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Król, Jurk a Mariolka, nie żdającë, wëbieglë 
za wachtôrză z pałacu na szasé.

– Szôkůlăfékňnël! Szôkůlăfékňnël! – bez szum 
a wëcé dało să czëc wňłanié hůrmë krôsniătów.

– Szôkůlo… co? Cëż to znaczi? Je to jaczé 
krëjamné zaklăcé? – Mariolka wezdrzała pitają-
co na Jurka.

– Szôkůlăfékňnël – to je pradôwné miono. 
Miono smňka – znôwů, nie wiedzec skąd, zja-
wił să Dobrzësłôw. – Gwës co złégň můszało să 
biédôkňwi stac.

Dobrzësłôw skłónił să przed Warcësławă,  
a rzekł:

– Królu, rozkażë, bë wszëtcë schňwelë să  
w swňjich dodomach.

Nen zawňłôł mňcnym głosă:
– Pňjta, drëszë, pňjta!
Sztërk nie minął, czedë drużina wňjarzów 

stanăła parót przed włôdcą.
– Dôwajă rozkôz: krëc să!
Wňjarze rozbieglë să pň szasém, jak pňmión 

pňwtôrzającë:
– Krëc să! Krëc să! Krëc să!
Krôsniăta flot skrëłë să w kôtach, z chtërnëch 

wëzérałë bez ňczenka bůten.
– Terô chcemë wespół zawňłac smňka 

do nas – Dobrzësłôw złożił răce w trąbkă: – 
Szôkůlăfékňnël! Pňj sa, pňj sa, pňj sa! 

Wiuuuuuuu – swistnăło w lëfce, a na we-
strzódků szasé wëlądowôł smňk.

– Jaczi ňn je wiôldżi – szepnăło dzéwczątkň 
do Jurka.

– Cëszkň. Terôzka cëchň – Dobrzësłôw przë-
łożił pôlc do lëpów. 

Król rozłożił witająco răce, pňmalinků  
a spňkójno zagôdôł do smňka:

– Szôkůlăfékňnëlu, smňků widzałi, stôrodôw-

ny władco lëftu i zemi. Më, môlinczé krôsniăta, 
rôd jesmë widzec ce w naszi krôjnie. 

Wszëtcë jistno jak król zdżălë să przed smňkă 
do zemi. 

– W czim, przëjôcelu naj, mňżemë cë 
pňmňc? 
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Jan Karnowsczi – 
– Jem reniony – w głosu smňka dało să czëc 

cerpienié. Wzdichnął jesz: – Żelôzny ptôch… 
– a ňstôł bez mňcë.

Warcësłôw klepnął w răce:
– Medikůs! 
Z jedny chatińczi wëszedł baro stôri 

krôsniôk. 
– To je Zdrósłôw – rzekł Jurk do ůcha Ma-

riolczi. – Nômądrzészi z mądrëch. Nôstarszi  
z nôstarszëch. Starszi ňd Dobrzësława…

Zdrósłôw pňdeszedł do smňka. Ňbezdrzôł 
jegň renă, szepnął cos pňd knérą, a wlôzł nazôd 
do swňji chatinczi. Pň sztócëků wrócył, dwigają-
cë wiôldżi grôp. W pňłowie drodżi stanął zma-
rachňwóny i cziwnął răką na Jurka:

– Pňj, pňmňżë. 
Nen drawň pňdbiegł do Zdrósława. Dwůma 

răkama chwëcył grôp, a pňdreptôł za doktoră. 
– Żebë le nen smňk krziwdë jim nie zrobił 

– ůrzasła să Mariolka. 
Równak król jă ůspňkňjił:
– Ni miej strachů, to je nasz przëjôcel.
Zdrósłôw nabrôł z grôpa grósc mascë a roz-

smarowôł jă wkół renë. Smňk cëchň jăknął.
– Szczipie, szczipie. To je dobrze, to je dobrze 

– czëc bëło szeptanié doktora. – Trzë dni, a pň 
renie nie mdze szlachů. 

Doktor pňmaklôł smňka pň pësků:
– Terô spij, spij, niech czarë ůspią ce.
Smňk jesz cëchň mrëknął a ůsnął. 
– Hůra! Niech żëje Zdrósłôw! Hůra! – 

krôsniăta wëbiegłë z chëczów.
Ju chcałë pňdrzëcëc jegň w góră, czej nen 

ůspňkňjił wszëtczich pňdniesenim răczi:
– Cëchň, cëchň! Niech spi, Szôkůlăfékňnël 

trzë dni můszi spac.
– Żlë tak, tej zarządzóm trzë dni cëszë 

– rzekł szeptă król. – Ňd te czasu zakôzóné są 
głosné rozmňwë, żôgňwanié, klepanié, trąbienié, 
wrzeszczenié a spiéwanié. Le pň cëszků.

Krôsniăta ňpňcuszků rozeszłë să kňżden do 
swňjich zajăców, trzimiącë pôlce na lëpach.

Timczasă król Warcësłôw rzekł do Mariol-
czi:

– Pňjmë do pałacu. A të – ůsmiéchnął să 
do Dobrzësława – z nama. Rôd pňsłëchómë 
twňji ňpňwiescë ň smňkach. Le pň cëszků, le pň 
cëszků…

Co téż Dobrzësłôw ňpňwiedzôł ň smňkach, a téż 
co să stało z renionym smňkă, dowiéta să w pňstăp-
nym dzélu przigňdów Mariolczi w bôjkňwi krôjnie.

Céle:
• pòznanié dokôzów i żëcégò Jana Karnowsczégò;

• ùczenié sã zgódnégò wëspółdzejaniô w karnie;

• wëkôzanié sã wiédzą ò bëlnëch lëdzach;

• rozmienié czëtónégò tekstu;

• mòżnosc przëkôzaniô zdobëti wiédzë;

• cwiczënczi w gôdanim pò kaszëbskù;

• rozwijanié czëtaniégò ze zrozmienim.

Metodë robňtë:
• aktiwizującé całé karno;

• dialodżi;

• twòrzenié nowëch dokôzów;

• wëzwëskanié kòmpùtrów.

Ňrganizacyjné szëczi:
• robòta w karnach;

• robòta w pôrach.

Pňmňce: 
• kôrtczi i dobré pisôczi do zapisaniô wiadłów;

• zrëchtowóné tôfelczi;

• kôrtczi z nôzwëskama znónëch Kaszëbów;

• kôrtë z wëpisónyma pòkòleniama kaszëbsczi 

pismieniznë;

• kôrtczi ze słowama do pòdzélu na karna;

• tekst ò żëcym i dokôzach Jana Karnowsczégò;

• kôrtczi z zadaniama;

• òdjimczi Jana Karnowsczégò i jegò dokôzów.

Rozwij zajăców:
Baro wôżné je, żebë  na zôczątků zajăców 

ůczniowie să përznă zabawilë i dlôte fejn je zro-
bic zabawă, w chtërny przëbôczą sobie rëchli 
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pňznóné kaszëbsczé słowa, jak chňcbë miesą-
dzów, dniów tidzénia, farwów abň jestků, itp. 
Ůczniowie sôdają w krăgů na stółkach, jeden 
stoji we westrzódků i nadôwô jim nowé miona, 
jak chňcbë stëcznik, gromicznik, strëmiannik. 
Pňsobné trzë ňsobë mają taczé same miona i tak 
jaż wszëtcë bădą mielë miona rază z tą stojącą. 
Terô ňsoba stojącô gôdô „stëcznik” i wszëtcë  
ň tim mionie můszą zmienic plac, równak můszą 
ňpasowac, bň ňsoba stojącô téż szukô dlô se pla-
ca i bez to jedna jinszô ňstnie stojącë i ňna terô 
mdze wëmôwia pňzwă miesądza.     

1. Wszëtcë sedzą dali w kňle, szkólny zadôwô 
pitanié:

-Pňmëszlëta, jeżlë bësta mňglë w tim sztóce 
stac să wôżnym, dobrze zasłużonym w historii 
swiata człowiekă, tej kňgň wa bë wëbra?

Ůczniowie sztót să namiszlają.
Tej dobiérają să w pôrë i ůstôwiają să twarzą 

do se. Dwie pôrë, co są na kůńcu, pňdchôdają do 
se i tak twňrzą dwa kňła, jedna ňsoba je w bëno-
wim kňle a drëgô w bůtnowim. Bez taczé ůsta-
wienié kňżdi z kňżdim bădze mógł pňgadac. Na 
sygnał szkólnégň kňżdi pňdôwô drëchňwi răkă, 
witô să i zadôwô pitanié: Kňgům të bës chcôł 
bëc i czemů? Pitónô ňsoba ňdpňwiôdô, pózni  
ň to samň pitô drëcha. Gôdka jidze dosc flot, bň 
na pňsobny sygnał szkólnégň ňsobë, co są w bůt-
nowim kňle, przësuwają să ň jednă w lewň. Tak 
kňżdi z kňżdim mňże pňgadac.   

2. Pň taczim wstăpie szkólny na tôblëcë wëpi-
sywô w trzech rzădach pň trzë pňstacje, co są za-
służoné dlô swiata, Pňlsczi i Kaszëb. Ne pňstacje 
pňdôwają ůczniowie.  

3.Widzyta, że w dzejach naszi Môłi Tatczëznë 
téż bëlë lëdze, Kaszëbi, chtërny baro wiele zro-
bilë dlô rozwiju naji kůlturë, lëteraturë i jăzëka. 
Móm tuwň na kôrtkach czile nôzwësków bëlnëch 
Kaszëbów, a na tôflë je zawiészonô tekturowô 
kôrta, na chtërny wëpisóné są historiczné karna, 
jaczé dzejałë na naszi zemi. Wajim zadanim bădze 
ňdczëtanié tëch nôzwësków  i pňwiészenié jich 
tam, dze je nót. Szkólny pňmôgô w ti robňce.

4. Terô widzyta, że rësznota kaszëbskô roz-
wijô să ňd pňłowë XIX wieků. Wszëtczé te ňso-
bë miałë wiôldżé znaczenié w ji rozkňscérzanim.  
Rzeczta mie, czë wiéta, jaczégň wiôldżégň kňm-
pňzytora pňlsczégň më rok latos ňbchôdómë? 
(Friderika Chopina). Tak samň na Kaszëbach 
latos ňsoblëwie gôdómë ň jedny pňstacëji. Wiéta 
ň kim? Dopňwiém blós, że nôleżôł ňn do karna 
Młodokaszëbów. ( Je to Jan Karnowsczi)

5. Móm dlô waji pňstăpné zadanié. Dobierzta 
să w karna pň trzë ňsobë i rozmëszlëta să, pň co 
ògłôszô să rok jaczégňs zasłużonégň człowieka. 
Swňje mëslë zapiszta na kôrtkach w zéwiszczach 
(hasłach). Za sztót pňłączita să w karna szescň-
sobňwé i wëtuszëjeta să swňjima jinfňrmacja-
ma, a na kůńc stwňrzita jedno karno, chtërno 
mie przedstawi waje mëslë. Zapiszemë je so tej  
w zesziwkach. 

6. Gwësno jednym z pòwòdów ňgłôszaniô 
pňswiăconégň kňmůs roků je chăc pňgłăbieniô 
wiédzë ň ti ňsobie. Terô spróbůjemë să dowie-
dzec, chto to béł Jan Karnowsczi. 

– Nôprzód szkólny dzeli klasă na grëpë,  
w chtërnëch je piăc ňsób. Nót to dostosowac 
do lëczbë ůczniów, szkólny sóm ň tim decydë-
je. Mňże bëc na to czile spòsobów: jeden z nich 
to dobranié piăc słów kaszëbsczich, co pasëją do 
se np.: chëcz, ňkno, dómik, jizba, kąpnica abň 
jistnik, przëdôwnik, ňdmiana, lëczba, przëpôd-
czi itp. Ne słowa losëją ůczniowie i să dobiérają  
w  grëpë tak, żebë słowa do se pasowałë. 

– Szkólny rëchtëje tekst ň żëcym i dokôzach 
Jana Karnowsczégň i rozkłôdô gň na piăc  łôw-
kach. Kňżdé karno delegůje pň jednym nôleżni-
ků do kňżdégň stólika. Na kňżdi ławie je kôrtka 
z problemă, nad chtërnym karno bădze robi-
ło. Ůczniowie czëtają tekst i wëbiérają z niegň 
brëkňwną wiédză, tej prowadzą diskusjă na nen 
témat. Pózni wrôcają do swňjégň karna i kňżdi 
pňsobicą przedstôwiô jinszim wiédză, jaką na-

Dokùńczenié na str. IV

sëmienié kaszëbsczi rësznotë.
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béł. Wëpisywô to na kôrtce. Tak wszëtcë bierzą 
ůdzél w robňce  i zbiérają wiédză ň Karnows-
czim w całosc. Na kůńc chătnô grëpa przedstawi 
to, czegň să dowiedza przed wszëtczima ůcznia-
ma. Terô karna są przërëchtowóné do ňstatnégň 
zadaniô. 

7. Szkólny rozdôwô karnóm zadania do 
wëkňnaniô:

a) zaznaczëc na mapie Pňlsczi place, w chtër-
nëch Jan Karnowsczi biwôł i zrobic do tegň le-
gendă z datama jegň tam bëcégň;

b) wëpisac na wiôldżi karce doróbk Karnows-
czégň rază z prezentacją wëjimków pňeticczich; 

c) zrobic plakat ň żëcym i dokôzach Kar-
nowsczégň;

d) zrobic sztërëkôrtkňwą gazétkă ň żëcym  
i dokôzach Karnowsczégň;

e) zrobic krótczi pňkôzk můltimedialny  
ň Karnowsczim;

- Dzecë swňje dokôzë przedstawią na pňsob-
ny ůczbie. 

Pňmňce

• Òjc kaszëbsczi rësznotë -pòłowa XIX wiekù.

Florian Cenôwa (1817-1881) ùr. Sławòszëno 

• Autor ksążczi „Ò panu Czôrlińsczim co do 

Pùcka pò sécë jachôł”, Heronim  Derdowsczi

(1852-1902) ùr. Wiele

• Młodokaszëbi

Aleksander Majkòwsczi (1876-1938), 

ùr.Kòscérzna 

• Jan Karnowsczi        

(1886-1939) ùr.Czôrnowò kòle Brusów

• ks. Léón Heyke (1885-1939), Cérzniô kòle 

Czelna

• Zrzeszińcë

Aleksander Labùda, (1902-1981)  

ùr. Mirochòwò

• Jan Trepczik 

(1907-1989) ùr. Strëszô Bùda

• Jan Rómpsczi, (1913-1969), ùr. Kartuzë

Wespółtwórcą ruchu Mło-

dokaszëbów na zôczątkù 

XX wiekù béł Jón Kar-

nowsczi. Ùrodzył sã 16 

maja 1886 rokù w Czôr-

nowie kòle Brusów. Ùcził 

sã w Collegium Marianum 

w Pelplinie i gimnazjum w 

Chònicach. Sztudérowôł 

teòlogiã we Wëższim 

Dëchòwnym Seminarium w Pelplinie, dze w 1908 

rokù założił do dzysô  dzejającé Koło Kaszëbòlogów, 

kùzniã wiele ksãżi, celebransów kaszëbsczi liturgii. 

W 1911 rokù skùńcził prawniczé studia we Wroc-

ławiu. Rok pózni założił Kòło Akademików Prusów 

Królewsczich. W1920 rokù robił jakno naczelnik 

w Toruniu. Béł człowiekã baro zaangażowónym  

w żëcé pùbliczné, spòlëznowé i pòliticzné, zajimôł się 

nôùką, lëteracczim dzejanim, kritiką, redagòwanim. 

Béł redaktorã „Mestwina”, a téż wespółrobił m. jin. 

z pismionama „Kaszuby”, „Gryf”, „Teka Pomorska”. 

Jón Karnowsczi jest autorã tomów pòezji „Nowòtné 

spiéwë” i „Jô bëm leno chcôł”, pòematu epicczé-

go „Bôjka ò sodłatim”, dramów „Zôpis Mestwina”  

i „Kaszëbë pod Widnã”, a téż dokôzów sparłãczonëch 

ze zwëkama jak „Scynanié kani” czë „Wesele Kaszub-

skie”. 

Karnowsczi béł przédnym ideòlogã ruchu Mło-

dokaszëbów. Zwelë gò „sëmienim kaszëbsczégò 

regionalizmù”. W swòjich pùblikacjach stojôł na 

stanowiszczu, że Kaszëbë i Pòlska to jedno państwò, 

w chtërnym Kaszëbi zajimają nôleżny plac, wëzna-

czony przez historiã, kùlturã i òbëczôj. Swòje 

pòzdrzatczi na kaszëbską sprawã wëłożił w „Mojej 

drodze kaszubskiej” òpùblikòwóny dopiérô w 1981 

rokù. Ùżiwôł pseudonimów „Wôs Bùdzysz” i „Jano-

wicz”. Òdznaczony béł Srébrznym Wawrzinã Pòlsczi 

Akademii Lëteraturë. Ùmarł 2 rujana 1939 rokù  

w Wërziskù, pòchòwóny w Brusach. 
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Témat: Kaszëbsczé dinastie – Subisławice* 

Dzél II

Dokùńczenié na str. VI

Céle:
Pò zakùńczenim ùczbë ùczeń miôłbë:
• znac pòzwã dinastii panëjący na Gduńsczim 
Pòmòrzim i ji nôbëlniészégò przedstôwcã – 
Swiãtopôłka Wiôldżégò;
• znac pòzdrzatczi historików na témat nadaniô  
i panowaniô tegò ksãca;
• znac znaczenié ksãca Swiãtopôłka dlô Kaszëb  
i Pòmòrzô;
• ùgwësnic swòjã wiédzã ò Subisławicach;
• pòznac stanowiszcza historików na temat ksążąt 
i na spòdlim rozmajitëch tekstów ùrobic so swòje 
zdanié w ti sprawie.
Metodë:
• robòta ze zdrzódłowim tekstã,
• diskùsjô,
• wëkłôd. 
Didakticzné nôrzãdła:
• zdrzódłowé tekstë (dodôwk 4).
Bibliografiô
Labuda G., Czy książęta gdańscy dynastii Subisławiców 

byli w XII i w początkach XIII wieku namiestnikami 

krakowskich książąt - pryncepsów?, „Annales 

Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia” 

III (2004), Folia 21, s. 19-32.

Labuda G., Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. 1: 

Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006.

Rymar E., Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 2005.

Śliwiński B., Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 2006.

Cyg ùczbë
1. Analiza tekstów zamkłëch w dodôwkù 4 jakno 
wprowadzenié do diskùsji na témat parłãków 
historii jakno nôùczi i dzélu edukacji z historiczną 
pòlitiką realizowóną przez państwò.
2. Na spòdlim dodôwkù 4:

• wëjasnij, jak 
redakcjô cządnika 
„Zrzesz Kaszëbskô” 
jinterpretëje i taksëje 
dôwné przekazë 
ò pòmòrsczich 
rządzëcelach 
i terôczasné 
historiczné 
òbrobienia.
• wëjasnij, jaczé 
zamkłoscë nôùczaniô 
mùszą przekazëwac 
szkólny – Kaszëbi. 
Pòsługùjącë sã téż 
bùtenzdrzódłową wiédzą, òkreslë skùtczi (téż  
w mòralnym zasygù) ny jeleżnoscë dlô ùczący sã 
młodzëznë i dlô samëch szkólnëch.  
3. Podrechòwanié diskùsji– danié bôczënkù na fakt, 
że wschòdnopòmòrsczi rządzëcele nie pòsługiwelë 
sã titlã kaszëbsczich ksyżëców,  
a Kaszëbi zamieszkiwelë leno dzél òbeńdë, chtërną 
ti rządzëlë. Wôrt téż pòdsztrëchnąc, że Gduńsczé 
Pòmòrzé miało baro krótczi cząd pòliticzny 
samòstójnotë, dôwającë przë ny leżnoscë bôczënk 
na skùtczi ny sytuacji dlô pòłożeniô Kaszëbów  
i jich juwernotë. 
4. Zadanié dodóm (dlô chãtnëch; nôlepi zadanié 
to zrealizowac w czile karnach; kòżdé karno bë 
analizowało ùczbòwniczi w òsóbnëch tipach 
szkòłów). 
Zrób analizã terôczasno òbòwiązëjącëch 
ùczbòwników do historii (spòdlecznô szkòła, 
gimnazjum, warkòwé i strzédné szkòłë,  
a téż pòpùlarné òpisënczi historii Pòlsczi), 
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dôwającë nôprzód bôczënk na to, czë w ògle 
òmôwiają òne kaszëbsczé sprawë. W przëtrôfkù 
jich wrechòwaniô, przedstawi i òbtaksuj spòsób 
pòkôzaniô historii Kaszëbów. Pò przeprowadzenim 
analizë wëjasnij, czë pòzdrzatczi ò namiestnikòstwie 
gduńsczich rządzëcelów stałë sã ju – zgódno  
z jintencją wërażoną przez kaszëbsczégò historika 
– historiografno przestarzałé.  
Dodôwk 4 
Historiô a historicznô pòlitika - pòstac 
Swiãtopôłka Wiôldżégò w ùczbòwnikach do 
historii
A
(O usunięcie fałszów historycznych z podręczników 
szkolnych. W szkołach polskich na Pomorzu uczy się 
dzieci, że ich sławni przodkowie są zdrajcami  
i mordercami, „Zrzesz Kaszëbskô”, nr 8  
z 27.05.1933, s. 1)

Czile ju razy bëło apelowóné do wiarëwôrtnëch rësz-
ników w sprawie ùsëniãcô historicznëch łżélstwów ze 
szkòłowëch ùczbòwników, użiwónëch w spòdlecznëch 
i strzédnëch szkòłach na òbeńdze Pòmòrzô.  Na nie-
szczescé! Wiarëwôrtné rëszniczi òstałë na to dali głë-
ché. Kò tej, domôgającë sã bezògôdkòwò ùsëniãcô ze 
szkòłowëch ùczbòwników wszëtczégó, co je łżélstwã 
i òbrôżô Pòmòrzanów, podôwómë niżi (…) pismiono 
gwësnégò szkólnégò Kaszëbë:
Postac Swiãtopôłka w pòlsczich szkòłowëch 
ùczbòwnikach.

Jô scwierdzył, że wnetka wszëtczé szkòłowé 
ùczbòwniczi, jaczé są dóné na ùżëtk tak dlô strzédnëch 
jak téż spòdlecznëch szkòłów, mającé titel „Dzieje 
Polski” abò „Dzieje ojczyste” itp., pòdôwają leno krót-
ką nadczidkã ò wiôldżim najim ksyżëcu Swiãtopôłkù, 
chtërna je jawernym historicznym łżélstwã. Nazéwô sã 
gò nié jinaczi, jak „zdrajecznikã” i „mòrdôrzã”. (…)

Nót je sã dzëwòwac, że szkòłowé rządzënë nimò 
nadczidczi w „Gryfie” (Rok 6. Nr 1 – stëcznik 22)  
w sprawie rëmniãcô wëżi pòzwónëch łżélstwów, 
dotądka je tolerëją.

Smùtny je to fakt, że pòlsczi szkólny – Kaszëba, 
na kaszëbsczi zemi mùszi ùczëc kaszëbsczé dzecë –  
i to w swòbódny Tatczëznie – taczich historicznëch 
łżélstwów ò wiôldżich swòjich przodkach!
B
(W sprawie fałszów historycznych, „Zrzesz 
Kaszëbskô”, nr 20a z 22.07.1933, s. [2]; nr 21  
z 26.07.1933, s. [2])

Midzë ksążkama, mającyma titel „Historia Polski” 
abò „Dzieje ojczyste” itp., nie je dotąd nalazłô ani 
jedna, w jaczi bë nie bëło mni abò barżi widoczny 
tendencji rozkòscérzaniô wiadłów prosto falszëwëch  
ò Pòmòrzónach. Hewò przëkładë: (…)

„Zarys historii Polski”. Prof. dr Antoni Lewicczi 
– wëd. skrodzoné ósmé, strona 63 w dole: „Rządca ny 
zemi, Swiãtopôłk, przëwłôszcził sobie mònarszé sta-
nowiszcze” (…).

BÔCZËNK: (…) nót je wiedzec, że Swiãtopôłk nie 
béł niżódnym pòlsczim rządcą, ale ksyżëcã ùdzelnym 
z dinastii Sambòridów. A że nenczasny pòlsczi kro-
nikarze gôdają ò pòlsczich rządcach na Pòmòrzim, to 
robią to leno z niezgarë do Pòmòrzanów, célowò, cobë 
ùniżëc téż dinastiã i ùsprawiedlëwic nym samim sta-
latné ekspedicje, colemało sromòtné, jaczé pòdjimelë 
Piastowie w célach pòdbòju. (…) Nót je dodac, że 
taczé jinfòrmacje ò Pòmòrzónach dostają do wiédzë 
ùczniowie strzédnëch szkòłów; tak sã przërëchtowùje 
szkólnëch spòdlecznëch szkòłów.
C
(G. Labuda, Czy książęta gdańscy dynastii 
Subisławiców byli w XII i w początkach XIII wieku 
namiestnikami krakowskich książąt - pryncepsów?, 
„Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 
Studia Historia III (2004), Folia 21, s. 32)

Je nôwëższi czas, cobë stôrą hipòtezã Òswalda 
Balzera ò ùrzãdniczim, namiestniczim charakterze 
wschòdnopòmòrsczich ksyżëców, òsoblëwò gduńs-
czich, z historiografnégò pòzdrzatkù ùznac za przesta-
rzałą. 
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Gramatika

Dokùńczenié na str. VIII

Hana Makùrôt
Zrzeszënk zgňdë, zrzeszënk rządu, zrzeszënk przënôleżnotë

Mùzyczné sztôłcenié

ZrZesZënk Zgòdë

– je to słowny zrzeszënk, w jaczim òkreslóné sło-
wo zgôdzô sã z pòzdrzatkù na ôrt, lëczbã, przëpôdk 
i òsobã ze słowã òkreslającym. W zrzeszënkù zgòdë 
colemało parłãczi sã czasnik, jaczi mô fùnkcjã predi-
katu, ze słowã, jaczé mô fùnkcjã subiektu, np. dësza sã 
redowała, dzéwannë kwitną. Zrzeszënk zgòdë zachôdô 
téż midzë jistnikã a słowã, chtërno gò òkresliwô, tj. 
znankòwnikã, wielnikã, znankòwnikòwim zamionã 
abò znankòwnikòwim mionoczasnikã, np. wësokô 
wieża, pierszi ricerz, twòja wòlô, spiéwający wróbel.

 ZrZesZënk rZądu

– je to słowny zrzeszënk, w jaczim nôdrzãdné słowò 
wëmôgô, cobë słowò pòdrzãdné wëstąpiło w taczim 
jistnym przëpôdkù. W zrzeszënkù rządu parłãczi sã 

colemało jistnik abò jistnikòwé zamiono z czasnikã, 
np. przeniesc królewiankã, widzec jã. Zrzeszënk rządu 
parłãczi téż jistnik z jistnikã, np. swiôdk dëcha. Za-
chôdô òn téż czãsto midzë znankòwnikã i jistnikã, np. 
wôrtny tczë, i midzë jistnikã a przëmionowim rzecze-
nim, np. sëknia w kratkã.

ZrZesZënk prZënôleżnotë

– je to słowny zrzeszënk, w jaczim pòdrzãdné słowò 
nie je syntakticzno zanôleżné òd nôdrzãdnégò sło-
wa, ale słowa w nym zrzeszënkù parłãczą sã ze sobą 
z pòzdrzatkù na znaczenié. Zrzeszënk przënôleżno-
të parłãczi nôczãszczi przëczasnik z czasnikã, np. 
òpòwiôdôł głosno, a téż przëczasnikòwé zamiono abò 
przëczasnikòwi mionoczasnik z czasnikã, np. wanożił 
tam; piszącë, mëslôł.

Czej znôù piątk robòcym dnióm zamikô dwiérze

Czedë przebrzmiôł ju szkòłowi zwónka zwãk

Z dzôtków òczów ceszba òdpòcznieniô bije

Chcemë jachac! Bãdze bëlnô pògòda!

Czerwińcowô wanoga - na cebie czekô swiat!

Czerwińcowô wanoga - je mëmka, tatk i bratk!

Czerwińcowô wanoga - przigòda wòłô nas!

Czerwińcowô wanoga - dze słuńce, wòda, las.

Spakòwóné różné ruchna i jedzenié 

Jabka, ksążczi, tatów szorëm, mëmin krém

Aczipaczi autół przëdżibnã do zemi

Bróma zamkłô, droga żdaje. Pi! Pi! Pi!

Tomôsz Fópka
Czerwińcowô wanoga

Czerwińcowô wanoga ...

Chiżo minãłë gòdzynczi miłi rézë

Wszãdze dobrze a nôlepi doma bëc!

Ten zmãczony, òpôlonô ... Co chto widzôł ...

Są òdjimczi- mdą wspòminczi. Łóżkò je...

Czerwińcowô wanoga ...

Tómk Fópka, Chwaszczëno 2.05.2010 rokù, gòdz. 11.08
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Céle ùczbë:
• mùzyczné sztôłcenié ùczniów; 

• wdrôżanié do wërôżaniô przez mùzykã swòjich 

wseczëców (redotë, wiesołoscë, zadowòleniô); 

• cwiczënczi w dopisywanim felëjącëch partiów tekstu 

na spòdlim swòjich wëòbrażeniów; 

• szëkòwanié wëstôwkù òdjimków z wanogów; 

• òpòwiôdanié na spòdlim òdjimków; 

• bògacenié słowiznë sparłãczony z tematã „wanoga”; 

• ùtrwalenié wiédzë ò dzélach mòwë; 

• rozpòznôwanié ritmù ùżëtégò w dokazu; 

• lëterackô analiza tekstu piesni.

Ùczba:
1.   Pòsłëchôjta z zamkłima òczama leno melodiiPòsłëchôjta z zamkłima òczama leno melodii
      piesni gróny przez szkólnégò. Ò czim mòże
      òpòwiadac? Pòwiédzta, co czëjeta.
2. Zapòznôjta sã z tekstã piesni. Czëtôjta na głosZapòznôjta sã z tekstã piesni. Czëtôjta na głos 

kòżdé pò réżce - tłómaczącë zarô na pòlsczi i jiné 
jãzëczi, żelë znajeta.

3. Jaczé znajeta synonimë słowa „chiżo”? (zapisaniéJaczé znajeta synonimë słowa „chiżo”? (zapisanié 
na tôflë: chùtkò, prãdkò, bëstro, flot, drawò, 
òstro, rëszno, rukcuk, welech) Pòwiédzta do se 

czile zdaniów w rozkazownikù z wëzwëskanim 
zapisónëch słów.

4. W teksce piesni braknie òpisënkù sami wanodżi.W teksce piesni braknie òpisënkù sami wanodżi. 
Dofùlujta tekst swòjima słowama ùżiwającë 
słów: „wanoga”, „ceszba”, „ruchna”, „szorëm”, 
„aczipaczi”. 

5. Pòkażta jinym swòje òdjimniãca z wanogów.Pòkażta jinym swòje òdjimniãca z wanogów. 
Òpòwiédzta, co sã tam dzejało.

6. Zbùduj czile zdaniów ze słowama: „mëmka”,Zbùduj czile zdaniów ze słowama: „mëmka”, 
„tatk”, „bratk” „sosterka”. Jaczé jinszé  
„familijné” słowa znajesz? Czemù zdrobniwómë 
słowa? Czë w kaszëbsczim jãzëkù zdrobniwómë 
blós jistniczi? Żlë je jinaczi, pòdôj przikładë słów.

7. Jaczé mògą bëc wanodżi? Dopiszta do słowaJaczé mògą bëc wanodżi? Dopiszta do słowa 
„wanoga” czile òkresleniów. Jak sã zwie nen dzél 
mòwë?

8. Spróbùjta òpisac fùnkcje dniów tidzenia pòdługSpróbùjta òpisac fùnkcje dniów tidzenia pòdług 
mòdła: „piątk robòcym dnióm zamikô dwiérze”.

9. Co Wa bë wzãła na swòjã wanogã? (cwiczënkCo Wa bë wzãła na swòjã wanogã? (cwiczënk 
mòże wëkònac w karnach i w kònkùrsowi fòrmie 
– jaczé karno wëpiszë w wëznaczonym czasu 
wicy słów).

10. Spróbùjta zgódno z ritmã wëmówic tekst piesni zaSpróbùjta zgódno z ritmã wëmówic tekst piesni za 
szkólnym. Zybiemë sã przë tim. Do jaczégò tuńca 
pasëje nen ritm?

11. Dze jidze w teksce nalezc ònomatopejã? CzemùDze jidze w teksce nalezc ònomatopejã? Czemù 
òna tuwò służi?

12. Chcemë zanócëc piesniã ze szkólnym.Chcemë zanócëc piesniã ze szkólnym. 
Pòwtôrzómë pôrã razy. Mómë starã corôz mni 
zazerac do słów i nótów.

13. Czemù służi pòwtôrzanié w refrenie słówCzemù służi pòwtôrzanié w refrenie słów 
„czerwińcowô wanoga”?

14. Spiéwómë na pamiãc piesniã. Próbùjemë jãSpiéwómë na pamiãc piesniã. Próbùjemë jã 
zatuńcowac w pôrach.
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