wôżné, cobë 
szkólny przedstawił Krãcczégò jakò patrona 2018 
Rokù w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim.

8. Dwòje ùczniów przedstôwiô wczasni przërëchto-
wóną prezentacjã ò dr. Frãcëszkù Krãcczim.

9. Szkólny dzeli ùczniów na sztërë karna. Przëdzélô 
kòżdémù z karnów zadania sparłãczoné z pòstacą 
Frãcëszka Léòna Krãcczégò. Ùczniowie przërëchtowùją 
infòrmacje do plakatu, na jaczim òstôł nalepiony 
òdjimk Krãcczégò i na jaczim są zapisóné datë jegò 
ùrodzënów i smiercë.

I karno – Téma: Edukacjô i warkòwô robòta F. Krãcczégò.
II karno – Téma: Spòlëznowé dzejanié w òbronie 

pòlsczi i kaszëbsczi kùlturë.
III karno – Téma: Dzejanié F. Krãcczégò na 

przełómanim lat 1918 /1919 w òbrëmienim 
òdzwëskiwaniô przez Pòlskã samòstójnotë.

IV karno – Téma: Pòlsczé òdznaczenia za zasłëdżi dlô F. 
Krãcczégò i jegò smierc z rãków miemiecczich faszistów.

10. Szkólny prosy ùczniów ò zaczãcé robòtë i przërëch-
towanié hasłów do plakatu w òbrëmienim swòjich 
témów. Wszëtczé infòrmacje ò Krãcczim mają sã 
nalezc na plakace, kòle òdjimniãcô.

Karno I
o F. Krãcczi ùcził sã w Kòscérznie i w Chełm-

nie. Sztudérowôł prawò w Berlënie, Królewcu  
i Heidelbergù. Zwëskôł stãpiéń doktora prawa. 

o Robił w bankòwoscë w Berlënie i we Gduńskù. 
o Direktór w pòlsczi zbòżowi firmie Handlowi Dodóm 

i Kòmisowi „Ceres”.
o W Wòlnym Gardze Gduńskù béł direktorã 

gduńsczégò òddzélu Bankù Kwilecczi, Pòtocczi i Ska 
z sedzbą w Pòznaniu.

o Jakno jedurny Pòlôch béł nôleżnikã Nadzorczi Ra-
dzëznë emisyjnégò bankù Wòlnégò Gardu – Bank 
von Danzig.

o Béł nôleżnikã zarządu Gduńsczi Towôrowi i Dëtkòwi 
Gełdë.
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o Béł nôleżnikã zarządu Związkù Pòlsczich Kùpców 
i Przemësłowców.

o Béł nôleżnikã zarządu Gduńsczi Gełdë Wôrtoscowëch 
Papiorów i Dewiz.

Karno II
o Wëdôwôł regionalné, tj. kaszëbsczé pismiono 

„Gryf”.
o Założił Stowôrã Młodokaszëbów i miôł tam fùnkcjã 

kasérë.
o Reaktiwòwôł gniôzdo pòlsczi Gimnasticzny Sto-

wôrë „Sokół” we Gduńskù (miôł starã ò dzejanié 
stowôrë zgódné z prawã; nôleżnikama „Sokòła” 
bëło téż wiele Kaszëbów).

o Redagòwôł cządnik „Gazeta Gdańska”.
o Miôł starã ò bùdowã Pòlsczégò Dodomù na 

Szëdlëcach (dzysdnia dzélnica Gduńska).
o Béł wespółzałóżcą Szkòłowi Macérzë we Gduńskù 

wspiérający pòlską szkòłowiznã.
o Béł prekùrsorã i òpiekùnã gduńsczégò harcerstwa, 

kòmendantã gduńsczégò òkrãgù ZHP.
o Przënôlégôł do taczich kaszëbsczich òrganizacji, 

jak: Pòmòrsczé Bractwò w Toruniu czë ZMK „Sta-
nica” i je wspiérôł.

o Założił Stowôrã Drëchów Nôùczi i Kùńsztu we 
Gduńskù.

o Dëtkòwò wspiérôł sztudérów pòchôdającëch  
z kaszëbsczich rodzëznów.

o Béł jednym z kmòtrów sztandaru Sztudérsczi 
Kòrpòracji „Cassubia”.

Karno III
o Òd jeseni 1918 r., tj. w bùrzlëwim czasu òdzwëskiwaniô 

samòstójnotë, aktiwno włącził sã w twòrzenié lokalnégò 
òstrzódka pòlsczi rządzënë. Robił w pòdkòmisariace 
Nôczelny Lëdowi Radzëznë we Gduńskù.

o W czasu wiôlgòpòlsczégò pòwstaniô béł przédnikã 
Wòjskòwi Òrganizacji „Pòmòrzé”.

o Wespółtwòrził Tajemną Wòjskòwą Òrganizacjã 
Pòmòrzô.

o Czerowôł przërëchtowaniama do ewentualnégò 
wëbùchniãcô pòwstaniô w Zôpadnëch Prësach 
(Gduńsczé Pòmòrzé).

Karno IV
o Za swòje zasłëdżi dlô pòlsczi sprawë dostôł òd 

pòlsczégò państwa wielné wëprzédnienia i òrderë: 
Kawalersczi Krziż Òrderu Pòlonia Restituta, Òrder 
Virtuti Militari, Złoti Krziż Zasłëdżi.

o Jegò dzejanié i zaangażowanié w pòlsczé sprawë bëło 
zmerkóné przez miemiecczich faszistów. 1 séwnika 
1939 r. òstôł aresztowóny we Gduńskù. Pózni béł 
wsadzony do KL Stutthof. Òstôł rozstrzélóny 11 
stëcznika abò 22 strëmiannika 1940 r. w karnie 22 
bëlnëch dzejarzów gduńsczi Pòlonii. 

o W 1947 r. jegò cało òstało ekshùmòwóné i pòchòwóné 
na smãtôrzu na Zaspie we Gduńskù.

o Je patronã jedny z szaséjów w Gdańskù-Òlëwie.
11. Szkólny òceniwô robòtã ùczniów i pòdrechòwùje 

efektë zajãców. 
Gôdô na przëmiar tak: Frãcëszk Krãcczi to przëkłôd 
patriotë kòchającégò swòjã wiôlgą i môłą Tatczëznã. Béł 
Kaszëbą i kaszëbsczé sprawë wiedno nalazłë plac w jegò 
sercu a dzejanim. Pòkazywôł, że miłota do swòji môłi 
Tatczëznë je apartno wôżnô, cobë rozmiec kòchac swòjã 
wiôlgą Òjczëznã. Zaangażowóny w òbronã pòlskòscë w 
prësczim zôbòrze i WM Gduńskù, prowadzył dzejanié w 
òbrëmienim òrganiczny robòtë, czëlë bez rozléwaniô krëwi. 
Nie wëstrzégôł sã równak przërëchtowaniów do zbrojny 
biôtczi. W bùrzlëwim czasu pò zakùńczenim I swiatowi 
wòjnë, na jeseni 1918 r., zaangażowôł sã w twòrzenié 
lokalnëch òstrzódków pòlsczi rządzënë. 
Dzysô, w rokù òdzwëskaniô przez Pòlskã samòstójnotë, 
Frãcëszk Krãcczi je patronã rokù w Kaszëbskò-Pòmòrsczim 
Zrzeszenim.
To przëkłôd pòlsczégò i kaszëbsczégò patriotë – człowieka, 
jaczégò szlachã wôrt je jic. 

Tłómaczëła: Hana Makùrôt-Snuzik

Dr Frãcyszk Krãcczi Zdrzódło: gedanopedia.pl/gdansk/?title=KRĘC-
KI_FRANCISZEK_LEON 
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Jak przez baro gãstą dôkã pamiãtóm swój pierszi ùdzél 
w pùsti nocë. Bëło to pò smiercë ùja. Jô miôł tedë le-
dwie òsmë czë dzewiãc lat. Pamiãtóm, że jesmë spi-
éwelë wiele piesniów a mòdlëlë sã na różańcu i że 
z czasã zaczãło mie sã dłużëc i jô chcôł wracac nazôd 
dodóm. Pamiãtóm téż fragmentë piesni, cygnący sã 
w nieskùńczonosc. Pòsobicą wëspiéwiwóné sztrófczi 
bëłë słowama òddzãkòwaniô sã ùmarłégò z lëdzama, 
rodzëzną, bratama i sostrama, sąsadama, ale téż ze 
zwierzãtama, zachama i placama. 
Przëwòłóny wëżi fakt miôł môl ju dosc dôwno. 
Przëbôcziwô mie sã nié leno z leżnoscë pisaniô tegò 
tekstu, ale czãscy. Jô nie béł tedë jesz tegò swiądny, le 
pò latach ùznôwóm to za mòje pierszé doswiôdczenié 
sparłãczoné ze smiercą. Taczé, chtërno miało wiôldżi 
cësk na to, jaczi òbrôz smiercë wëtwòrził sã w mòji 
wëòbrazni. Wëòbrazniô i wëczëcé ny témë mòże nama 
wiele rzec w rozmajitëch jeleżnoscach żëcô. Nawetka nie 
wiémë, jak baro wpłiwô na najã wrazlëwòtã i òtemkłosc 
na lëdzy i Bòga. Doswiôdczenia żëcô i smiercë twòrzą to, 
kim më jesmë.
Jak wiele Kaszëbów pòchôdóm z rodzëznë, gdze wiara 
i kaszëbskô tradicjô swòje kòrzenie mają w niepamiãtnëch 
czasach. Gdze są żëwòtnym i nierozerwalnym dzélã 
kòżdégò sztótu żëcô, ôrtu mëszleniô i wartoscowaniô. 
Przë leżnoscë Ùroczëznë Wszëtczich Swiãtëch i Dnia 
Zôdësznégò zatrzimiwómë sã barżi i przë najich gro-
bach, i przë témie smiercë. Brëkùjemë tegò, cobë lepi 
zrozmiec żëcé i barżi je dowôrtniwac. Brëkùjemë tegò, 
cobë sã pòtkac, pògadac i pòwspòminac. 
Wôrt je na gwës pòdsztrëchnąc, że Kaszëbi pamiãtają 
ò ùmarłëch nié leno przë leżnoscë pògrzebù i w ne 
ùroczësté dni, chtërne są przed nama, ale wiedno. Co-
lemało chòdzą na smãtôrz, dbają ò nôgróbczi. Mòdlą 
sã i dôwają na mszã za swòjich ùmarłëch. Doswiôd-
czenié pòdpòwiôdô mie, że nie je to blós przënãcenié 
abò zjiscywanié tradicji. Ze swòjégò żëcô i wëchòwaniô 
a dëszpastursczégò doswiôdczeniô jô wërobił w se 
przeswiôdczenié, że chòdzy ò cos wicy. Ò cos głãbòk 
wpisónégò w zamkłosc codniowòscë. Ò òdpòwiésc na 
nôgłãbi zalégającé pëtanié ò znaczënk żëcô i jegò cél. 
Ò to, że naj czas nié leno płënie, ale że płënie za czims 
i do Kògòs.
Òkróm przëwòłónégò na zôczątkù doswiôdczeniô prze-
żëwaniô pùsti nocë pò smiercë ùja, jô jesz czile razë brôł 
ùdzél w nym snôżim òbrzãdze. Nôbarżi swiądno ju jak-
no kapłón z môłim doswiôdczenim. Mòje doznania za 
kòżdim razã szlachùją za sobą. Pùstô noc, òddzãkòwanié 
sã z ùmarłim w slédnëch gòdzënach przed pògrzebanim 
doczasnégò cała ni mają w se trëchlënë, pùstégò żalu 

i pëtaniô, co to mdze i jak żëc? Prawie procëmno, je to 
leżnosc, cobë pòdzãkòwac za darënk żëcô i spòlëznë, 
w jaczi sã to dzeje. To sztót doswiôdczeniô redotë 
przënôleżnotë do rodzëznë i do sąsadów, chtërny naju 
òbkrãżiwają na co dzéń. To téż leżnosc, cobë sã kù resz-
ce zatrzëmac i nie mëslëc ò tësącu sprawach, leno ò tim, 
co nôwôżniészé. Òddzãkòwanié sã z ùmarłim nie je 
zdrzenim w stronã smiercë, ale pòdsztrëchiwô wôrtnotã 
i głãbiã żëcô. Pòkôzywô, że nimò żalu pò strace mòżemë 
bëc rôd, bò to nié kùńc, bò pòtkómë sã wszëtcë w nie-
bie. Spòlëzna blësczich żëjącëch kòl mie, pòspólnota 
z ùmarłima, lëdzama, chtërny òdeszlë przed nama, to 
zapòwiésc wiôldżi spòlëznë swiãtëch w niebie. Ùdzél 
w żëcym i w smiercë je nôtërny i òdwieczny.
Pòprzédnô mësla je dlô mie kluczã dlô rozmieniô smier-
cë w kùlturze i pòmidzë codniowima zajãcama Ka-
szëbów. Na gwës nie je to ani dogmat, ani absolut, 
a rëchli wëchôdënk dłëgszi òbserwacji i przeżëców. 
Kaszëbi przeżiwają smierc na ôrt czësto chrzescëjańsczi. 
Nie chcã rzeknąc, że je z nima wiedno, ale colemało ò ni 
mëszlą jakno ò nôtërnym dzélu żëcô. Ò kùńcu, chtëren 
mùszi sã stac, bò taczé je żëcé. Ò wëdarzenim, przed 
chtërnym nie dô sã ùceknąc, bò spadnie na kòżdégò. 
Na gwës nie znaczi to, że żëjemë, jidącë w stronã smier-
cë. Prawie procëmno. Żëjemë, jidącë w stronã żëcô. 
Taczégò, jaczé mdze lepszé, nieskùńczoné, szczestlëwé, 
bez smùtków i żalów. Taczégò, jaczé dô nama znôwù 
leżnosc bëc z tima, chtërnëch jesmë stracëlë.
To, jak pòdchôdómë do smiercë, pòkôzywô, jak 
òbchôdómë sã z żëcym. Snôżosc Ùroczëznë Wszëtczich 
Swiãtëch, cëżba na smãtôrzach i na drogach to dokôz na 
to, że dzeje sã cos znaczącégò i pòwôżnégò. Szacënk do 
ùmarłëch ùtrwaliwô i sztôłtëje szacënk do żëcô. Chto 
bële jak pòdchôdô do smiercë i pògrzebòwëch tradicjów, 
pewno téż bële jak bãdze pòdchôdôł do szacënkù dlô 
żëcô i lëdzy. Jeżlë rozmiemë z szacënkã òddzãkòwiwac 
sã z ùmarłima, jeżlë przënôleżno mómë starã ò gro-
bë i pamiãc ò ùmarłëch, to jesmë na stosowny drodze 
żëcô. Wôrt je to dozerac i ùczëc dzecë, młodzëznã, do-
zdrzeniałëch, że je to wôżné i pòtrzébné, że òd tegò 
zanôlégô przińdnota.
Pògrzebòwé òbrzãdë, rodzëznowé tradicje, òbëczaje 
òddzãkòwiwaniô sã z ùmarłima, szacënk do smier-
cë i môlu pògrzebaniô pòmôgają nama ùchòwac 
kòrzenie. W kaszëbsczi tradicji kòrzenie, rodzëzna i môl 
pòchôdaniô mają miarã swiãtoscë. Intujicyjno rozmieje-
më, że bez nich ni mómë tożsamòscë i wôrtnotë. Bez nich 
ni mómë przińdnotë. Szacënk do smiercë, jaczi jô wëniósł 
z dodomù i dobéł, òddzãkòwùjącë sã z ùmarłima, ni mô 
w se przerôżającégò strachù wiôldżi niewiadomi, ale 

Pùstô noc – pôłniô żëcô

ks. Damión Klajst Klasë strzédny szkòłë

Zdrzódło: 
publicdomainvectors.org
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pòkój, chtëren niese nôdzejã. Nôdzejã, jakô nié leno 
ùmòcniwô szacënk do ùmarłëch, ale gôdô, że ò mie 
téż chtos bãdze pamiãtôł. Że nie òstónã pòrzëcony i za-
bôczony, ale mdã żił w wiecznoscë i pamiãcë blësczich. 
Że z codniowégò żëcô wpôdóm w rãce żëwégò Bòga.
Żëjemë tu i terô tak, jak wëznôczô to naj òddech i ùcék 
czasu, ale naje żëcé to cos wiele wiãcy. Nick tak baro nie 
pòmôgô tegò òdkrëc, jak czas òddóny ùmarłim. Tak przez 
mòdlëtwã, jak téż przez starã ò pamiãc. Pùstô noc nig-
dë nie je pùstô. Òna je fùl żëcô, przepełnionô mòdlëtwą, 
spiéwã, diskùsją i wspòminkama. W Ùroczëznã 
Wszëtczich Swiãtëch na smãtôrzu pòtikómë sã nié blós 
z ùmarłima. Napòtikómë tam téż żëwëch, dôwno nie 
widzónëch, mòże nawetka zabôczonëch. A pò procesji 
i mòdlëtwie w chëczë jakòs téż wiãcy mómë czasu 
i cerplëwòtë dlô blësczich. Żdajemë na tëch, chtërny 
przëjéżdżają na grób mòże leno rôz w rokù, a mòże jesz 
rzadzy. Pón Bóg ùczinił naju dlô se darënkã i snôżo je to 
widzec w dni, jaczé są przed nama. 
Ùroczëzna Wszëtczich Swiãtëch to leżnosc do 
swiãtowaniô dlô nëch, chtërny òdeszlë. Swiãti w niebie 
mają bal; i to na fest. A më téż chcemë le bëc rôd, że 
chtos sã w niebie za naju mòdli i że mómë kòl se nëch, 
z chtërnyma do nieba wanożimë…
Tłómaczëła: Hana Makùrôt-Snuzik

Bédënczi na czwiczenia z tekstã
Kôrbiónka
1. Co to je za zwëk „pùstô noc”? Czë brôł/ brała jes 

czedës ùdzél w tim òbrzãdze?
2. Jaczé je znaczenié pùsti nocë? Co wedle ce nen 

òbrzãd dôwô blisczim ùmarłégò?
3. Jaczi cësk miôł na aùtora tekstu ùdzél w pùsti nocë 

pò smiercë ùja? Co òstało z knôpiczich lat jakno 
wspòmink?

4. Jaczé je kapłańsczé doswiôdczenié aùtora tekstu ze 
smiercą? Co ò ni pisze?

5. Jak rozmiejesz titel tekstu „Pùstô noc – pôłniô żëcô”?
6. Jak Kaszëbi pamiãtają ò swòjich ùmarłëch blisczich? 

Co je wërazã jich pamiãcë?
7. Co sã dzeje na Kaszëbach i òglowò w Pòlsce òbczas 

Ùroczëznë Wszëtczich Swiãtëch? Wëzwëskôj tekst 
i téż swòje przemëszlenia.

Robòta z internetã
1. Pò smiercë Òjca Swiãtégò Jana Pawła II òdbéł sã 

òbrzãd pùsti nocë w swiónowsczim sanktuarium, gdze 
zebrelë sã Kaszëbi. Nalézë ò tim wiadła w internece. 
A mòże chtos z waji czuł ò pùsti nocë, jakô bëła we 
Gduńskù, w kòscele sw. Jana czile lat temù (w 2013 r.)? 
Z kògùm tedë Kaszëbi sã òddzãkòwiwelë? 

2. Wôrt dowiedzec sã wiãcy, tej nalézë dwie pùblikacje 
tikającé sã témë pùsti nocë – Śpiewnik Pieśni Pustej 
Nocy i Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy 
oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszu-
bach. Dowiedzë sã, chto je jich aùtorã, jak wëzdrzą 

òbkłôdczi i gdze mòże ne ksążczi kùpic abò prze-
czëtac.

3. Przërëchtuj razã z drëchama prezentacjã mùltimedialną 
ò pùsti nocë. Pòkôżta jã zainteresowónym ùcznióm  
z jinëch klas.

4. Aùtór wspòminô, że „chtos sã w niebie za naju mòdli”. 
Co wiész ò òbcowanim swiãtëch? Chtërny swiãti są dlô 
cebie nadzwëkòwò wôżny? Na Kaszëbach a Pòmòrzim 
mómë swòjich swiãtëch i błogòsławionëch. Nalézë 
wiadła ò: sw. Òttonie z Bambergù, bł. ksãdzu Jó-
zefie Jónkòwsczim, bł. Doroce z Mątowów, bł. Mar-
ce Wiecczi... Je nawetka ksążka Swiãti z Kaszëb ò. 
Zbigòrza Joskòwsczégò, w chtërny przedstôwiô òn 
kòl 30 òsób. Chtos z waji mô jã czëtóné? A mòże 
chtos z waji familie mô jã doma?

5. Dlô Kaszëbów apartné znaczenié mô ksądz biskùp 
Kònstantin Dominik, wiele lëdzy wierzi w jegò 
swiãtosc i mòdlą sã ò jegò chùtką beatifikacjã. Nalézë 
wiadła ò nim, a téż ò Wiôldżi Błagalny Nowennie. 

6. Swiãti Faùstin béł tczony bez strzédnowiecznëch 
Kaszëbów, a dzysô jegò relikwie jidze nalezc  
w sanktuarium na Pòlanowsczi Górze. Dowiedzë 
sã wiãcy ò nym swiãtim, ò Pòlanowie i ò jinszich 
swiãtëch górach Kaszëbów.

Pisanié swòji wëpòwiedzë  
Napiszë, jak rozmiejesz zdanié z tekstu ks. Damiana 
Klajsta: „naj czas nié leno płënie, ale że płënie za czims 
i do Kògòs”.

Bòżi Słëga bp Kònstantin Dominik / Zdrzódło: Narodowe Archi-
wum Cyfrowe, aùtór òdj. Alfred Świerkosz
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W kaszëbsczim jãzëkù samòzwãczi o, u, ó mògą ùlegac labializacji. Proces ten zachôdô, jeżlë wëmienioné 
samòzwãczi nachôdają sã:
• na zôczątkù słowa, 
• pò samòzwãkach,
• pò spółzwãkach: k, g, h, ch, p, b, f, w, m.
Labializacjô je zjawiszczã òbserwòwónym w wëmòwie w wiele jãzëkach i òglowò pòlégô na zaòkrąglenim lëpów 
przë wëmôwianim samòzwãków. W kaszëbiznie parłãczi sã òna téż z wëtwòrzenim dodôwkòwégò zwãkù ł, ja-
czi je wëmôwióny przed samòzwãkama o, u, ó, równak nie je zaznacziwóny w pisënkù. Kaszëbsczé labializowóné 
samòzwãczi są zapisywónë lëtrama: ò, ù, ó. 
Kaszëbsczi samòzwãk zapisywóny jakno ò nót je wëmawiac jakno łe; pòkazywô sã òn np. w słowach: òkno, bòkadnosc. 
Kaszëbsczi samòzwãk zapisywóny jakno ù miôłbë bëc wëmôwióny jakno łu; wëstąpiwô òn np. w słowach: ùdba, mùcha. 
Labializowóny samòzwãk ó ni mô specjalnégò òznaczeniô w kaszëbsczi òrtografii, je òn zapisywóny prosto jakno  
ó, równak nót je gò wëmawiac jakno łó; pòkazywô sã òn np. w słowach: ósmi, pózni.
Czwiczenié 1
Wëmówi słowa: 
kòt, wòda, dzeckò, mòrzé, robòcy, òna, stwòrzëc, pòrządk
bùten, ùznac, pùsto, ùzdrzec, gbùr, dwùch, mùca, kùchniô
kóń, wół, pón, óws, móda, szkólnô, swój, pómpa, ópa, mój 
Czwiczenié 2
Z pòdónégò tekstu wëpiszë słowa, w jaczich są samòzwãczi ò abò ù. Wëapartni słowa, w jaczich labializowóné samòzwãczi 
nalazłë sã:
a) na zôczątkù słowa
b) pò samòzwãkù
c) pò spółzwãkù; te spółzwãczi téż wëpiszë w tôflë.
To nie je nót, naja codniowô jizba sygnie w całoscë dlô ce i twòjégò gòsca. Le mómë jesz pół bùdlë malënowégò sokù. 
Òstôł jesz ze slédnégò najégò zéńdzeniégò w ùszłim tidzeniu. Stoji na drëdżi pòlëcë w kùchniowi kòmòrze. Wezkôj-
ta so kąsk, żlë bãdzeta mia lëgòtkã. Òstawiã wama téż czile ruńcelków na pòdwieczórk, bò chto wié, czë Matéùsz 
zajimniãti zwòżenim bùlwów na òkrãt bãdze nazôd wczas na wieczerzã.
(Lucy Maud Montgomery, Ana z Zelony Grzëpë, tłóm. M. Bòbkòwskô, Gduńsk 2017, s. 42).

Słowa z ò abò ù na zôczątkù słowa pò samòzwãkù         pò spółzwãkù 
                                              Wëpiszë spółzwãk

twòjégò + g

Wëmówi wszëtczé zapisóné w tôflë słowa.

Labializacjô samòzwãków o, u, ó
Hana Makùrôt-Snuzik GRAMATIKA
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Czwiczenié 3
a) W niewëfùlowónëch placach wstawi lëtrã o abò ò.
k...żdi, kr...wa, pëszn..., d...bri, k...lan..., zëmn..., ch...dzëc, ...stróżn..., sł...wik, pr...st..., k...ł..., mi...dny, ...b, lëst...padnik, 
...znôczô, ...krãt, n...rda, p...rénk, bëln...ta, ...brôzk
b) W niewëfùlowónëch placach wstawi lëtrë u abò ù.
...smiéwk, dł...dżi, b...lwa, ...snąc, pòtem..., l...bic, kr...ta, k...pic, k...kówka, ...rzas, tr...lôcz, b...szny, k...li, r...jan, dzew...s, 
...rzma, r...chna, ...czëc, sł...ńce, br...ny, b...dowac, a...tół
Wëmówi wszëtczé zapisóné wëżi słowa.
Czwiczenié 4
Dofùluj diktando lëtrama o, ò, u abò ù.
Béł rôz król, co miôł le jednã córkã i ...n r...zesłôł wiadł..., że cht... bë taczi ...krãt zb...dowôł, c...bë mógł jic p... kraj... i 
p... morz..., tem... bë dôł sw...jã córkã. Tej béł téż chł...p, co miôł trzech sënów, dw...ch mądrëch, a jednég... gł...pégò. 
Ny dwaji wiedn... sã smielë z teg... gł...pégò i nie chcelë jeg... nigdze ze s...bą wząc.
(W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, red. B. Ùgòwskô, Gdańsk 2018, s. 5).
Pò wëfùlowanim diktanda przëczëtôj głosno całi tekst.

ÒDPÒWIESCË

Czwiczenié 2
Słowa z ò abò ù na zôczątkù słowa pò samòzwãkù            pò spółzwãkù 

                                                            Wëpiszë spółzwãk
twòjégò + g
gòsca + g
bùdlë + b
malënowégò + g
sokù + k
òstôł +
slédnégò + g
najégò + g
zéńdzeniégò + g
ùszłim +
pòlëcë + p
kùchniowi + k
kòmòrze + k, m
lëgòtkã + g
òstawiã +
pòdwieczórk + p
bò + b
Matéùsz +
zwòżenim + w
bùlwów + b
òkrãt +

Czwiczenié 3
kòżdi, krowa, pëszno, dobri, kòlano, zëmno, chòdzëc, òstróżno, słowik, prosto, kòło, miodny, òb, lëstopadnik, òznôczô, òkrãt, norda, 
pòrénk, bëlnota, òbrôzk
ùsmiéwk, dłudżi, bùlwa, ùsnąc, pòtemù, lubic, kruta, kùpic, kùkówka, ùrzas, trulôcz, bùszny, kùli, rujan, dzewùs, ùrzma, ruchna, 
ùczëc, słuńce, bruny, bùdowac, aùtół

Czwiczenié 4
Béł rôz król, co miôł le jednã córkã i òn rozesłôł wiadło, że chto bë taczi òkrãt zbùdowôł, cobë mógł jic pò kraju i pò morzu, temù 
bë dôł swòjã córkã. Tej béł téż chłop, co miôł trzech sënów, dwùch mądrëch, a jednégò głupégò. Ny dwaji wiedno sã smielë z tegò 
głupégò i nie chcelë jegò nigdze ze sobą wząc.
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