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Céle ùczbë
Ùczéń:

•	 pòznaje	datã	zdënkù	Pòlsczi	z	mòrzã	i	infòrmacje	ò	
tim	wëdarzeniu,

•	 rozmieje	znaczenié	negò	historicznégò	wëdarzeniô,
•	 pòznaje	nowé	słowa	sparłãczoné	z	tematã,
•	 rozwijô	rozmienié	ze	słëchù	i	rozmienié	czëtónégò	

tekstu,
•	 òpisëje	òbrôzczi,
•	 pisze	i	projektëje	rôczbã	na	roczëznã	zdënkù	Pòlsczi	

z	mòrzã,
•	 ùczi	sã	wespółrobòtë	z	drëchama.

Metodë robòtë
pòdającô	 (kôrbienié),	 problemòwô	 (dofùlowanié	 sło-
wiznë	 i	 zapisanié	 wërazów	 ze	 słëchù),	 treningòwô	
(wëzwëskiwanié	wiédzë	w	zabawie	i	czwiczenié	pisënkù	
w	rôczbie),	aktiwizëjącô	(robòta	z	drëchama,	òpisëwanié	
òbrôzka,	wëkònywanié	gwôsny	rôczbë)

Fòrmë robòtë
indiwidualnô,	w	pôrach	i	z	całą	klasą

Materiałë didakticzné
òbrôzk	młodi	pôrë,	òdjimczi	z	Pùcka,	kôrtë	robòtë	–	
tekstë	 ò	 zdënkù	 Pòlsczi	 z	 mòrzã	 (wersjô	 szkólnégò	
i	wersjô	szkòłownika),	kôrtczi	z	 technicznégò	blokù,	
materiałë	 dekòracyjné,	 platka	 z	 kaszëbsczima	 fran-
tówkama	ò	mòrzu,	tôfla
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CYG ÙCZBË 
WSTÃPNY DZÉL

1.	 Szkólny	 witô	 ùczniów	 i	 pòkazywô	 jima	 na	 tôflë	
wiôldżi	malënk,	na	chtërnym	je	brutka	i	brutman.	

	
	
	
	

	 Szkólny	kôrbi	ze	szkòłownikama	ò	malënkù	i	słëchô	
	 jich	òdpòwiedzów,	a	téż	tłómaczi	pòlsczé	słowa	na	
	 kaszëbsczi.	Co wa widzyta? Chto je na tim malënkù? 
 Jaczé to wëdarzenié? Ùczniowie	òdpòwiôdają	np.	tak:		
	 To	je	młodô	pôra.	Òna	je	òblokłô	biôło,	a	òn	czôrno.		
	 Są	ùsmiechniãti.	To	wôżné	wëdarzenié.

Ò zdënkù Pòlsczi z mòrzã – jak to bëło?

Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch Klasa IV spòdleczny szkòłë  
(1 gòdzëna ùczbòwô)
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2.	 Czej	ùczniowie	pòwiedzą	pò	pòlskù,	że	je	to	„ślub”		
abò	òd	razu	rzeką	„zdënk”,	tej	szkólny	gôdô:	To, co  
wa widzyta na òbrôzkù, to je zdënk, i zapisywô	nad	
malënkã	słowò	ZDËNK.

3.	 Szkólny	 dôwô	 szkòłownikóm	 jednã	 minutã	 na	
kôrbienié	 w	 pôrach	 i	 zapisanié	 òdpòwiedzów	 na		
pitania:	Jaczé znaczenié mô zdënk? Co młodô pôra so  
przërzékô? 

4.	 Ùczniowie	 kôrbią	 w	 pôrach,	 a	 pò	 minuce	 gôdają	
szkólnémù,	 co	 mają	 zapisóné,	 np.	 Zdënk	 je	 baro	
wôżny.	 Tu	 chòdzy	 ò	miłotã,	wiernotã,	 ùtcëwòsc...	
Żebë	bëc	wiedno	razã...

5.	 Szkólny	gôdô,	że	Pòlskô	miała	téż	zdënk	z	mòrzã,		
Bôłtã,	i	zapisywô	na	tôflë	temat:	„Ò	zdënkù	Pòlsczi	
z	mòrzã	–	jak	to	bëło?”,	a	szkòłownicë	przepisëją	gò	
do	zesziwkù.

ROZWIJNY DZÉL 

6.	 Szkólny	 pòkazywô	 ùcznióm	 òdjimczi	 stołpa		
z	Pùcka,	 sztaturë	Józefa	Hallera	 i	pùcczi	hôwindżi		
z	farą,	i	òpòwiôdô,	co	to	bëło	za	wëdarzenié.			
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

Pò I swiatowi wòjnie Pòlskô òdzwëskała samòstójnotã  
i dostãp do Bôłtu. Bëło to baro wôżné, a Kaszëbë w wiãkszim 
dzélu wrócëłë do Pòlsczi. Bë Pòlskô z Kaszëbama mògła 
bëc wiedno nad mòrzã, òdbéł sã symbòliczny zdënk.  
W môlu negò wëdarzeniô òstôł pòstawiony stołp na 
wdôr. Bëło to baro redosné i wôżné w dzejach Kaszëb  
i Pòlsczi wëdarzenié.

7.	 	Szkólny	 rozdôwô	 tekstë	 òpisëjącé	 zdënk	 Pòlsczi		
z	 mòrzã	 (KÔRTA ROBÒTË – ÙCZÉŃ) i	 gôdô,	 że	
bãdze	 czëtôł	 głosno	 tekst	 (KÔRTA ROBÒTË – 
SZKÓLNY),	a	szkòłownicë	mają	za	zadanié	dopisac	
słowa,	 chtërnëch	 ni	 ma	w	 jich	 teksce.	 Jak jô bãdã 
czëtac, dofùlujta pùsté place słowama, jaczé ùczëjeta. 
Mùszita miec bôczënk na pisënk.

KÔRTA ROBÒTË – ÙCZÉŃ 
	

Zdënk	Pòlsczi	z	Bôłtã	òdbéł	sã	10	(1)	____________________	
1920	 rokù	 w	 (2)	 ___________.	 Generôł	 (3)	 ______________	
________________	wrzucył	piestrzéń	w	 (4)	 _________.	Béł	 to	
symbòl,	 bë	Pòlskô	mògła	bëc	wiedno	nad	Bôłtã.	Na	wdôr	
negò	wëdarzeniô	stoji	do	dzysô	w	hôwindze	(5)	___________.	
Na	nieszczescé,	òstôł	 zniszczony	w	 (6)	 ________	 rokù.	Terô	
stoji	w	tim	placu	replika	stołpa.	Nót	je	téż	wiedzec,	że	òb	czas	
zdënkù	bëła	baro	òstrô	(7)	__________	i	że	w	tim	wëdarzenim	
wzãło	ùdzél	baro	wiele	Kaszëbów	(8)	______________.			

KÔRTA ROBÒTË – SZKÓLNY
	

Zdënk	Pòlsczi	z	Bôłtã	òdbéł	sã	10	(1)	GROMICZNIKA	1920	
rokù	w	 (2)	 PÙCKÙ.	 Generôł	 (3)	 JÓZEF	 HALLER	wrzucył	
piestrzéń	w	(4)	MÒRZE.	Béł	to	symbòl,	bë	Pòlskô	mògła	bëc	
wiedno	nad	Bôłtã.	Na	wdôr	negò	wëdarzeniô	stoji	do	dzysô	
w	hôwindze	(5)	STOŁP.	Na	nieszczescé,	òstôł	zniszczony	
w	(6)	1939	rokù.	Terô	stoji	w	tim	placu	replika	stołpa.	Nót	je	
téż	wiedzec,	że	òb	czas	zdënkù	bëła	baro	òstrô	(7)	ZËMA		
i	w	tim	wëdarzenim	wzãło	ùdzél	baro	wiele	(8)	KASZËBÓW.

8.	 Szkólny	czëto	tekst	dwa	razë,	a	ùczniowie	ùwôżno	
słëchają	 czëtónégò	 tekstu.	 Szkólny	 dôwô	 czas	
dwùch	 minut	 na	 pòrównanié	 w	 pôrach	 swòjich	
dopisónëch	wërazów	i	na	pòprawienié	òrtografnëch	
zmiłków.	

9.	 	Pò	 zakùńczenim	 sprôwdzaniégò	 w	 pôrach		
szkólny	rôczi	do	tôflë	ùczniów,	chtërny	chcą	zapisac	
òdpòwiedzë:	1	to	je	„gromicznika”.	2	to	je	w	„Pùckù”	
itd.	Klasa	sprôwdzô	swój	pisënk.

10.	 Szkólny	rôczi	chãtnégò	szkòłownika	do	przeczëtaniô		
głosno	 całégò	 tekstu	 i	 tedë	 gôdô,	 żebë	 wszëtcë	
wklejelë	nen	tekst	pòd	tematã	w	zesziwkù.

11.	 Szkólny	 pòkazywô	 (np.	 na	 projektorze)	 òbrôz	
Wòjcecha	 Kòssaka,	 na	 chtërnym	 je	 zdënk	 Pòlsczi	
z	mòrzã	 i	 rôczi	 ùczniów	 do	 òpisëwaniô,	 co	widzą	
na	 òbrazu.	 Szkòłownicë	 òdpòwiôdają	 np.	 tak:	 Na	
òbrôzkù	je	generôł	Haller.	Je	òn	nad	mòrzã,	w	Pùckù.	
Je	to	malënk,	chtëren	przedstôwiô	zdënk	Pòlsczi	
z	Bôłtã.	Mòże	na	nim	òbôczëc	piestrzéń,	jaczi	òstôł	
szmërgniãti	w	mòrze	na	znak	wiéczny	łączbë.

Òdjimczi z archiwùm aùtorczi
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Aùtór:	Wojciech	Kossak	
Zaślubiny Polski z morzem
Zdrzódło:	Wikipedia.pl

12.	 Szkólny	pitô	sã,	kùli	lat	temù	òdbéł	sã	zdënk	Pòlsczi		
z	mòrzã	i	zachãcywô	do	rechòwaniô,	a	czej	ùczniowie	
òdpòwiedzą,	tej	gôdô:	Jo, to bëło ju 98 lat temù. Za 
dwa lata bãdzemë mielë setną roczëznã, a w tim rokù 
òbchòdómë 100 lat samòstójnotë pòlsczégò państwa, 
te dwa wëdarzenia są ze sobą mòcno sparłãczoné.

13.	 Szkólny	gôdô,	cobë	kòżdi	 jesz	rôz	przeczëtôł	tekst		
ò	zdënkù	Pòlsczi	z	mòrzã,	i	dopòwiôdô:	Czej wszëtcë 
bãdzeta mielë przeczëtóné, tej zamknijta zesziwczi. 
Jô bãdã sprôwdzôł, czë pamiãtôta nôwôżniészé 
wiadła z dzysészi ùczbë. Jak pòwiém zdanié, chtërno 
je prôwdą, to mùszita klaskac, że szkólny dobrze 
pòwiedzôł. Jeżlë pòwiém zdanié, jaczé je falszëwé, to 
mùszita jak nôchùtczi zmienic plac sedzeniô, bë rëszëc 
sã na znak bùńtu, że je to łeż.

Szkólny	pòdôwô	rozmajité	zdania	i	sprôwdzô	wiédzã	òb	
czas	 zabawë,	 np.:	Zdënk òdbéł sã 14 gromicznika 1918 
rokù! Generôł Haller szmërgnął kwiatama w mòrze! W tim 
rokù je 98. roczëzna zdënkù Pòlsczi z Wisłą!... Bëła w tim 
czasu òstrô zëma! Baro wiele Kaszëbów wzãło ùdzél w nym 
wëdarzenim!

KÙŃCOWI DZÉL

14.	 Szkòłownicë	 mają	 za	 zadanié	 zaprojektowac	 na	
kôrtkach	z	technicznégò	blokù	rôczbã	na	roczëznã	
zdënkù	 Pòlsczi	 z	 Bôłtã.	 Szkólny	 wëjasniwô,	
jak	 wëkònac	 czwiczenié:	 Waszim zadanim je 
zaprojektowanié rôczbë na roczëznã zdënkù Pòlsczi 
z mòrzã. Namalujta na ni stanice [mòże	 téż	 rzec:	
chòrągwie,	 fanë] Pòlsczi i Kaszëb, bò bëło to 

wëdarzenié parłãczącé naszą Wiôlgą i Môłą Tatczëznã. 
Mòżeta jesz namalowac piestrzéń w mòrsczich wałach. 
We westrzódkù napiszta: „Rôczã na roczëznã zdënkù 
Pòlsczi z Bôłtã, chtërna òdbãdze sã 10 gromicznika 
latoségò rokù w pùcczi hôwindze ò gòdzënie... 
Serdeczno rôczã... (miono)”. Pòmëslta, kòmù bë mógł 
dac taką rôczbã?

Szkólny	 mòże	 téż	 sprôwdzëc	 w	 Internece,	 czedë	
dokładno	 òdbiwô	 sã	 takô	 roczëzna	 w	 Pùckù,	 i	 tedë	
szkòłownicë	zapisëją	prôwdzëwi	dzéń	i	gòdzënã.

15.	Szkólny	 pòmôgô	 ùcznióm,	 jeżlë	 je	 nót,	 a	 téż	
zachãcywô	 jich	do	zdobieniô	 rôczbë	materiałama	
dekòracyjnyma,	 np.	 farwnyma	 szléfama,	 chtërne	
szkòłownicë	 mielë	 przëniesc	 z	 dodomów	 na	
dzysészą	 ùczbã.	 Ùczniowie	 wëpisëją	 rôczbã,	
òzdôbiają	 jã	 i	 słëchają	 (jeżlë	 znają,	 to	 spiéwają)	
kaszëbsczi	 mùzyczi	 sparłãczony	 z	 tematã	 mòrza,	
chtërną	szkólny	włącził	do	robòtë.

16.	 Pò	 skùńczenim	 czwiczeniô	 ùczniowie	 pòkazëją		
swòje	 rôczbë	 i	 szkólny	 mòże	 wëzwëskac	 je	 na		
gazétkã.	

Domôcô	robòta

Szkòłownicë	 mają	 za	 zadanié	 nalezc	 w	 Internece	
wiadła,	 gdze	 jesz	 i	 czedë	 òdbëłë	 sã	 zdënczi	 Pòlsczi		
z	mòrzã	(òkróm	Pùcka),	a	chãtny	mògą	wëkònac	plakat		
ò	roczëznach	negò	wëdarzeniô	w	Pùckù.



NAJÔ ÙCZBA, NUMER 2 (114), DODÔWK DO „PÒMERANII”

PÒWIÔSTKA 

IV

To,	ò	czim	je	ta	pòwiôstka,	nie	stalo	sã	w	kraju,	co	
leżi	za	górama	a	lasama,	ani	téż	dze	sluńce	wschôdô	–	
w	ògrodze	Króla	Pòrénkù,	abò	dze	zachôdô,	a	dze	pa-
nëje	Wieczny	Smrok.	Chòc	mòglo	bëc	tam	pòdzejóné...	
To	–	 tak	pò	prôwdze	–	móże	nie	 stalo	 sã	 jesz	 nigdë,		
a	zdarzi	sã	czedës	Tobie,	Czlowiecze,	chtëren	jes	wząn	
prawie	do	rãczi	tã	òpòwiésc.
Tak,	 jak	 kòżdégò	 pòrénka,	 tak	 ë	 tegò,	 Lukaszowi	

cãżkò	bëlo	wstac	z	lóżka.	Lepi	bëlo	leżec,	a	sã	nie	rëszac	
ë	 zdrzec	w	 òkno.	 Przëszed	 na	 niegò	wiôldżi	 smùtk	 ë	
wszelejaczé	 lëché	 mëslë	 przëlôżalë	 do	 jegò	 rudi	 glo-
wë.	W	òstatnym	czasu	lubil	sã	zamëszlac,	czej	bél	sóm		
w	swòji	jizbie	ë	w	tëch	mëslach	òdchôdac	w	swój	ùdbóny	
swiat.	Wanodżi	do	tegò	swiata	bëlë	mù	nômilszé.	Czej	
zamk	òczë,	zarô	plënąn	pò	mòrzu,	òdkriwôl	nowé	lądë,	
wanożil	 przez	 pùstczi	 –	 te	wikszé	 ë	 te	miészé.	 Czasã	
téż	 sedzôl	 za	 sterama	 fligra	 ë	 móg	 òbzerac	 swiat	 ta-
czim,	 jaczim	gò	widzą	ptôchë.	Tej	 zôs	próbòwôl	wlezc	
na	 Nôwikszą	 Górã,	 abò	 sóm	 jeden	 pòkònac	 smòka.		
		 Jegò	nôwikszim	drëchã	w	tëch	wanogach	bél	Rémùs	
–	 jo,	 jo	–	ten	sóm,	co	to	przódë	 lat	chòdzyl	pò	calëch	
Kaszëbach	ze	swòją	karą,	w	chtërny	miôl	wiedno	wiele	
ksążk.	Ale	znôl	téż	nasz	Lukôsz	Môlégò	Ksãca,	jôd	czasã	
pôlnié	 z	 Bilbò	 Bagginsã,	 szmakôl	 miód	 kòl	 Pùchatka,	
miôl	 leżnosc	 gadac	 pôrã	 razy	 z	 Bòrówcã	 –	 tim,	 co	 to	
pilëje	 lasu...	Blós	w	prôwdzëwim	swiece	ni	miôl	niżód-
nëch	 drëchów.	Wszëtcë	 smielë	 sã	 z	 jegò	 rudëch	wlo-
sów	ë	piegów	na	gãbie,	ë	nicht	na	pòdwòrzu	nie	chcôl	
sã	 z	nim	zabawiac.	Z	dnia	na	dzéń	stôwôl	sã	corôz	 to	
barżi	markòtny,	a	nie	chcalo	mù	sã	 ju	nawetka	wëlażac		
z	 dodomù.	 Czej	 bél	 sóm,	 czasã	 rëczôl.	 Rémùs	 ë	Môli	
Ksążã	gôdelë	jemù,	żebë	sã	tak	nie	przejmòwôl,	ale	jak	
tu	sã	taczim	czims	nie	czerowac?...	A	na	to	wszëtkò	jesz	
to	kòmùdné	wiodro.	Bùten	dërch	padô	deszcz.	Në	nick,	
le	leżec	w	lóżkù	przez	cali	dzéń...		
Czej	tak	mëslôl,	w	jegò	môli	jizbie	nalôz	sã,	nie	wie-

dzec	skąd,	jaczis	dzywny	czlowiek	z	dlugą,	prawie	do	
kòlón,	brodą.	Ta	broda,	a	téż	szeroczi	mańtel	z	wiôlgą	
kapùcą,	w	jaczi	òblokli	bél	nen	czlowiek,	bëlë	biôlé	jak	
Pierszi	Sniég.
–	Chto	të	jes?	–	zapitôl	Lukôsz.
–	Të	mie	nie	pamiãtôsz?	To	jô	–	Bòrówc.
–	Të?!

–		Czemù	 tak	 sã	 dzëwùjesz	 Lukaszu?	 Më	 doch	 mielë		
leżnosc	spòtkac	sã	ju	rëchli	–	w	swiece	przez	cã	ùdbónym.	
–	Në	jo,	to	je	prôwda.	Cëż	sã	stalo	jaż	tak	wôżnégò,	Dro-
dżi	Czarzbónie,	że	przëszed	jes	tak	niespòdzajno?		
–	Më	ce	brëkùjemë,	mój	môli	drëchù.	 	
–	Chto!?	Mie!?	Do	czegò?	Gadôj	chùtkò.	 	
–	 Rémùs,	Môli	 Ksążã,	 Bilbò	Baggins,	 Krôsniãta,	 Stole-
më	–	më	wszëtcë	ce	brëkùjemë.	Mùszisz	nama	pòmòc.	
Mùszisz	retac	nasz	swiat	òd	Straszny	Mòrë,	chtërna	òd	
jaczégòs	czasu	mieszkô	na	òstrowie	na	Wiôldżim	Mòrzu.	
Nad	 tim	 òstrowã,	 co	më	 ò	 nim	 czedës	 gôdelë	 Zelonô,	
rozchôdô	 sã	 terô	 czôrnô	 Dôka.	 Czasã	 na	 Pieczelnica	
wësélô	 so	 z	 negò	 òstrowa	 baro	 dzywné	 stwòrë.	 Òna	
sama	nazéwô	je	Robòtama.	Më	jich	mómë	strach.	Nawet	
Stolemë	ë	Król	Mòrza	Gòsk	sã	 jich	bòją.	Ju	nie	wiémë,	
co	 mómë	 robic.	 Wszëtkô	 nôdzeja	 w	 tobie	 Lukaszu.	
–	 Ale	 jô	 doch	 jem	 slabi,	 Bòrówcu,	 a	 na	 pòdwòrzim	
wszëtcë	mie	wiedno	szturają	ë	biją...	 		
–	 Të	 nama	 mùszisz	 pòmòc!	 Co	 sã	 stónie	 z	 Naszim	
Swiatã,	czej	mdą	w	nim	rządzëlë	Maszinë,	co	nie	roz-
mieją	sã	ceszëc	ë	kòchac!
–	Në...	Dobrze.	Jô	sã	zgôdzajã.	 	

Czej	 blós	 Lukôsz	 pòwiedzôl	 te	 slowa,	 Bòrówc	 swòją	
Mòcą	Czarzbóna	przeniós	jich	do	Jinégò	Swiata.		 	
	 Tu	żdelë	na	niegò	jegò	drëszë	–	wszëtcë	markòtny	ë	ju	
përznã	ùmãczony	biôtkama	ze	slëgama	Mòrë.	Bilbò	na-
rzékôl,	że	w	tëch	kòmùdnëch	czasach	ni	móże	sã,	tak	jak	
przódë	 lat,	 sadnąc	kòl	piécka	ë	wëkùrzëc	pipë.	Rémùs	
rzek	Lukaszowi,	że	na	jegò	karã	fùl	ksążk	nicht	ju	dzysô	
nie	zdrzi	ë	ju	dôwno	stoji	òna	skażonô.	Krôsniãtóm	téż	
nie	je	ju	letkò	pilowac	jich	skarbów,	a	nômilszi	plac,	dze	
je	wiedno	trzimelë	–	nadmòrsczé	dunë,	 je	 ju	przëkrëti	
Czôrną	 Dôką.	 Trudno	 je	 nalezc	 spòkòjny	 môl	 –	 baro	
trudno.	Môli	Ksążã	żôlil	sã,	że	nie	sygô	ju	pòmalinkù	pla-
cu	dlô	jegò	ùkòchóny	Różë...	Co	to	mdze	dali?		 	
		 Skòrno	 blós	 Lukôsz	 wëslëchôl	 nëch	 wszëtczich	
chlëchów	ë	żôlów,	mëslôl,	że	mù	pãknie	jegò	Malinczé	
Serce.	Nie	bëlo	radë.	Chtos	mùszôl	pòkònac	Mòrã!	Ale	czë	
taczi	knôpik	dô	radã?	Òn	sóm	do	kùńca	w	to	nie	wierzil...	Co	
bëlo	robic...	Je	to	métel,	żebë	swiatã	rządzëla	takô	Masz-
kara?	To	doch	sã	slëchô	zrobic	z	tim	pòrządk!	 	
		 Lukôsz	ni	móg	ju	slëchac	jamrowaniô	swòjich	drëchów	
ë	 czej	 blós	 përznã	 òdpòcznąn,	 pòstanowil	wëbrac	 sã	

Bôt* 
mòji nënce

Artur Jablonsczi Pòwiôstka
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w	drogã	do	Wiôldżégò	Mòrza.	Szed	przez	wszelejaczé	
kraje,	chtërne	znôl	baro	dobrze	z	przeczëtónëch	ksążk	
ë	pòwiôstków.	Ale	jak	baro	bëlë	òne	pòzmienioné...	Jak	
różny	 bél	 ten	 swiat	 òd	 tegò,	 chtëren	 òstôl	 Lukaszowi	
w	 pamiãcë...	 Dąbrowë	 nie	 bëlë	 tak	 zeloné,	 wòdë	 nie	
sklënilë	 sã	 farwama	 tãczë	 w	 parmiéniach	 sluńca,	 bò	
i	 sluńce	zgùbilo	 ten	blôsk,	co	gò	wiedno	mialo.	Niebò	
–	 czedës	 mòdré	 –	 terô	 wëdôwalo	 sã	 szaro-bruné.	
Czim	dali,	tim	pùstka	bëla	corôz	to	wikszô...	 	
		 Czej	 kùreszce	 Lukôsz	 doszed	 do	 sztrądë	 Wiôldżégò	
Mòrza	ë	ùzdrzôl	nã	Czôrną	Dôkã,	ò	chtërny	rozpòwiôdelë	
jegò	drëszë,	w	serce	wstąpila	mù	 takô	żalosc,	 że	z	 jegò	
òczów	pùszczëlë	sã	lzë.	Szkòdë,	 jaczé	wërządzëla	Mòra,	
bëlë	 tak	wiôldżé,	 że	Lukaszowi	 jegò	mòc	wëdala	sã	 tak	
malineczkô	 jak	 zôrno	 pszénicë.	 Ju	 prawie	 wmówil	 so,	
że	 nen	 dokôz,	 chtërnégò	 sã	 pòdjąn,	 je	 dlô	 niegò	 za	
cãżczi,	 czej	w	 tim	 sztóce	 kòl	 niegò	 zjawil	 sã	 Czlowiek,	
co	tak	jak	Lukôsz	nie	bél	z	tegò	Zaczarowónégò	Swiata.		
–	Czemù	të	rëczisz?	–	spitôl	sã	Lukasza	Cëzy.		 	
–	Jô?	Në...	–	Lukôsz	nie	wiedzôl,	co	mô	òdrzec.	 	
–	Rzeczë,	dlôcze	z	twòjich	òczów	plëną	lzë?	 	
–	Jô	rëczã,	bò	dżinie	swiat,	chtëren	bél	mie	nômilszi,	
a	jô	ni	móm	mòcë	mù	pòmòc.	
–	Ni	môsz	mòcë?	To	nie	je	prôwda.	Të	mòżesz	to	zrobic.	
–	Nié.	Jem	za	slabi...		 	
–	Zdrzë	–	rzek	Czlowiek	–	widzysz	nen	bôt,	co	to	sã	kòlibie	
prawie	na	dënëgach	Wiôldżégò	Mòrza?	Òn,	chòc	taczi	
malinczi,	móże	stanąc	procëm	Nôwikszim	Sztormóm.	A	të	
mùszisz	wiedzec,	że	kòżdi	z	nas	je	taczim	bôtã,	w	chtër-
nym	mòże	biôtkòwac	sã	z	Kòmùdną	Blóną	ë	Nôstrasz-
niészim	Pòtopã.	Blós	trzeba	w	to	baro	glãbòk	wierzëc.		

–	Czë	pò	prôwdze	tak	je?	–	spitôl	sã	Lukôsz.	Ale	negò	Czlo-
wieka	ju	nie	bëlo.
Slowa	 Cëzégò	 stalë	 sã	 jednakò	 dlô	 Lukasza	 tim,	

czim	dlô	wanożnika	wòda	na	pùstce	abò	dlô	glodnégò	
sztëczk	chleba.	Chùtkò	zabél	ò	swòjich	wątplëwòscach	
ë	 wsôd	 do	 negò	 bôta,	 co	 mù	 gò	 pòkôzôl	 Czlowiek.	
Jeżlë	móm	 retac	 drëchów,	 to	 zrobiã	 to	 terô	 abò	 nig-
dë	 –	 pòmëslôl.	 Mòrsczé	 wiatrë	 bëlë	 z	 nim,	 a	 nawet	
slunuszkò	 próbòwalo	 swòjima	 parmiéniama	 rozgònic	
përznã	nã	Czôrną	Dôkã,	przez	chtërną	nic	nie	bëlo	wkól	
widzec.	Czej	Lukaszów	bôt	bél	ju	czësto	bliskò	òstrowa,	
a	òn	sóm	dozdrzôl	ju	widë	zómkù	Mòrë	–	zbùdzyl	sã...	
Bò	to	wszëtkò	dzejalo	sã	w	spikù.	Nôbëlniészim	spikù,	
chtëren	tak	wiele	miôl	zmienic	w	żëcym	Lukasza.			
		 Knôp	 wstôl	 tą	 razą	 z	 lóżka	 bez	 niżódnégò	 jamro-
waniô.	Òblôk	sã	chùtkò	ë...	chcôl	wëchadac,	 le	–	„zôs	
mdą	 sã	 z	 mie	 smielë	 ë	 nie	 bądą	 sã	 chcelë	 bawic”	 –	
pòmëslôl.	Jednakò	w	tim	sztóce	przëpòmnąn	so	slowa	
ùczëté	w	spikù:	„Kòżdi	z	nas	je	bôtã,	w	chtërnym	mòże	
biôtkòwac	 sã	 z	 Kòmùdną	 Chmùrą	 ë	 Nôstraszniészim	
Pòtopã.	Blós	trzeba	w	to	baro	glãbòk	wierzëc...”.	Lukôsz	
ùwierzil,	 gwësnil	 sã	w	tim,	 że	mùszi	 sóm	 zmierzëc	 sã	
z	wszëtczim,	czegò	miôl	strach.	Nie	zabél	téż	ò	slowie	
rzeklim	 swòjim	 Drëchóm	 z	 Zaczarowónégò	 Swiata.		

	
	
	
*Òpòwiôdanié je napisóné w bëlacczi kaszëbiznie.  
Pierszi rôz bëło wëdóné smarą w 1995 rokù, w drëdżim 
numrze pismiona „Zsziwk”.
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Céle ùczbë	
Szkòłownik:

•	 ùtrwaliwô	nazwë	farwów:	czerwiony, zelony, 
żôłti, mòdri, pòmarańczowi, lilewi, 

•	 pòznôwô	słowa: biôłi, czôrny, strzébrzny, złoti, 
farwny,

•	 ùtrwaliwô	rozmienié	ze	słëchù	–	rozpòznôwô	
i	nazéwô	elementë,	chtërne	mòże	ùżëc,	
òpiséwającë	krôjmalënk: niebò, zemia, las, 
wòda, trôwa, słuńce, blóna/ blónë, kwiôtczi, 
ptôchë,

•	 interpretëje	wiérztã	Éwë	Warmòwsczi	„Farwë”	
–	aktiwnie	czëje,	znajdëje	i	òpisëje	pòéticzné	
òbrazë	w	wiérzce,

•	 rozmieje	ze	słëchù.

Metodë i fòrmë robòtë
•	 metodë	 robòtë	 nad	 znaczenim	 wëbrónëch	

wërazów:	 „pòkôż,	 co	 to	 je”,	 „domëslë	 sã	
znaczeniô	 wërazu	 na	 spòdlim	 kòntekstu”	 –	
szkólny	czëtô	wiérztã	(kùltura	żëwégò	słowa)

•	 ùtrwalającé	 diktando:	 ùczéń	 czëje,	 rozmieje	
czëc	i	malëje	to,	co	czëje	(robòta	w	karnach)

Didakticzné pòmòce
•	 wiérzta	Éwë	Warmòwsczi	„Farwë”
•	 farwné	lizaczi	
•	 biôłé	kôrtczi						

Bibliografiô
 	
D.	Pioch,	Z kaszëbsczim w swiat,	Zrzeszenie	Kaszubsko-
Pomorskie,	Gdańsk	2012	(w	tim	ùczbòwnikù	je	wiérzta	
Warmòwsczi	„Farwë’)	
	
R.	Pawłowska,	Interpretacja głosowa tekstu a czytanie  
ze zrozumieniem, w:	taż, O porozumieniu językowym  
w nauce i szkole. Wydanie z okazji jubileuszu urodzin,		
red.	J.	Pomierska	i	A.	Lewińska,	Wyd.	UG,	Gdańsk.

CYG ÙCZBË 
WSTÃPNY DZÉL 
Bôczënk: Nen	 temat	 mòże	 wprowadzëc	 dopiérze	
tedë,	czedë	ùczniowie	znają	nazwë	tëch	szesc	farwów:	
czerwiony,	 zelony,	 żôłti,	mòdri,	 pòmarańczowi	 i	 lilewi,	
a	 téż	pò	pòspólnym	przërëchtowanim	 lizaków	w	nëch	
farwach. 
1.	 Szkólny	witô	sã	z	ùczniama	i	pòkazéwającë	jim,	jeden	

za	drëdżim,	6	farwnëch	lizaków	(przërëchtowónëch	
na	rëchlészich	zajãcach)	–	czerwiony,	zelony,	żôłti,	
mòdri,	 pòmarańczowi,	 lilewi	 –	 głosno	 i	 wërazno	
wëpòwiôdô	 zdanié:	 To je … farwa. Wszëtcë	
pòwtôrzają	za	szkólnym.	

2.	 Szkólny	 dzeli	 ùczniów	 na	 karna	 i	 kòżdé	 karno	
dostôwô	 lizaczi	 z	 jedną	 abò	 dwiema	 farwama	 (to	
zanôlégô	òd	lëczbë	szkòłowników	w	klase).	Szkólny	
wëpòwiôdô	nazwë	pòznónëch	farwów,	a	zadanim	
ùczniów	je	pòdniesenié	do	górë	 lizaka	w	pasowny	
farwie.	 Szkólny	 mòże	 zmieniwac	 tempò	 gôdaniô,	
np.	 rôz	 wëpòwiôdô	 nazwë	 farwów	 chùtkò,	 a	 rôz	
pòmału.

ROZWIJNY DZÉL

3.	 Szkólny	 gôdô,	 że	 szkòłownicë	 pòznają	 terô	 na-
zwë	 nowëch	 farwów:	Móm tu jesz pôrã jinszich li-
zaków... Òbôczta, co to są za farwë? Szkólny	wëcy-
gô	 lizaczi	ò	 farwie	biôłi,	 czôrny,	 strzébrzny	 i	 złoti,	
głosno	 pòwtôrzô	 nazwë	 farwów	 i	 rôczi	 ùczniów	

Dorota Miszewskô* Klasë I–III spòdleczny szkòłë 
(1 gòdzëna ùczbòwô)
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do	 pòwtôrzaniô	 za	 nim.	 Rôz	 gôdô	 nazwë	 ceszi,	
rôz	głosni,	 rôz	barżi	redosno,	a	rôz	barżi	kòmùdno	
–	wszëtkò	 zanôlégô	 òd	 ùdbë	 szkólnégò. Na	 kùńc	
szkólny	wëcygô	farwny	lizôk	i	gôdô,	że	czedë	je	wie-
le	farwów,	to	gôdómë,	że	je	to	„farwné”. 

4.	 Szkólny	prosy	ùczniów,	bë	sadlë	wëgódno	i	wsłëcha-
lë	sã	we	wiérztã,	a	 tedë	czëtô	głosno	„Farwë”	Éwë	
Warmòwsczi.	 Czëtającë	 głosno,	 szkólny	 dôwô	
bôczënk	na	dikcjã,	głosową	interpretacjã,	paùzowanié,	
chùtkòsc	 czëtaniô,	 głosnosc	 i	mimikã	 twarzë.	 Pier-
szą	sztrofkã	czëtô	pòmału,	a	drëgą	chùdzy	i	përznã	
barżi	redosno.	Dzãka	temù	szkòłownikòwi	lżi	bãdze	
ùmëslëc	so,	ò	czim	je	wiérzta.

	
Éwa Warmòwskô „Farwë”

Czôrné	ptôchë	pòzlecałë

a	tej	głosno	zakrakałë:

czôrné	niebò,	czôrny	las,

czôrnô	wòda,	czôrné	kwiatë,

czôrné	słunkò	z	czôrną	blóną,

czôrny,	smùtny	dzéń.

A	jak	dzôtczi	przënëkałë

ze	smiéchã	i	spiéwã,

taczi	swiat	ùzdrzałë:

mòdré	niebò,	las	zelony,

strzébrznô	wòda,	farwné	kwiatë,

złoté	słunkò,

farwny,	snôżi	dzéń.

Czôrné	ptôchë	wëpłoszimë,

niech	òdlecą	dalek	stąd.

Më	farwama	sã	ceszimë

i	kòżdim	zwëczajnym	dniã.

5.	 Szkólny	zadôwô	pëtania	sparłãczoné	z	tekstã:	Jaczé 
farwë są w wiérzce? Jaczé je niebò w wiérzce w pier-
szi sztrofce i pòtemù w drëdżi? [Jidze	 ò	 to,	 żebë	
ùczniowie	 dalë	 bôczënk	 na	 to,	 że	 zmieniwô	 sã	
krôjmalënk,	że	w	pierszi	sztrofce	wszëtkò	je	czôr-
né,	a	w	drëdżi	farwné].

6.	 Szkólny	jesz	rôz	czëtô	wiérztã:	Zamknijta òczë, a jô jesz 

rôz przeczëtóm wiérztã, a wa zapamiãtôjta jak nôwicy 
tegò, co je farwné. Pò	przeczëtanim	szkólny	pitô:	Co je 
farwné?	Szkòłownicë	òdpòwiôdają,	że	to,	co	przódë	
(w	 pierszi	 sztrofie)	 bëło	 czôrné	 –	 niebò,	 las,	 wòda,	
kwiatë,	słuńce	z	blóną,	dzéń.	

7.	 Szkólny	 kôrbi	 z	 ùczniama	 ò	 wiérzce.	 Czemù  
w drëdżi sztrofce wszëtkò robi sã farwné? Ùczniowie	
òdpòwiôdają,	 że	 dzecë	 są	 wiesołé	 i	 spiéwają;	
sprôwiają,	 że	 wszëtkò	 robi	 sã	 farwné. Co dzecë 
zrobią, żebë całi swiat zrobił sã farwny? Szkòłownicë	
òdpòwiôdają,	że	dzecë	wëpłoszą	czôrné	ptôchë	–	
smùtczi,	żôle,	chòroscë.

8.	 Szkólny	jesz	rôz	czëtô	trzecą	sztrofã	wiérztë	i	dôwô		
bôczënk	 na	 słowa	 „wëpłoszimë”,	 „më	 sã	 ceszimë”,		
a	pòtemù	sã	pitô:	Chto mòże zmienic swiat na lepszi?		
Ùczniowie	 òdpòwiôdają,	 że dzecë,	 wiesołé,		
z	ùsmiechã	na	gãbie.

9.	 Kòżdi	 z	 ùczniów	 dostôwô	 biôłą	 kôrtkã,	 a	 szkólny	
gôdô:	Nalézta w swòjich krédkach te farwë, jaczé mdą 
brëkòwné do namalowaniô krôjmalënkù z wiérztë, 
tima krédkama wa bãdzeta mùszelë namalowac 
to, co czëjeta. Bãdã czëtôł jesz rôz drëgą sztrofkã, 
pòmalinkù, i bãdã robił paùzë, żebë wa wszëtkò 
zdążëlë namalowac.

Pò	 zakùńczenim	 czwiczeniô	 szkólny	 dzeli	 ùczniów	 na	
karna,	a	zadanim	szkòlôków	je	pòkôzanié	swòjégò	òbrôzka	
w	 karnie	 i	 òpòwiedzenié,	 co	 na	 nim	 je	 namalowóné		
i	w	 jaczich	farwach.	Szkólny	mònitorëje	robòtã,	chòdzy	
pòmidzë	 karnama	 i	 pòprôwiô	 fele	 w	 gôdanim.	 Pò	
skùńczenim	 jedna	 chãtnô	 òsoba	 z	 kòżdégò	 karna	
prezentëje	 swój	 òbrôzk	 przed	 całą	 klasą	 i	 gôdô,	 co	
na	nim	 je	namalowóné	 (Na mòjim krôjmalënkù je... Na 
mòjim òbrôzkù je...).

KÙŃCOWI DZÉL
10.	 Szkólny	 rozkłôdô	 przed	 szkòłownikama	 chùdzy		
	 ùżëté	 farwné	 lizaczi.	 Pòstãpno	 prosy	 wszëtczich,		
	 żebë	zamklë	òczë	i	tedë	chòwie	jednã	z	pòznónëch		
	 farwów,	 tj.	 jeden	 lizôk.	 Zadanim	 szkòłowników	 je		
	 òdgadniãcé,	 jaczi	 farwë	 terô	 ni	 ma	 i	 pòdanié	 ji		
	 kaszëbsczi	nazwë.	Nôleżi	nôbarżi	dac	bôczenié	na		
	 farwë,	jaczé	ùczniowie	pòznelë	prawie	na	ti	ùczbie.

*	Aùtorka je sztudérką III rokù kaszëbsczi etnofilologie.
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Przëmiono –	 je	 niesamòstójnym	 partã	 mòwë,	
jaczi	 w	 zdanim	 mùszi	 parłãczëc	 sã	 z	 jinym	 słowã.	
Przëmiona	 nie	 òtmieniwają	 sã	 i	 mòże	 pòdac	 taczé	
jich	 przëmiarë: bez,	 bùten,	 dlô,	 do,	 kòl,	 króm,	 kù,	
midzë, na, nad,	nimò,	ò,	òb,	òd,	òkòma, òkóm,	pò, pòd, 
pòdle, procëm, procëmkò, przë,	 przed,	 przék,	 przez,	
strzód, ù,	w, wedle, z, za,	 naprocëm, òkróm,	 pòmidzë,	
pòprzez, pòstrzód, westrzód,	 westrzódka,	 wkół,	 zeza.	

Colemało	przëmiono	parłãczi	sã	z	jistnikã	abò	z	zamionã	
i	 twòrzi	 z	 nim	przëmionowé rzeczenié,	 np.:	do krómù,	
bez cebie,	kòl szkòłë,	pòd stółkã.

Czwiczenié 1
Dopiszë do pòdónëch niżi słowów przëmiona z ramczi. Czile 
razy mòżesz ùżëc tegò samégò przëmiona.	

za, òb, kòl, procëm, midzë, bez, króm, do, z	
.................	chëczë
.................	drëchã
.................	noc
.................	szafama
.................	òkna
.................	tobie
.................	mléka
.................	nënczi

Czwiczenié 2
Òpiszë òbrôzk, wëzwëskùjącë nôslédné przëmiona:	 na,	
pòd,	przë,	przed,	kòl,	midzë,	za.

 
Czwiczenié 3
Ùsadzë frazeòlogiznë, dofùlowùjącë pùsté place pòdónyma 
przëmionama. 

Bôczënk:	trzë	pòdóné	w	ramce	przëmiona	są	niepòtrzébné.

PRZËMIONO
Hana Makùrôt

kòl, bez, z, przék, za, bùten, w, do, na

to	je	...................	szëkù
miec	....................	kims	trzë	swiatë
bëc	wiedno	...............	gôdk
trzëmac	jãzëk	....................	gãbie
je	mie	długò	................	tobą
czëc	sã	jak	kania	................	deszczu

Czwiczenié 4
Jaczich przëmionów felëje w pòniższim teksce? Dopiszë je. 
Niżi w ramce môsz pòdpòwiédz. Dôj bôczënk, że niejedne 
przëmiona mògą bëc ùżëté czile razy.

do, ò, przed, w, bez, òb
Mrówka i skòczk 
Przëszedł	.............	zëmie		...................	mrowiska	skòczk	i	
prosył	mrówkã	...............	përznã	jestkù.	Pitô	sã	mrówka:
-	Në,	ni	môsz	të	prawie	nic	...................	jedzeniô?
-	Nié,	mróweczkò,	jô	stojã	tak	................	tobą,	jak	të	mie		
	 tu	widzysz,	jô	nic	ni	móm.
-	Në,	co	të	robił	...............	lece	–	rzekła	mrówka	–	czej	jô		
	 zbiérała	i	gromadzëła	dzéń	a	noc	...................	òdpòczinkù		
	 jadło?
-	Kò	...............	lece	jô	spiéwôł.
-	Në,	czej	të,	skòczkù,	......................	lato	całé	spiéwôł,	tej		
	 terô	...............	zëmie	tańcuj.
	 I	zamkła	mù	mrówka	.....................	nosã	dwiérze.

G.J.	 Schramke,	W widze dnia. Gôdczi i bôjczi z Kaszëbsczi. Ze Słowarza 
Sëchtë. W świetle dnia. Anegdoty i bajki z Kaszub. Ze Słownika Sychty,	
Gdynia	2017.

Òdpòwiescë:

Czwiczenié 1 
do, z, kòl, bez, króm	chëczë	
z, za	drëchã	
òb	noc	
za, midzë	szafama	
do, z, midzë, kòl	òkna	
procëm	tobie	
do, kòl, bez, króm	mléka	
do, za, midzë, kòl, bez, króm	nënczi

Czwiczenié 3 
to	je	bùten	szëkù	
miec z	kims	trzë	swiatë	
bëc	wiedno	do	gôdk	
trzëmac	jãzëk	w	gãbie	
je	mie	długò	za	tobą	
czëc	sã	jak	kania	bez	deszczu

Czwiczenié 4 
Przëmiona,	jaczé	nót	je	wpisac	w	ti	rédze:		
w,	do,	ò,	do,	przed,	w,	bez,	w,	òb,	w,	przed	

Gramatika
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