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Zéńdzenié czwiôrté: 
z Aleksandrã Labùdą

Janusz Mamelsczi WDÔRË Z ÙSZŁËCH LAT

– Pamiãtôsz të, Móniczkò, chto tam béł przëszłi do 
Majkòwsczégò, jak më bëlë kòl niegò?
– Jo, pamiãtóm, Labùda i Trepczik.
– Në, tej dzys më sã wëbierzemë  do Aleksandra Labùdë. 
Przërëchtuj sã na wiesołą gòscënã.
– Baro piãkno. Jô jem czekawô tegò chłopa. Dze më gò 
òdwiedzymë?
– Labùda, co czãsto pisywô pòd przezwëskã Gùczów Mack, 
to je baro szpòrtowny chłop. Pòjedzemë do Tłuczewa. 
Do Tłuczewa òni sã wëbrelë aùtã. Pò drodze jachelë przez 
Kartuzë. 
– Tu w Kaszëbsczim Dwòrze w 1929 rokù Labùda z drë- 
chama założëlë Regionalné Zrzeszenié Kaszëbów, zwó-
né krótkò Kaszëbskô Zrzesz. Jegò przënôleżników zwie 
sã zrzeszińcama. Mòże rzec, że bëlë òni pòsobnikama 
Majkòwsczégò i młodokaszëbów, chòc jich ùdba bëła  
përznã jinô – wëkłôdôł Szimk Mónice. 
Dali òni sã czerowelë na Mirochòwò. Òb drogã mijelë 
Kòloniã.
– Tam za Kòlonią je Bãdargòwò, gdze Labùda ùcził pôrã 
lat zarô pò wòjnie. A terô më wjéżdżómë do Swiónowa. 
Tu bëła jegò parafiô, bò òn sã béł ùrodzył w Mirochòwie. 
Mirochòwò czedës słëchało do parafii w Swiónowie.  
A jak jegò matka ùmarła i òjc sã drëdżi rôz òżenił, òni 
przecygnãlë do Strëszi Bùdë. Za sztót më tam dojedzemë.
W Strëszi Bùdze przejachelë mòst nad Łebą i za sztót òni ju 
wjéżdżelë do Mirochòwa.
– Tam w lewò sã jedze do Miechùcëna. W Miechùcënie 
i w Mirochòwie w latach 1918–1920 Labùda chòdzył 
na kùrsë pòlsczégò jãzëka, bò do spòdleczny szkòłë 
w Mirochòwie òn chòdzył jesz za Niemca i òn sã béł 
ùcził pò niemieckù. Na kùrsach béł jednym z nôlepszich 
ùczniów. A tuwò sã jedze do Bącza, gdze Labùda béł szkól-
nym òb czas drëdżi swiatowi wòjnë.
– A dze òn sã wëùcził na szkólnégò?
– Òn chòdzył do gimnazjum dlô szkólnëch w Kòscérznie. 
Tam òn sã zetkł z ks. Léónã Heyką i dzãka niemù jesz barżi 
sã ùgwësnił w kaszëbsczi swiądze.

Dali droga młodëch prowadza przez Miłoszewò i Strzépcz. 
Tam òni sã sczerowelë na Lëniã.
– W Lëni Labùda zaczął robic zarô pò szkòle, to bëło w 1923 
rokù. Pôrã lat pózni zaczãłë sã jegò jiwrë.
– Jaczé jiwrë? – spita Mónika
– Ùmiłowanié Kaszëbiznë i jegò pòzdrzatk na pòlitikã 
nié wszëtczim bëłë do szmaczi. Labùda wiele sã nacerpił 
w swòjim żëcym i to tak òd Pòlôchów, jak i òd Niemców. 
Zaczãło sã òd jegò przenieseniô do Zelewa kòl Lëzëna, 
pózni gò przenioslë jaż pòd Toruń. Në jo, a terô wzerôj tu 
w lewò, tu w tim bùdinôszkù, dze pierwi bëła szkòła, òn 
terô mieszkô ze swòją białką i dzecama.
Mónika i Szimk wëlezlë z aùta i zaklepelë w dwiérze nié 
za wiôldżégò bùdinkù, całégò z czerwiony cegłë z dwaspa-
dowim dakã przëkrëtim dakówką. Òdemkła jim Jaromira, 
nômłodszô córka Labùdë.
– A wa pewno do tatka, jo? Òn prawie je dzes wëszłi, 
mùszita na nie sztót pòczekac – rzekło dzéwczã.
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WDÔRË Z ÙSZŁËCH LAT

Gòsce ju chcelë wlażac w dóm, le òni ùzdrzelë, że òd rzéczi 
drist do nich jidze wësoczi, pòstawny chłop. Dozdrzelë, że 
nimò lat miôł dosc gãsté włosë zaczosóné w tił, a nad lëpama 
niewiôldżi wąs. Òczë mù sã smiałë i biła z nich wiôlgô chãc 
do dzejaniô. Chòc òblokłi béł w wëcygnioną i pòsztëpòwóną 
jakã, jegò dosc chùdé skarnie krëłë w sobie cos ùroczëstégò 
i wôrtnégò. Ale to, co nôbarżi zdzëwòwało Szimka i Mónikã, 
to béł dzecynny wòzyk, jaczi Labùda pchôł przed sobą.
– Szimkù, jak Labùda je stôri? – spita cëchò Mónika, zdrzącë 
na chłopa z wòzykã jak gapa w gnôt.
– Jenë, òn je bez sédemdzesąt lat – òdrzekł Szimk.
– A jegò białka?
– Òna je młodszô, kò do szescdzesąt wiele ji nie felëje. 
– A wiele òni mają dzecy?
– Szesc, dwùch sënów i sztërë córczi. Jarcza, ta, co nama 
dwiérze òdemkła, je nômłodszô – òdrzekł Szimk.
Timczasã Labùda béł ju przëszłi krótkò nich:
– Witôjtaż! Jô widzôł, że jaczés aùto do nas zajachało, tej jô 
so pòmëslôł, że to wa jesta. Piãknô warszawa! Terô stolëca 
Pòlsczi je w Tłuczewie, ala na! – rzekł Labùda, òbzérającë 
aùto, jaczim òni przëjachelë. – Pòjta rën, wëpijemë kawã, 
białka mô kùcha ùpiekłé, pòjta le! Dlô gòsca wszëtkò, dlô 
złodzeja nick. 
Ale zanim òni wlezlë, Mónika nie wëtrzima:
– A kògòż to wë môce w tim wòzykù, je to waju dzeckò czë 
òtrok? 
– Wejle, nié, to je mój scyrz, z jaczim jô béł jidzony do 
szczépianiô. Na pòwrózkù jô bë z nim sã nie dotrekôł, temù 
jô gò wsadzył do wòzyka – òdrzekł ùsmióny Labùda.
Labùda chcôł jich pòsadzëc w paradnicë, kò òni zarô wëpa-
trzëlë dzes w nórce jegò swiątnicã pisaniô. 
– Jo, to je mój plac, dze jô robiã na niwie pismieniznë. Stôré 
biórcëskò, rozwigòwóny stółk, kastczi z cedlama. Òstatnym 
czasã jô sã zajimóm kaszëbsczima dëchama. Czëtóm ò nich 
i szukóm za infòrmacjama ò nich.
– A co wë jesz terô piszece? – spita Mónika.
– Baro wôżné są słowarze. Jô jem baro rôd, że czedës sã 
ùdało wëdac słowôrzk dlô szkólnëch, leno terô rëchtujã jesz 
jeden, wikszi słowôrz. A tej jô jem dbë, że kòżdi człowiek 
mùszi bùdowac na pòrządnym fùńdamence, a tim nôlep-
szim je Ewanieliô. Sen mara, Pón Bóg wiara. Temù robiã 
swòjã pòéticką parafrazã Ewanielii. Në jo, a terô pòjta sad-
nąc do stołu.
Tam przë młodzowim kùchù òni sedzelë a pòwiôdelë so dali.
– Wë bëlë szkólnym we wiele szkòłach, widzy sã wami ta 
robòta? – spitôł Szimk.
– To mùszi rzec, że robòta szkólnégò baro mie sã widzy, kò 
to je ju dzesãc lat, jak jô jem na rence. Nôbarżi jô sã ceszã, 
że jô mógł ùczëc kaszëbsczé dzôtczi. Nôród, żebë nie zdżinął, 
mùszi bëc mądri i wësok ùczałi. Në, tak to ju je. Ale nié całi 
ten czas jô béł szkólnym. Przed wòjną w 1930 rokù zrezy-
gnowôł jem z robòtë w szkòle i zajął sã jinym dzejanim dlô 
Kaszëbiznë. Jô pisôł dlô rozmajitëch gazétów, dlô „Checzë 
Kaszëbsczi”, dlô „Grifa Kaszëbsczégò”, pózni jô robił „Zrzesz 
Kaszëbską”. Jo. Òb ten czas jô biôtkòwôł ò to, żebë Kaszëbi 
mielë taczé same prawa, jak jiny. Żebë przetrwac i sã roz-
wijac, mùszimë miec taczé same prawa, jak jiné nôrodë. 

Wspòmnita jesz na mòje słowa. A òd 1937 rokù jô robił 
w Toruniu, nôprzód w skarbówce, pózni znôwù w szkòle. 
Tak to bëło.
– A co wë robilë òb czas wòjnë?
– Nôprzód jô ùcził w szkòle, a pózni jô mùszôł biôtkòwac 
w niemiecczim wòjskù. Z wòjskã jô trafił do Jugòsławii, pózni 
do Grecczi i na Krétã. Tam Anglicë mie wzãlë w niewòlã do 
Egiptu, Italsczi i Szkòcczi. Na òstatkù jô przëstąpił do wòjska 
Andersa, a w 1946 nazôdka przëjachôł do Pòlsczi.
– I tej wë znôwù zaczãlë ùczëc, tim razã w Bãdargòwie  
– wtrącëła Mónika.
– Jo, leno jô téż pisôł do gazétów, do „Zrzeszë Kaszëbsczi”, 
jakô tim razã zaczã wëchadac we Wejrowie. Jo, jo, ni ma 
Macka bez Zrzeszë a Zrzeszë bez Macka – zasmiôł sã Labùda. 
– A tej jô znôwù òstôł ùkôróny przeniesenim do jiny szkòłë, 
tim razã do Czãstkòwa. Tak cos. Pò wòjnie nóm, Kaszëbóm 
nie bëło nick lepi jak przed wòjną, a mòże nawetka jesz 
gòrzi. Czim wesz ùmiartszô, tim barżi grëze. 
Ale òstałë wëdóné dwa zbiérczi mòjich pòwiôstków: Kąsk 
do smjechu i Zupa z kreszków. Mòje pòwiôstczi zaczã 
drëkòwac „Pomerania”. Łoni mòje felietonë nalazłë sã 
w wëdóny w Niemcach przez Ferdinanda Neureitera  Ka-
schubische Anthologie (Kaszëbsczi antologie), a pôrã wiérz-
tów w zbiérkù kaszëbsczi pòézji Modra struna. Latos òstôł 
wëdóny nôwiãkszi zbiérk pòwiôstków Kùkùk. 
– A skądka wë bierzece ùdbë do tëch wszëtczich felietonów?
– Kò z żëcô, dzeckò, z żëcô. Jô baro lubiã bëc midzë lëdzama, 
midzë Kaszëbama, czë to w swiãta czë w codzéń, słëchac na 
nich, pòwiadac so z nima, wzerac i zapamiãtëwac. Kòżdô 
sarna trzimô sã karna. 
– Jak tatk sedzy w ògrodze pòd swòją jabłónką, bez słowa 
nie przepùscy nikògò, chto jidze drogą. Z kòżdim so pògôdô. 
Czë to je gbùr, czë szkólny, czë dzeckò. Przez to baro gò lubią 
we wsë i w òkòlim. A téż wiele wié òpòwiadac – wtrąca star-
szô córka Bògùsza.
– A jak wë to robice, że te pòwiôstczi są taczé smiészné?
– Jenë! To zanôlégô òd te, jak chto wzérô na żëcé, czë szu-
kô za krziwdą i cerpienim, czë widzy to, co je wiesołé. Mie 
w żëcym pòtkało wiele krziwdë i cerpieniô. Czejbë jô to so 
brôł do głowë, mie bë bëło w rozëm zaszłé! A tak dlô Ka-
szëbsczi jô jem w sztãdze zniesc wszëtczé cerpienia. Gabë 
nie bëło zymkù, nie bëłobë pòzymkù. To tak pewno mùszi 
bëc i ni ma co so tim głowë zawracac. Lepi sã zając tim, co je 
wiesołé i redostné. A tegò w żëcym pò prôwdze je baro wie-
le. Zresztą przez smiéch jidze nôlepszô nôùka. Jak chcemë 
cos zmienic, tej nôlepi je to wësmiôc. Kaszëbi tak pò prôw-
dze są baro wiesołi, a téż wiele je w nich jesz do naprawie-
niô. Znãta je gòrszô jak nôtëra.
Jak gòscëna sã ju kùńcza, Labùda òdprowadzył gòscy do 
dwiérzi i rzekł:
– Në, tej chcemë le so zażëc! – i wëcygnął róg z tobaką.  
– Të, dzéwczã, jesz jes za młodé na tobaczenié, ale më dwaji 
mòżemë zażëwac.
Tej òn pòdôł róg Szimkòwi, a sóm sobie téż nasëpôł na rãkã 
dichtich pòrcjã i wcygnął do nosa. 
– Ni miéjta strachù! Chòc nie wiémë nicht, co jesz nas żdże, 
dëcha nama nicht nie weznie!
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ÙCZNIOWIE STARSZICH KLASÓW SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Céle ùczbë

Ùczeń: 
• doszukô sã zwiestników zymkù w teksce wiérztë,
• pòznaje pòlsczé i kaszëbsczé pòzwë ptôchów,
• rozpòznaje ptôchë i pòfarwi je zgódno z òpisënkã,
• pòsłużi sã słowarzã przë robòce z tekstã,
• pòznô nowé słowa (zbògacy słowiznã),
• pòprawno bãdze wëmôwiôł i zapisywôł pòzwë ptôchów.

Metodë robòtë
• robòta z tekstã i słowarzã, prôca pòd czerënkã szkólnégò 

Didakticzné pòmòce
• tekst wiérztë „Zymk” A. Majkòwsczégò (dop. nr 1)
• kôrta robòtë – céchùnczi ptôchów (dop. nr 2)
• słowôrz pòlskò-kaszëbsczi Jana Trepczika 
• atlas ptôchów
 
Cyg ùczbë

1. Robòta nad ùłożenim i zapisanim pòsobicą lëtrów. 
Pòmògą w tim lëczbë przëdzeloné do lëtrów, a wińdzëną 
bãdze przësłowié. 

K Y Z M E I N R Ë E C P L Y Z
4 2 1 3 3 2 1 2 4 6 7 1 5 8 3

A N E J N D Y K A Z S Ù E C L C E J
2 1 2 1 4 3 5 4 2 9 3 5 7 8 6 10 11 1

- Wëpòwiescë na temat znaczeniô przësłowiégò „Zymk nie 
przëlecy na jedny jaskùleczce”.

2. Infòrmacjô ò tim, że dzys bãdze kôrbiónka ò zymkù. 
Ùczniowie gôdają, jaczé znają zwiestniczi zymkù.

- Dofùlowanié (razã ze szkólnym) zestôwkù wedle mòdła:

WIODRO ROSCËNË ZWIERZÃTA

3. Rozdanié ùcznióm tekstu wiérztë „Zymk”. Głosné czëta-
nié przez szkólnégò, pózni pòspólné czëtanié i òbjasniwanié 
trudniészich słów (przë ùżëcym słowarzów). 

4. Szukanié w teksce wiérztë pòzwów ptôchów, pòdsztrëch-
niãcé jich i głosné òdczëtanié. Szukanié w słowarzu jich pòl-
sczich pòzwów.

Zwiestniczi zymkù
5. Szukanié przë ùżëcym słowarza kaszëbsczich pòzwów 
ptôchów i dopisywanié jich do pòzwów pòdónëch niżi.
bocian, kukułka, kaczka, jaskółka, sójka, jastrząb, orzeł, 
skowronek, wróbel

6. Szukanié skrëtëch w zestôwkù pòzwów ptôchów. 

G Ł U P K B V J
J J Q A F Ò N A
A Y V C W C D S
S K Ò W R Ó N K
T A R Q Ó N S A
R C Z W B K S X
Z Z E D E H K J
Ą K Ł L L X Ò H
B A M Y M É S K

- Òpòwiôdanié ò nich na spòdlim włôsnëch òbserwacjów.

7. Rozdanié ùcznióm kôrtów robòtë z céchùnkama ptôchów 
(dop. nr 2). Próbë rozpòznaniô jich, pòdpisanié kaszëb-
sczich pòzwów, pòfarwienié zgódno z jich wëzdrzatkã 
(pòmòc w atlasu ptôchów).

8. Cwiczënczi w pisanim. Dofùlowanié zdania: Na zymkù 
przëlatëją do naji: .........

9. Zadanié domôcy robòtë: Przëszëkôj krzëżną tãgódkã z ha- 
słã skòwrónk.

Doparłãcznik nr 1

Aleksander Majkòwsczi
ZYMK

Kaczczi na jezorze 
Kwiôtczi na ùgòrze 
A słunuszkò swiécy 
Skòwrónk w niebò lecy 
I tak bëlno spiéwô 
Że le sã òdzéwô

Na słomianym dachù 
Bòcón na òdwachù 
Stoji jedną nogą 
A na pòle drogą 
Pasturk bëdło wiedze 
Slôdë òrôcz jedze

Lucyna Reiter-Szczigeł

Kùkówczi kùkają 
A pòd lasã grają
Pasturcë na rogù 
A tatink na progù 
W słuńcu sã ògrzéwô 
Wiąże séc i spiéwô

Jaskółk czôrné roje 
Môłé gniôzdka swòje 
Nad òknama lepią 
A pò płotach trzepią 
Szaré wróble wszãdze 
Snôżé latkò bãdze
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ÙCZNIOWIE STARSZICH KLASÓW SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Doparłãcznik nr 2
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HISTORICZNÉ SZTÔŁCENIÉ

Dark Szëmikòwsczi

Żëcé i dzejanié Floriana Cenôwë
 (dzél 1)

Céle ùczbë

Pò skùńczenim ùczbë szkòłownik mô: 
• znac przënôleżnotã parafialną i pòliticzno-administra-

cyjną Sławòszëna w XIX stolecym, prawny ùstôw 
chłopów na Gduńsczim Pòmòrzim w tim wiekù, a téż 
panëjącé wnenczas w ti rëmii òdniesenia religijné, 
jãzëkòwé i etniczné,

• wiedzec, z jaczi spòlëznowi wiôrztë pòchôdôł Florión 
Cenôwa,

• pòsługòwac sã nôslédnyma pòzwama: arąd, szarwark,  
ùwłaszczenié, inteligencjô,

• pòsługòwac sã historiczną kartą.

Metodë robòtë

• robòta z dërżéniowim tekstã, diskùsjô, wëłożënk

Didakticzné pòmòce

• historicznô karta, dërżéniowé tekstë (dodôwczi 1–3). 

Biblografiô

• Pieróg I., Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność,  
Toruń 2009.

• Życie i działalność Floriana Ceynowy (1817–1881), red. 
J. Borzyszkowski, Gdańsk 2012.

Cyg ùczbë

1. Pòwtórzenié materiału – pòliticzné przesztôłce-
nia w rëmii zamieszkiwóny przez Kaszëbów w XVIII i na 
zaczątkù XIX stolecégò. Pòwstanié prowincji Zôpadné Prësë 
w òbrëmienim Królestwa Prësczégò.

2. Ùczniowie pòkazywają na karce Sławòszëno i taksëją 
przënôleżnotã pòliticzno-administracyjną ti wsë w XIX sto-
lecym; pòtemù analizëją materiałë z dodôwka 1. (cw. 1–4).  
Szkólny – na spòdlim dodôwków 1B i 1C – przenôszającë 
parłãcze religijné i etniczno-jãzëkòwé Sławoszëna na òbsygã 
tegò dzéla Kaszëb, jaczi w XIX stolecym béł ùmôlniony w pro-
wincji Zôpadné Prësë, pòdskôcô diskùsjã, chtërna mô dac 
òdpòwiédz na pëtanié: Czemù Kaszëbi w pierszi pòłowie 

XIX wiekù òkresliwelë swòjã rodną mòwã jakno pòlską? 
Òb czas diskùsji szkólny mòże sã odniesc do przeswiôd-
czeniów znónëch téż dzysdnia w ti sprawie midzë dzélã 
kaszëbsczich emigrantów w Kanadze, jaczich starkòwie 
wëcygnãlë z Kaszëb w pòłowie XIX wiekù (do te je wôrt 
wëzwëskac nôslédny tekst: http://kaszebsko.com/150-
rocznica-emigracji-kaszubow-z-pomorza-do-kanady- 
reportaz.html). 

3. Ùczniowie analizëją pòstãpné dërżéniowé tekstë  
(cw. 5–10). Pózni szkólny szerzi charakterizëje spòlëznowò- 
-gòspòdarczé zjinaczi, jaczé miałë môl w pierszi pòłowie XIX 
stolecégò na Gduńsczim Pòmòrzim.

4. Szkólny przë pòdrechòwanim ùczbë dôwô bôczënk na 
to, że w pòłowie XIX wiekù zaczinô sã sztôłtowac niewielnô 
wnenczas kaszëbskô inteligencjô. 

5. Domôcô robòta – cw. 11 (dlô wszëtczich) i 12 (dlô 
chãtnëch).
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Cwiczënczi
Na spòdlim materiałów z dodôwka 1 i pòzazdrojowi 
wiédzë:

1. Òbjasnij, jaczi béł prawny stón i ekònomiczné 
pòłożenié mieszkańców Sławòszëna òd kùńca 
XVI stolecégò. Jaczé gbùrzë mielë òbrzészczi 
sparłãczoné z jich prawno-ekònomiczną stojizną?

2. Òbjasnij pòzwã ùwłaszczenié. Jaczi cësk miało 
ùwłaszczenié na materialny stój gbùrstwów?

3. Ùdokaznij tezã, że spisënk nôzwësków 
sławòszińsczich gbùrów (dop. 1C) mòże bëc 
baro pòmòcny w òbtaksowanim jich etniczny 
przënôleżnotë.

4. Òbjasnij, kògùm z ùwôdżi na etnicznosc mòglë 
bëc katolëcczi i lëtersczi mieszkańcë Sławòszëna.

Na spòdlim materiałów z dodôwków 1 i 3:
5. Ùstanów, jak długò starkòwie Floriana Cenôwë 

mieszkelë w Sławòszënie.
6. Pòdôj pòzwã spòlëznowi wiôrztë, do jaczi 

nôleżała familiô Floriana Cenôwë.
7. Pòdôj miono starka Floriana Cenôwë.
8. Òbjasnij, czë charakter i trimnosc Wòjcecha 

Cenôwë mògłë miec cësk na ùczbienié jegò dzecy.

Na spòdlim materiałów z dodôwków 2 i 3:
9. Òbjasnij, czemù kaszëbskô inteligencjô 

wëchôdała w XIX stolecym prawie wiedno 
z chłopsczi wiôrztë.

10. Ùstanów, czë scwierdzenié, że „Gbùrsczi 
sënowie colemało wëbiérelë dëchòwny stón, 
a dopiérze pózni – jaczis z wòlnëch warków”, mô 
swòje òdzdrzadlenié téż westrzód pòtómków 
Magdalénë i Wòjcecha Cenôwów.

Domôcô robòta:

11. Florión Cenôwa colemało pòdpisywôł swòje 
dokazë jakno „Wòjkasyn” (w dzysdniowim 
pisënkù). Wëłożë znaczenié tegò słowa.

12. Przë ùżëcym pòzazdrojowi wiédzë wëliczë pòzwë 
gwarów kaszëbsczégò jãzëka, jaczich znajemnotã 
Florión Cenôwa mógł wëniesc z dodomù. 

Dodôwk 1: 
Rodnô wies Floriana Cenôwë

A
Ekònomiczné òdniesenia

 
(Z. Szultka, Ceynowy droga ze Sławoszyna do Bukowca, 
[w:] Życie i działalność Floriana Ceynowy (1817–1881), 

red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2012, s. 31, 33)

Pòd kùńc XVI w. Sławòszëno bëło (…) strzédny wiôl-
gòscë wsą arãdowëch chłopów (nié szarwarkòwëch) 
z rozkòscérzonym rzemiãstwã (…).

Materialnô stojizna chłopsczich familiów sã wërazno 
pòprawiła pòd prësczim panowanim (…). Te zwëskòwné 
dlô chłopsczégò lëdztwa gòspòdarczé zjinaczi ùgwësniłë 
sã i przërëchlëłë za sprawą ùwłaszczeniô, co miało 
w Sławòszënie môl w 1818 r. We wëszłoscë tegò nominalnô, 
co nie znaczi, że i realnô, wiéchrzëzna gòspòdarczi Wòjcecha 
Cenôwë – òjca Floriana Stanisława – jaką przejął w 1800 r., 
téż zwieliła sã ò 100 proc.

B
Religijné òdniesenia

(A. Bukowski, Rodzina i wieś rodzinna Floriana Ceynowy (w 150 
rocznicę urodzin), „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. 

Prace Pomorzoznawcze”, R. 10 (1967), nr 15, s. 147–148)

Wedle statisticzi z 1820 r. bëło w Sławòszënie razã 37 
chëczi (kòminów), mieszkańców razã 239, w tim 210 kato-
lëków i 29 lëtrów. (…) Lëtersczi mieszkańcë przënôleżelë do 
parafii w Krokòwie, katolëcczi – do Żôrnówca.

C
Jãzëk i etniczné pòchòdzenié mieszkańców 

Sławòszëna w pierszi pòłowie XIX w.

1) Jãzëkòwé parłãcze

(A. Bukowski, Rodzina i wieś rodzinna Floriana Ceynowy…., s. 178)

Machtnô wikszosc ji [tj. wsë Sławòszëno – D.S.] miesz-
kańców nie znała niemiecczégò jãzëka. (…) W trójnëch pa-
piorach do pòłowë XIX stolecégò nigdze sã nie wspòminô 
ò kaszëbsczi gôdce. Mieszkańcë zwią swòjã mòwã 
pòlską i procëmstôwiają jã niemiecczémù jãzëkòwi, bez 
rozszlachòwaniô, juwerno jak niemiecczi ùrzãdnicë, mòwë 
pòlsczi i kaszëbsczi.

2) Spisënk ùwłaszczonëch chłopów ze Sławòszëna

(Na spòdlim: A. Bukowski, Rodzina i wieś rodzinna Floriana 
Ceynowy…., s. 147)

1. Zaczek [Żaczek] Jan (sołtys); 2. Zaczek [Żaczek] Adam;  
3. Ceynowa Wojciech; 4. Ceynowa Michał; 5. Pienczyn 
Jan; 6. Jednochowski Paweł; 7. Trella Maciej; 8. Krefft 
Jan; 9. Gojk(e) Maciej; 10. Koziróg Jakub; 11. Reszka (Ro-
eske) Adam; 12. Reszka (Roeske) Jan; 13. Krzyżan Andrzej;  
14. Krzyżan Michał; 15. Otrąbka (Otrompke) Paweł;  
16. Styn Marcin; 17. Baran Andrzej; 18. Schmandt Albrecht
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Kaszëbskô wersjô:
1. Żôczk Jón (szôłtës); 2. Żôczk Adóm; 3. Cenôwa  

Wòjcech; 4. Cenôwa Michôł; 5. Pienczin Jón;  
6. Jednochòwsczi Paweł; 7. Trella Macéj; 8. Krefft Jón;  
9. Gòjka Macéj; 10. Kòzëróg Jakùb; 11. Reszka Adóm;  
12. Reszka Jón; 13. Krzëżón Andrzéj; 14. Krzëżón Michôł; 
15. Òtrąbka Paweł; 16. Stin Môrcën; 17. Baran Andrzéj;  
18. Schmandt Albrecht

Dodôwk 2: 
Pòchôdanié kaszëbsczi inteligencji

(J. Borzyszkowski, Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 
1848–1920, Gdańsk 1986, s. 119, 124–125)

Gbùrsczi sënowie colemało wëbiérelë dëchòwny stón, 
a dopiérze pózni – jaczis z wòlnëch warków (…). Bezmała 
leno chłopsczi charakter kaszëbsczi inteligencji béł wiń-
dzëną òsoblëwi sztrukturë kaszëbsczi wëcmaniznë, chtërna 
bëła złożonô z gbùrów i rëbôków.

Tłómaczenié scenarnika i zdrzódłowëch tekstów Danuta Pioch

Dodôwk 3: 
Rodzëzna Floriana Cenôwë

A
Starkòwie 

(Z. Szultka, Ceynowy droga ze Sławoszyna do Bukowca…, 
s. 28–29, 32)

We widze donëchczasowëch badérowaniów òjc Flo-
riana – Wòjcech (1771–1847), syn Môrcëna, pò jaczim 
przejął gòspòdarkã w 1800 r. i cos kòle tegò czasu òżenił sã 
z pòchôdającą z lãbòrsczégò synodu (…) niepisowną Mag-
daléną z d. Pienczin, òkazëje sã jakno człowiek mądri i rësz-
ny, wëapartniający sã westrzód mieszkańców wsë téż szëkã 
w pisanim. (…) starkòwie rodzëznë Cenôwów (…) mieszke-
lë w żôrnowsczim kluczu przënômni òd pòczątkù XVII st., 
a w Sławòszënie òd pòłowë tegò wiekù (…).

B
Starszi, bracynowie i sostrë Floriana Cenôwë

(Na spòdlim: I. Pieróg, Florian Stanisław Ceynowa.
 Życie i działalność, Toruń 2009, s. 289).

Legeńda: 
* – ùrodzenié          † – smierc           ∞ – żeńba

Wòjcech Cenôwa (*1771  †1847)

∞ Magdaléna z d. Pienczin (*1785  †1850)
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 GRAMATIKA

Redakcjô: Danuta Pioch. Òbrôzczi: Joana Kòzlarskô. Stałô wespółrobòta: Róman Drzéżdżón, Hana Makùrôt, Janusz Mamelsczi.

Hana Makùrôt

Słowòbùdowizna jistników. Jistniczi òdjistnikòwé
Dzél 2. Pòzwë niedozdrzeniałëch jistotów

wicy na

W slédnym artiklu bëła gôdka ò kategòrie jistników mòti-
wòwónëch przez jiné jistniczi, òpisóné òstałë nôslédné słowò- 
bùdowiznowé kategòrie: białogłowsczé pòzwë, deminu-
tiwné pòzwë, aùgmentatiwné pòzwë. Hewòtny articzel je 
kòntinuacją tegò, co òstało napisóné w pòprzédnym numrze. 
Hewò je pòstãpnô kategòriô jistników òdjistnikòwëch.
Pòzwë niedozdrzeniałëch jistotów – w kaszëbiznie są to 
fòrmacje twòrzoné òd pòzwów zwierzãt, rzadzy òd pòzwów 
òsób, a nierôz nawetka òd pòzwów roscënów i jinëch pòzwów. 
Czasã sufiksë ùrôbiającé pòzwë młodëch jistotów równocza-
sno mają fùnkcjã hipòkòristiczną, chòc nie je to regla. Pòzwë 
niedozdrzeniałëch jistotów twòrzi sã w kaszëbsczim jãzëkù za 
pòmòcą nôslédnëch fòrmantów:
-ã – sufiks ten colemało brëkòwóny je do ùrôbianiô pòzwów 
młodëch zwierzãt, tak tëch domôcëch jak téż dzëczich, np.: 
kôczã, zgrzébiã, zgrzébczã, pùjczã, kóńczã, kòniã, òwczã, 
krówczã, krowiã, òslã, pilã, kózlã, gùlã, bagniã, swiniã, zajczã, 
kùrzã, mëszã, kòcã, wilczã, sôrniã, lwiã, wroniã, gôpiã, sowiã, 
czaplã, jaskółczã, sroczã, pszczolã, szczëczã; fòrmantu negò 
ùżiwô sã téż do twòrzeniô pòzwów nazéwającëch młodëch 
lëdzy, np.: człowieczã, człeczã, grôfiã, białczã, cëgóńczã, knôpiã, 
knôpczã, smôrkòlã, paruzlã, chłopiã, pòpiã, òtroczã, blizniã, 
dzecã, a téż zwënégòwóny òstôł òn do ùtwòrzeniô fòrmacji 
òznôczający młodé drzewò: drzéwiã; òkróm tegò twòrzi òn de-
riwatë nazéwającé młodégò diôbła: diôchlã, diôblã; we wiel-
ny lëczbie w pòwëższich mòtiwòwónëch słowach dodôwô sã 
sufiks -ãta, np.: zgrzébiãta, knôpczãta, drzéwiãta, diôchlãta, 
zôs w pòjedinczi lëczbie w zanôleżnëch przëpôdkach òkróm 
akùzatiwù i wòkatiwu, chtërne są równé nominatiwòwi, do-
dôwô sã rozszerzenié -ãc-.
-ątkò – za pòmòcą tegò sufiksu ùrôbiô sã pòzwë niedozdrzenia-
łëch zwierzãt, np.: żôbiątkò, zgrzébiątkò, zgrzébczątkò, kòcątkò, 

szczëczątkò, wilczątkò, kùrczątkò, miedwiedzątkò, pilątkò, 
kòzlątkò, jeleniątkò, bagniątkò, swiniątkò, kòniątkò, sôrniątkò, 
gôpiątkò, kùrzątkò, gąsątkò, kruszątkò, mùżątkò, fòrmacje 
nazéwającé młodëch lëdzy, òsoblëwie dzecë, np.: bibiątkò, 
dzecątkò, kòwôlątkò, sztolmiątkò, pùrniątkò, knôpiątkò, 
pòpiątkò, wërąpiątkò, starzątkò, sybrzątkò; przënôlégô 
tuwò téż deriwat nazéwający młodé drzewò: drzewiątkò 
i fòrmacje òznôczającé młodé diabłë: diôblątkò, diôchlątkò; 
fòrmant nen òkróm infòrmacji ò młodoscë wnôszô téż zna-
czenié hipòkòristiczné, chtërno przëjôwiô sã w pòzytiwnym 
emòcjonalnym ùprocëmnienim gôdającégò ò jistoce, ò jaczi je 
mòwa; wôrt je téż dodac, że sufiks -ątkò twòrzi deminutiwa 
drëdżégò stãpnia òd deriwatów z fòrmantã -ã;
-ôk – sufiks nen w fùnkcji twòrzeniô pòzwów niedozdrze-
niałëch jistotów je mni produktiwny nigle wëżi wëmienioné 
fòrmantë, je òn rejestrowóny dosc rzôdkò, colemało w pôłnio-
wi kaszëbiznie, w żëwi mòwie òstôł òn czãsto wëpiarti przez 
sufiks -ã, brëkùje sã gò do ùrôbianiô fòrmacji leno òd niechtër-
nëch pòzwów zwierzãt, np.: psniôk, zgrzébiôk, wôłczôk, òslôk, 
wieprzôk, bùlôk, incydentalno òstôł òn téż òdnotérowóny 
w pòzwach òdnôszającëch sã do człowieka: paruzlôk; fòrmant 
-ôk nie je fòrmantã dërżéniowò kaszëbsczim, ale przëcygnął 
òn do kaszëbsczégò jãzëka z pòlaszëznë, do jaczi dostôł sã 
z mazowiecczégò dialektu.
Midzë pòwëższima deriwatama òznôczającyma pòzwë niedo-
zdrzeniałëch jistotów nie òstałë wëmienioné słowa, chtërne 
semanticzno przënôlégają do ny kategòrii, ale nie stanowią 
słowòbùdowiznowëch fòrmacjów, bò nie są mòtiwòwóné 
przez niżódne jiné spòdlowé słowa; hewòtno chòdzy tuwò 
ò taczé pòzwë, jak np.: celã, jagniã, jałówczã, prosniã, pizglã, 
pùrniã, szczeniã, jagniã, celôk, prosôk, prosniôk, szczeniôk, ja-
gniôk.

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô realizowónô 
przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié i Radio Gduńsk. Pòwsta 
òna z mëslą ò dzecach, żebë ju òd nômłodszich lat pòznôwałë 
kùlturową spôdkòwiznã Kaszub. Jednym z célów kampanii je 
pòdniesenié w spòlëznie swiądë tegò, jak wiôldżé znaczenié 
mô czëtanié dzecóm.
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