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Pòwiôstka

Balbina z IV B

Spòtikóm Barbôrkã (abò ò retanim niewdzãcznégò Brata)
Jô mia chãc przeczëtac Mëmie
dwa òstatné Dzéle, nen ò Witkù
i nen ò jiwrach Paùela z przecy
gnienim (chòc w całoscë na co
zawracac so głowã tim, co mdze
za rok?), ale Mëma nie wëkôza za
interesowaniô lëteraturą.
– A wiele to mô stronów?
– spitała.
Jô rzekła, wiele. A Mëma na to,
że dzysô ni mòże. Szkòda. Mëma
bë mie mògła pòmòc. Òna doch
wié wiele wiãcy ò Witkù niżlë jô.
Kò jô wszëtczégò nie pamiãtóm,
bò abò jô bëła za malinkô, abò
jesz wcale mie nie bëło na swiece.
– Przeprôszóm Ce, Balbinkò,
ale jô ni móm czasu. Wieczór
jesmë rôczony na mionowi dzéń.
Jô ju nawetka nie spitała kògò.
Znôwù jaczis cëzy człowiek wiãcy
znaczi jak jô. Në, dëcht, żebë to
bëła Wastnô Alinka, tej bëm ni mia
nick procëm. Jã prawie baro lubiã.
Dzys chcã napisac ò Dzéw
czëcu Witka. Nazéwô sã Barbôr
ka. Mëszlã, że òna téż mô jiwer ze
swòjim mionã. W ti nieszczesny
ksążce ò mionach może wëczëtac,
że Balbina mô sã zajikac, a Barbara
òznôczô barbarzińskô, cëzô i nie
gôdającô pò greckù. A Barbôrka
ani nie je barbarzińskô, ani cëzô,
leno ùcywilizowónô i zdrëszonô.
Blós jedno bë sã zgôdzało – nie
rozmieje pò greckù. Ale czejbë
naùczëła sã grecczégò, tej to mio
no bë ju nijak do ni nie pasowało.

Kò czësto jak ze mną – jô doch ani sã
nie zajikóm, ani nie bùlbòcã.
Barbôrka je òsoblëwò miłô. Pôrã
dni temù jô jã spòtka na szasym. Më
so pògôdałë ò gwiôzdach i ò żëcym na
jinëch planétach. To bëła baro zajima
jącô nôùkòwô kôrbiónka. Jô so ùdba,
że w przińdnoce téż bãdã sztudérowa
astronomiã. To mùszi bëc pò prôwdze
cos nadzwëkòwégò. Jak na złosc nade
szedł mój Brat i diskùsjô sã nama ùrwa.
– Witôjże – pòwiedzôł. Rozmieje
sã, że nié do mie, leno do Barbôrczi.
Na mie leno sã przëzdrzôł spòde łba.
– Za czim të sã tu krącysz? Ale flot
dodóm!

– Witkù, Balbinka doch mòże z nama
jic na szpacér – zabédowa Barbôrka.
– Jesz le tegò bë brakło!
Mój Brat béł wjadowiony. Pra
wie że nad zemiã sã ùnôszôł z tegò
gòrzu. Jô ju chcała pôrzknąc ze smié
chù, ale wnenczas mie sã przëbô
czëło ò globùsu. Jesz bë mie gò wzął
nazôd.
– Baro za rôczbã dzãkùjã, ale ni
mògã dzys z Wama szpacérowac – jô
chùtkò sã wëkrącëła. – Jô ni móm
czasu, bò jem ju z kògùms ùgôdónô.
– Ùgôdónô! – mój Brat zasmiôł sã
przekãsno. – Cekawé z kògùm? Tak
wczas to sã zaczinô!
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Nawetka Tata nigdë nie gôdô do mie w taczi spòsób.
Ani nie wëgadiwô taczich rzeczi. Witk leno sã tak głupie
sztelowôł przed Barbôrką.
– Cëż to cebie òbchòdzy, z kògùm jô jem ùgôdónô?
– Tak pò prôwdze nick, ùgadiwôj sã, z kògùm blós
chcesz, le nié z tim Pioterkã z sąsednégò blokù.
– Jo? A czemù nié z nim?
– Bò òn mie dzys reno nie rzekł dobri dzéń.
Jô sã zaczãła smiôc. Barbôrka mët.
– Òn ce gwës nie spòstrzégł. Jak të gò widzôł,
to czemù të pierszi gò nie przëwitôł? To të jes lëchò
wëchòwóny, a nié òn – jô rzekła z górë.
– Leno skùńczë sã mądrowac!
– Dobrze, ju jidã. Do ùzdrzeniô, Barbôrkò.
Mój Brat zezeleniôł. Mie sã wiedno zdôwało, że to le
jedna mòja Cotka rozmieje robic sã zelonô ze złoscë, a tu
wejle, mój Brat téż. To gwësno mùszi bëc w rodzënie.
– Jakô Barbôrkò? Wastno Barbôrkò!
– Witkù, skùńcz ju wadzëc na Balbinkã.
– Do ùzdrzeniô, Barbôrkò. Do ùzdrzeniô wasce, wa
sto Witoldze. Do ùzdrzeniô wastwù – jô sã pòżegna
i stateczno òdeszła. Pò prôwdze nie wiém, co ta Barbôr
ka w nim widzy.
Pò pôłnim przëszedł do mnie Paùel z cekawima, chòc
baro nieùbëtnyma wiadłama.
– Witôj! Jes të sama?
– Jo. A czemù?
– Bò móm Cë cos wôżnégò do pòwiedzeniô. Czësto
krëjamno. Leno nick nie rzeczë Witekòwi.
– A czegòż jô ni móm mù rzec? Nie jiscë sã, jô z nim
wcale nie gôdóm.
– Të wiész, że wczora ù nas bëła Mëma ti Barbôrczi,
z jaką Witek chòdzy do kina.
– Në i cëż z tegò?
– Òna rzekła, że mô dlô córczi kandidata na chłopa.
– Jaczégò kandidata? Kandidëje sã na prezydenta,
ale nié na chłopa.
– Na chłopa téż. Tim kandidatã je jaczis ùczałi – wë
kłôdôł Paùel.
– A Witk?
– Ò to jidze! Mëma Barbôrczi rzekła, że Ji to minie.
To znaczi, minie Barbôrce, a nié Mëmie.
– Co minie?
– Tak richtich nie wiém. Gwësno to, co mòże minąc.
– Minąc to Të sã mòżesz z kògùm na szasym.
Paùel sã òbrësził.
– Czej tak, to jô ju ani słowa nie pòwiém.
– Przeprôszóm, ju nie mdã. Co jesz pòwiôda Mëma
Barbôrczi?
– Wiele rozmajitosców. Chòcbë to, że Witek na
chłopa sã nie nadôwô.
– To je prôwda – przëzna jem kòmùdno. – Òn sã pò
prôwdze nie nadôwô. Mùszi jesz kąsk pòczekac, jaż mù
wszëtczé bietczi na swój môl wlézą.
– Jaczé bietczi?
– Nie znôsz ti teòrii? Sama jã móm wëmëszloné.
Wiész, to je tak. Jak të jes dzeckã, môsz wszëtczé
bietczi na swòjim placu. Widzysz wszëtkò tak, jak je.
Pózni roscesz i do głowë ùderziwô cë bąbelwòda. Kò
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nié dosłowno, to tak sã gôdô. Nie wiém, czemù pra
wie bąbelwòda, kò to bë mògło bëc cos czësto jinégò.
Wezmë na to òrãżada, bò mie barżi szmakô.
– Në jo, ale co z tima bietkama? Gdze òne tak rich
tich są?
– Jakże gdze? Nie wiész? W głowie.
– W głowie ni ma żódnëch bietków. Je blós mùsk.
To le tak sã gôdô, że chtos ni mô wszëtczich bietków
w grëpie abò że mù felô piąti bietczi. Leno czemù pią
ti, a nié pierszi abò szósti, tegò nie wiém – pòwiedzôł
Paùel.
Jô dosta górz. Mësla jem, że chòc Paùel zrozmieje
mòjã teòriã.
– Mòże dôsz mie chòc skùńczëc? Pòzéwôj to sobie
mùskã, a jô bãdã nazéwa bietkama. Czej të jes dzeckã,
wszëtczé bietczi môsz na swòjim placu.
– To të ju gôda – dosc niekùlturalno rzucył Paùel.
– Wiém, ale të tegò nie pòjął, tej jô mùsza jesz rôz
to wëłożëc.
– I co dali?
– Pòtemù cë sã zdôwô, że jes dozdrzeniałi i wszëtczé
bietczi cë sã miészają. W głowie môsz tej jistny
szërmëcel. Z taczim człowiekã to je nié do strzimaniô.
Ze wszëtczima sã sztridëje, z dzecama i z dozdrzeniałi
ma. Z mòjich nôùkòwëch òbserwacjów jô sã dozna, że
na pòmiészanié bietków w głowie czãscy chòrzeją knôpi.
Dzéwczãta są barżi wëtrzimałé na taczé chòroscë.
– Nôùkòwé òbserwacje! – Paùel zaczął chichrotac.
– Téż mie òbserwacje. Mô jednégò natrzasłégò Brata
i mësli, że wzéranié na niegò to nôùkòwé òbserwacje!
A jô móm widzóné wiele dzéwczãtów chòrëch na to
Twòje pòmiészanié bietków! Je to ju kùńc ti teòrii ò biet
kach?
Terô jô sã òbrazëła, bò i cëż jô mògła zrobic.
– Nié, ale nick wiãcy jô ju nie rzekã.
– Jô ju nie mdã.
– Në dobrze. Czej chtos stôwô sã pò prôwdze do
zdrzeniałi, wszëtczé bietczi mô nazôd na swòjim placu.
Le czasama je tak, że òne nie są w tim samym placu,
co w dzecyństwie. Ale i tak to je lepszé òd pòmiészaniô
bietków.
– Czemù lepszé?
– Bò je wiedzec, czegò sã mòże pò kògùm taczim
spòdzewac, në i sã dobrze przërëchtowac. A mój Brat
je baro nerwés i nigdë nie je wiedzec, co òn zrobi czë
pòwié.
– Ale to doch je Twój Brat i je nót jakòs mù pòmòc
– szlachetno rzekł Paùel.
Jemù to letkò przëszło, bò Witk nie je jegò bratã. Nie
darwô codzéń wësłëchòwac jegò mòrałów i rozmajitëch
jinëch chwaliszowatëch i przemądrzałëch wëpòwiescy.
Bò Witk nôlepi sã na wszëtczim znaje. A przënômni
jemù tak sã zdôwô.
– Ale jak jemù pòmòc?
– Nie wiém.
– Pòj do kùchni – jem zarôczëła.– Móm òrãżadã.
Mòże nama rozjasni sã w głowach. Paùel ùznôł to za
baro fejn ùdbã. Kąsk leno mù sã nie widzało, że to bëła
bezfarwnô òrãżada.
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– Co to je za jeden, nen ùczałi, nen kandidat? – jô
sã spita.
– Jaczis ekònom czë ekònomista, tak richtich nie
wiém. A môsz të mòże słomczi do ti òrãżadë?
– Doch wa z Piotrã pòniszczëła wszëtczé mòje słom
czi! Czedë më pùszczelë mëdlané bąble, môsz të ju
zabëté?
Ni miôł zabëté. Pioterkòwi ju sã brëzgùle sprzikrzëłë
i zaczął nas pchac słomką. Kò Paùel dłużnym mù nie
òstôł i to samò robił. Baro chùtkò pòłómelë wszëtczé
mòje farwné słomczi. Mëma rzekła, że nowëch mie ju
nie kùpi, bò tak samò dobrze jidze pic prosto z tasczi.
– Ale co z tim ekònomã?
– Mëma Barbôrczi rzekła, że òn pòwiedzôł: „Jak
skùńczã habilitacjã, zajimnã sã swòjim òsobistim żëcym”.
– Jak co skùńczi?
– Habilitacjã. To je takô ksążka, jaką pisze ùczałi.
– Skądka të to wiész?
– Mëma mie to wszëtkò òbjasniła. Jak të sztudérëjesz,
piszesz magisterską prôcã.
– Mój Brat jesz nie pisze.
– Bãdze pisôł na òstatnym rokù.
– Mój jeden Wùja pisôł taką prôcã bez sédmë lat.
Mòżesz pòjąc, jaczi òn mùszi bëc mądri?
– Dôj mie skùńczëc, bez ùstónkù mie przeriwôsz.
– Baro proszã.
– Czej chcesz bëc ùczałim, piszesz doktorat i òs
tôwôsz doktorã.
– I léczisz lëdzy?
– Nié, psë. Jak dali bãdzesz sã tak głupkòwato dopi
tiwa, tej nick wiãcy nie pòwiém.
– Dobrze, nie mdã – jô przërzekła, ale szczeré to nie
bëło.
– To le sã tak nazéwô. Doktór na ùniwersytece nie je
òd léczeniô. A pòtemù taczi doktór robi habilitacjã.
– A na co?

– Nie wiém. Robi i kùńc. Zwëczajno pisze ksążkã.
– Ò czim?
Na to pitanié Paùel nie pòtrafił òdpòwiedzec.
Jô òtemkła jesz jednã bùdlã òrãżadë i chùtkò na
lała w jegò szklónczi. Żebë nie zdążił sã rozgòrzëc.
Czedë zajãti béł picym òrãżadë (zôs bezfarwny), jô
sã wzã na òdwôgã, żebë cos rzec.
– Jô czëła ò rehabilitacji. To je jakôs gimnastika.
Ale gwësno ùczałi ò taczich sprawach nie piszą.
– Zdôwô sã, że nié. Cëż robimë z Twòjim Bra
cyną?
– Cëż? Nick. Niech sóm sã biôtkùje z tim
Habilã.
– Z kògùm?
– Z Habilã. Tym ùczałim od rehabilitacji.
– Habilitacji.
– Wszëtkò jedno. Ten Habil mùszi bëc stôri, brzë
dczi i gwësno łësy. Barbôrka nawet sã na niegò nie
przëzdrzi.
– Mëma Barbôrczi rzekła, że je baro spòsobny,
leno pôrã lat starszi.
Baro mie to zajiscëło. Mój Brat nie je szëkòwny. Na
rôz mie sã rozjasniło.
– Ten Habil rzekł, że nôprzód nôùkòwô prôca, pò
temù żëcé òsobisté?
– I cëż z tegò?
– Wiele! Òn nie ùgôdô sã z Barbôrką, pòczi nie skùń
czi pisac. Trzeba le sã wëwiedzec, jak długò jesz bãdze
pisôł.
– Môsz prôwdã. Jeżlë to mô dérowac jesz pôrã lat, tej
më Witkòwi nick nic pòwiémë. A jeżlë krodzy, wezmë na
to dwa miesące, tej jô z nim pògôdóm pò chłopskù – za
gwësnił mie Paùel. Baro mie sã to widzało.
Pózni wëszło, że ten Habil jesz niczegò nawetka nie
zaczął pisac, a jak ju zacznie, tej mdze przë tim sedzôł
przënômni piãc, a mòże i dzewiãc lat. Kamiéń ze ser
ca. Za tëch pôrã lat Witkòwi nen òbarch doch ju minie,
a bietczi na swój plac wrócą.
Mùszã zacząc przëzerac sã Paùelowi. Czasã czej na
niegò zdrzã, dostrzégóm ù niegò jistné pòmiészanié
bietków .
Jeden Paùel znad mòrza
Zrobił sã baro nerwés.
A to bez ne nôremné bietczi
Czasã wëlôżô z niegò biés.
Nié, nie pòdłożã jemù tegò wierszëdła. Zarô bë sã
doznôł, że to jô. A wierszokleta òstatnyma czasama ni
mô pòchwatu. Produkùje dokazë ôrtu:
Balbina, hej
To mòje dzéwczã je!
Tegò të sã nie doczekôsz, marny wierszokleto. Na
wetka nie mdzesz kandidowôł na mòjégò knôpa.
Tłomaczënk Bòżena Ùgòwskô
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Karolëna Czemplik

Antón Ôbram – gdińsczé szlachë
niekòrónowónégò króla Kaszub
Céle ùczbë
Ùczéń:
• pòznôwô dzeje Antona Ôbrama sparłãczoné z Gdi
nią,
• rozmieje rozpòznac gdińsczé môle ùwdôrzającé An
tona Ôbrama,
• òbmësliwô wanogã pò gardze.
Metodë robòtë
•
•
•
•
•

test
robòta z tekstã
rozrzeszenié krziżówczi
nacéchòwanié na kôrce
ùsôdzanié krótczi pisemny wëpòwiescë

Fòrmë robòtë

CYG ÙCZBË

•
•
•

Cwiczënk 1

indiwidualnô
w pôrach
w karnach

Didakticzné pòmòce
•
•

•
•
•
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test (jak w cwiczënkù 1)
fragment pùblikacji Antoni Abraham (1869–1923)
– wielki patriota z ludu kaszubskiego (kasz.: Antón
Ôbram (1869–1923) – wiôldżi patriota z kaszëbsczégò
lëdu) razã z testã czëtaniô ze zrozmienim
wëdrëkòwóné infòrmacje ò gdińsczim pòmnikù
Ôbrama i historii Spòdleczny Szkòłë numer 6 w Gdini
(jak w cwiczënkù 3 i 4)
krziżówka (jak w cwiczënkù 4)
kôrta Gdini (jak w cwiczënkù 5) – szkólny przërëch
towùje czile kserokòpiów môłëch kôrtów Gdini (dlô
kòżdégò karna) z ùwzglãdnienim dzélniców Òksëwié
i Strzódmiescé na spòdlim elektroniczny kôrtë Gdini
ùprzëstãpniony na starnie http://server.miasto.gdy
nia.pl/geodezja/VisMap/apps/portal/public/
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Sprawdzë swòjã wiédzã ò Antonie Ôbramie. Nacéchùj
przënôleżną òdpòwiésc.
1. Antón Ôbram ùrodzył sã:
a) 19 gòdnika 1869 rokù w Mechòwie
b) 19 gòdnika 1869 rokù w òsadze Zdrada
c) akùrôtnô data ùrodzeniô nie je znónô
2. Pòwszechno ùwôżô sã, że Antón Ôbram to:
a) òsoblëwie bëlny kaszëbsczi pisôrz
b) kaszëbsczi artista
c) kaszëbsczi spòlëznowi dzejôrz i propagator pòl
skòscë Pòmòrzégò
3. M
 edal, chtëren przëznôwô gdińsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô personóm i institucjóm
dzejającym dlô Kaszub i Pòmòrzégò, nazéwô sã:
a) Strzébrnô tobaczéra Ôbrama
b) Gdińskô tobaczéra
c) Złotô tobaczéra Ôbrama

ÙCZBA DLÔ KLASÓW GIMNAZJUM

Cwiczënk 2
Przeczëtôj fragment pierszi biografii Antona Ôbrama, na
pisóny przez Władisława Pniewsczégò.
Dnia 10 zélnika 1920 rokù przëcygnął Ôbram do Gdi
ni, zajimającë mieszkanié przë ùlëcë Stôrowiejsczi [30]
w willë wastnë Kòstrzeńsczi. (…)
Pò przeprowadzenim sã do Gdini mô òn starã
nôprzód zagwësnic rodzëznie materialny bët. Zarôbiô
jakno pòmòcnik i czerownik wãdzarni rëbów w Pùckù
pòd prowadnictwã inżiniérë Stodolsczégò. (…)
Òkróm zôróbkòwi robòtë òddôł sã znôwù całim sercã
pùblicznym sprawóm. (…) Proces zacéraniô szpacëznów
niewòlë i dëchòwégò rzeszeniô Kaszëbiznë z pòòstałima
òbéńdama Pòlsczi nie òdbiwôł sã bez jiwrów. Bëłë
òne wëchôdënkã w wiôldżim stãpniu nierozmieniô
dëszë kaszëbsczégò lëdu przez niechtërnëch spòmidzë
przëbëtëch na Kaszëbiznã z jinëch òkòlów Pòlsczi
szkólnëch, ùrzãdowników itd. Zdôrzałë sã téż przëtrôfczi,
że na przimòrzé przëchôdëlë lëdze môłi wôrtnotë, co
dbelë leno ò gwôsną kòrzësc i wzątk. Widzôł to Ôbram.
Wiedzôł téż, że ùchroniony w bùrzë niewòlë i wòjnowi
bùrzë kaszëbsczi lud wiôldżé mô niesëdżi w pòlsczim
wësztôłcenim. (…)
Zachãcywô òn tej młodëch i stôrëch, cobë sã ùczëlë
pòlsczégò jãzëka, historii i pòlsczi lëteraturë. Sóm chòdzy
na dosztôłcającé kùrsë, prowadzoné w Gdini przez
szkólnégò Kômrowsczégò. Pisze, czëtô i przësłëchiwô
sã wëkładóm, ùbòlewającë głosno nad swòjim nieùctwã:
„Żebë jô tak miôł wicy szkòłë”.
Czedë sprawa bùdacji gdińsczi hôwindżi nie bëła jesz
rozsądzonô, prowadzy òn żëwą agitacjã midzë gdińsczim
i òkòlnym lëdztwã za projektã. Pòtemù je òn z ùcechë jaż
òd se z przëczënë bùdowë pòlsczi hôwindżi w Gdini (…).
Wszãdze òbaczëc gò mòżno tam, gdze mają plac
pùbliczné i òglòwòpaństwòwé sprawë. Zwòłiwô òn
jak rëchli wiece i zéńdzenia, przemôwiô na nich w roz
majitëch żëwòtnëch i aktualnëch sprawach, biôtkùje sã
ò sprawiedlëwé i gòdné òtnôszanié sã do kaszëbsczégò
lëdztwa, dzejô w żëwieniowim kòmitece i w „Stowôrze
Drëchów Pòmòrzô”, jaczégò załóżcą béł Sztefón Że
romsczi, tãpi spòlëznowëch szkódników z jaczi le bë
pòchôdëlë sferë i òkòlégò, a nôwikszą pòczestnosc
òddôwô lëdzóm pòwôżnym, zasłużonym, robiącym dlô
òglowégò dobra. (…)
To nie je wszëtkò. Ôbram òstôwô pòwòłóny do
Gminny Radzëznë i je jednym z nôgòrlëwszich ji nôleżni
ków. „Jakno radny béł przëkładã dlô całi gminë” – głosy
pòsmiertny ògłos – „wiedno parôt, cobë dac doradã, i do
robòtë, nie òbszczãdzywôł ani zdrowiô, ani czasu, czej
szło ò dobro gminë”. (…)
Znaje gò ju całô Pòlska i dowôrtniwô. Tak tej tim
wikszim przërzeszenim òdwdzãcziwô sã ny nowi, żëwi
ju i wiôldżi Pòlsce. Nôwikszą bùchą nafùlowùje sã ser
ce Ôbrama, czej dnia 2 maja 1922 rokù òstôwô òn
przez Nôczelnika Państwa òdznaczony za zasłëdżi,
wëswiôdczoné dlô Rzeczpòspòliti w òbrëmienim òbë
watelsczi prôcë, Òrderã Òdrodzeniô Pòlsczi V klasë. (…)

Czej kù reszce prezydent, Stanisłôw Wòjcechòwsczi,
stôwô na gdińsczi zemi w towarzëstwie nôwëższégò
dëchownégò dostójnika w Pòlsce, primasa kardënała
Dalbòra, witô gò w miono Kaszëbów i, płaczącë wnet ze
skrëszeniô, zagwësniwô ze sto razë ò wieczny wiérnoce
Kaszëbów w ùprocëmnienim do Pòlsczi Macerzë. Towa
rzi òn téż prezydentowi na „Kòmandance Piłsudsczim”
w òbjezdze bùdëjący sã gdińsczi hôwindżi. (…)
Òb czas mòrsczi pòjôzdczi z Prezydentã òn za
słabnął pòwôżno. (…) Doktór Skòwrońsczi scwier
dzywô żôłądkòwégò reka. Niedostónk i nieregùlarné
żëcé pòmscëłë sã i cësnãłë najégò herojã, bãdącégò
w strzédnëch latach, na łoże bòlescë. (…) W mieszka
nim Ôbrama pòmalë zaczãła panowac biéda. Nie bëło
dëtka doma, a bùten chëczë dłëdżi. Wnenczas hewò na
wniosk wójta Radtkégò i radnëch generalny adiutant,
półkòwnik Zarusczi, z pòlétu Prezydenta Rzeczpòspòliti
przekôzôł pismionã z dnia 8 czerwińca na léczniczé céle
Ôbrama sëmã w wësokòscë jednégò milióna pòlsczich
marków z żëczbą chùtczégò wróceniô nazôd do zdro
wiô. Z wdzãcznym sercã przëjimôł chòri państwòwą
wspòmóżkã, jak téż mniészé datczi môlowëch drëchów
i sympatików z dalszich stronów. (…) Doznawszë jesz
òd nôblëższich drëchów negò pòceszeniô, że rodzëzna
zagwësniony mdze miała bët, a i kòszta pògrzebù pòkrëje
kòmitet, ùmiérôł spòkójno. Pòjednawszë sã z Bògã,
òpatrzony sakramentama, zasnął na wieczi dnia 23 czer
wińca 1923 rokù, bãdącé 54 lata stôri.
W czile miesący pòzdze przeniosła sã za nim do
wiecznoscë téż jegò białka. Leżą pòchòwóny w jedny kùlë
na snôżo pòłożonym nadmòrsczim smãtôrzu w Òksëwiu
[przë ùlëcë Arcyszewsczich].
(W. Pniewski, Antoni Abraham (1869–1923)
– wielki patriota z ludu kaszubskiego, Warszawa 1936.

Òdpòwiédz na pòniższé pëtania. Nacéchùj przënôleżną
òdpòwiésc.
1. Antón Ôbram przëcygnął do Gdini:
a) 10 zélnika 1920 rokù
b) 8 rujana 1920 rokù
c) 10 séwnika 1920 rokù
2. Na zôczątkù Ôbram robił jakno:
a) rëbôk
b) robòtnik i czerownik wãdzarni rëbów w Pùckù
c) robòtnik przë bùdowie hôwindżi
3. A
 ntón Ôbram pò przëcygnienim do Gdini nie zajimôł sã:
a) òrganizowanim wieców i zéńdzeniów
b) nawòłiwanim do òbniechaniô bùdacji gdińsczi
hôwindżi
c) dzejanim w żëwieniowim kòmitece

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 2 (84), DODÔWK DO „PÒMERANII”

V

ÙCZBA DLÔ KLASÓW GIMNAZJUM

4. Z
 a co òstôł òdznaczony Antón Ôbram Òrderã Òdro
dzeniô Pòlsczi V klasë?
a) Za òrganizowanié dosztôłcającëch kùrsów z pòlsczé
gò jãzëka, lëteraturë i historii Pòlsczi.
b) Za założenié „Stowôrë Drëchów Pòmòrzô”.
c) Za zasłëdżi w òbrëmienim òbëwatelsczi prôcë.

„Antón Ôbram 1860–1923 Syn Kaszëbsczi Zemi
– Biôtkòwnik ò ji pòlskòsc”). Aùtorã pòmnika je Stani
słôw Szwechòwicz.

5.	W jaczich wëdarzeniach wôżnëch dlô historii Gdini
brôł ùdzél Ôbram?
a) Towarził prezydentowi w òbjezdze bùdujący sã
gdińsczi hôwindżi.
b) Brôł ùdzél w ùroczëznie żeńbë Gdini z mòrzã.
c) Brôł ùdzél w ùroczëznie nadaniô Gdini gardowëch
prawów.

b) Czë wedle Cebie nôdpisë ùmôlowóné na cokòle pòmnika
bëlno charakterizëją spòlëznową robòtã Ôbrama?
Ùdokazni swòjã òdpòwiésc, pòdôwającë sztërë
argùmentë.
……………………………..……..……………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………..………

6. Jak przeżëwô swòje slédné dni Ôbram?
a) Òstôwô czerownikã wãdzarni rëbów w Pùckù.
b) Cãżkò chòrzeje i cerpi biédã.
c) Przëcygô do Gduńska.
Cwiczënk 3
a) Przeczëtôj infòrmacje tikającé sã pòmnika Antona
Ôbrama.
22 czerwińca 2001 rokù na Kaszëbsczim Placu òstôł
òdsłoniãti i pòswiãcony pòmnik Antona Ôbrama,
sëna Kaszëbsczi Zemi, biôtkòwnika ò ji pòlskòsc.
Na cokòle nachôdają sã dwa nôdpisë. Jeden z nich
to cytat Jarosza Derdowsczégò „Nie ma Kaszëb bez
Polonii, a bez Kaszëb Polśczi”. Drëdżi nachôdô sã
z przódkù pòmnika: „Antoni Abraham 1860–1923 Syn
Ziemi Kaszubskiej – Bojownik o jej polskość” (kasz.:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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(http://www.gdynia-srodmiescie.info/index.php/osrodmiesciu/
historia-dzielnicy/174-historia-dzielnicy-kalendarium-od-2000-roku)

c) P
 rzeczëtôj pòniższą infòrmacjã tikającą sã Spòdleczny
Szkòłë numer 6 w Gdini.
Òsoblëwim dniã w historii placówczi béł 13 czerwiń
ca 1970 rokù. Prawie tedë òstało nadóné Spòdleczny
Szkòle numer 6 [przë ùlëcë Cechòwi 22] w Gdini mio
no Antona Ôbrama – człowieka, co pòòstôł wiérny do
kùńca dwùm wôrtnotóm: chrzescëjańsczi i òblubieniu
Tatczëznë.
(http://www.sp6.gdynia.pl/index.php/pl/szkola/historia)

Cwiczënk 4
Dobiérzta sã w pôrë. Na spòdlim dobëtëch òb czas dzys
dniowi ùczbë infòrmacjów rozrzeszëta krziżówkã. Bez
zmiłkòwò òtmienioné hasło z żôłtëch môlów wpiszëta
w pùsté place, chtërne dofùlëją zdanié zapisóné pòd krzi
żówką.

ÙCZBA DLÔ KLASÓW GIMNAZJUM / GRAMATIKA

1. 	Pòmnik Antona Ôbrama je pòstawiony na …...............
...................... Placu.
2. 	Cerpiskò, na chtërnym pòchòwóny je Ôbram,
pòłożoné je przë ùlëcë ….......................
3. 	Ôbram dzejôł w Stowôrze …................... Pòmòrzô.
4. 	Jak nazéwôł sã inżiniéra, chtëren zarządzôł pùcką
wãdzarnią rëbów, w jaczi robił Ôbram?
5. 	Ôbram mieszkôł w willë, co przënôlégała do wastnë
…..................
6. 	Jaczé miono mô Pniewsczi – aùtor pierszi biografii
Ôbrama?
7. 	Ôbram razã z rodzëną pò przëcygnienim do Gdini
zamieszkôł w willë przë ùlëcë ….......................................
8. …................... – òsada, w jaczi ùrodzył sã Ôbram.
9. 	Przë jaczi ùlëcë je gdińskô szkòła, chtërny patronã je
Ôbram? Lëtrã „e” zamieni na „ë”.
10. 	Ôbram dzejôł dlô zjednoczeniégò …..............................
z pòòstałima dzélama Pòlsczi.
11.	Ôbram òstôł òdznaczony Òrderã Òdrodzeniô Pòlsczi
V klasë przez marszôłka …............ Piłsudsczégò.
12.	Ôbram pòpiérôł ùdbã ùtwòrzeniégò w Gdini
…...................
Antón Ôbram colemało biwô nazéwóny …….......…………
…………………..……………… Je to nieòficjalny titel nadôwóny
wëapartniwającym sã i pòwszechno ùznôwónym dzeja
rzóm na Kaszëbach.

Cwiczënk 5
Pòdzelta sã terôzka na piãc karnów.
a) Nacéchùjta na kôrce Gdini ùmôlowanié placów
sparłãczonëch z Antonã Ôbramã.
b) N
 a spòdlim dobëtëch òb czas ùczbë infòrmacjów
zrëchtujta òbmëslënk wanodżi pò Gdini razã z czilez
daniowim òpisënkã kòżdégò môlu nacéchòwónégò
w pùnkce a.
c) P
 rzédnikòwie kòżdégò karna przedstôwiają całi klase
ùdbã karna tikającą sã wanodżi.
d) S
 zkólny zachãcywô ùczniów do òdbëcô wanodżi pò
Gdini szlachã Antona Ôbrama abò òrganizëje razã
z ùczniama taką wanogã.
Klucz òdpòwiesców
Cwiczënk 1
1b, 2c, 3a.
Cwiczënk 2
1a, 2b, 3b, 4c, 5a, 6b.
Cwiczënk 4
Òdpòwiescë: 1. Kaszëbsczim, 2. Arcyszewsczich,
3. Drëchów, 4. Stodolsczi, 5. Kòstrzeńsczi, 6. Władisłôw,
7. Stôrowiejsczi, 8. Zdrada, 9. Cëchòwô, 10. Kaszëbiznë,
11. Józefa, 12. hôwindżi

Hana Makùrôt

Słowòbùdowizna znankòwników.
Zesadzoné znankòwniczi

Deriwatë czasnikòwé w kaszëbsczim jãzëkù colemało
są ùsôdzóné òd czasników, jistników i znankòwników.
Nôczãscy czasnikòwé fòrmacje twòrzi sã przez dodanié
prefiksu, rzadzy wëzwëskiwô sã fòrmantë sufiksalné,
a czasã fòrmë czasników ùrôbióné są przez doparłãczenié
dodôwkòwò pòstfiksu, jaczim przë jich ùrôbianim mdze
dodóné na kùńcu słowò sã.
W przëtrôfkù słowòbùdowiznë czasników – ju
werno jak miało to plac przë òpisënkù deriwatów
znankòwnikòwëch – nie je letkò wëdzelëc słowò
bùdowiznowé kategórie, w òbrëmienim jaczich òstałëbë
òpisóné fòrmacje czasnikòwé z pòzdrzatkù na jich
znaczënk. Wënikô to przede wszëtczim z tegò, że zna
czenié wiele czasnikòwëch deriwatów colemało za
nôlégô òd kòntekstu, drãgò je téż równoznaczënkòwò
ùstalëc fùnkcjã fòrmantów, chtërne są wëzwëskiwó
né do ùrôbianiô pòchódnëch czasników; baro czãsto je
tak, że jeden fòrmant mòże miec rozmajité znaczenia
i wëstãpiwac we wiele słowòbùdowiznowëch fùnkcjach,
a ò jegò znaczënkù mòżemë sã dowiedzec dopiérze pò

przeanalizowanim całégò zdaniô czë frazë, w jaczi wëstą
pił. Na przëmiôr w zwroce wnëkac krowë w chléw fòrmant
w- pòkazywający sã w czasnikù wnëkac mô znaczënk
czerënkù i rëmi, chòdzy ò wnëkanié kògòs abò czegòs
gdzes do westrzódka, zato w zwroce òn wnëkôł w błoto
chòdzy ò chùtczé wjachanié abò wlézenié w cos.
Z przëczënë jiwrów z wëdzelenim semanticznëch
kategóriów fòrmacjów czasnikòwëch, òstóną òne tuwò
òpisóné przez wëapartnienié fòrmantów, za pòmòcą ja
czich òstałë òne ùsadzoné.
Czasniczi mòtiwòwóné przez jiné czasniczi colemało
ùsôdzóné są za pòmòcą prefiksów. Trzeba dac bôczënk,
że dodôwóny prefiks nôczãscy mô jakąs semanticzną
fùnkcjã, mòże òn wskazëwac na jakąs czasową fazã, np.:
zajiscëc sã ‘zacząc sã jiscëc i robic to przez jaczis czas’,
mòże wskazëwac na czerënk i cél, np. dojachac ‘jachac
w jaczims czerënkù i dotrzec do célu’, mòże téż wskazëwac
na wiôlgą intensywnosc aktiwnoscë, np.: nagadac sã
‘baro wiele gadac i zakùńczëc nã czinnosc’. Trzeba téż
nadczidnąc, że w kaszëbiznie nierôz fòrmacje czasnikòwé
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twòrzoné są przez dëbeltné prefiksë, jak prezentëją to
nôslédné przëmiôrë: pòrozbiegnąc sã, pòrozsôc, pòzdżinąc,
zaòniemiec, a czasã nawet mògą bëc dodóné trzë prefiksë,
jak w przëmiôrze: pòrozdowiedzec sã.
Czasniczi òdczasnikòwé w kaszëbsczim jãzëkù
ùrôbióné są przez nôslédné prefiksë:
do-, np.: dobadérowac, dobòdnąc, dobrnąc, dochòwac,
doczekac, doczëc, doczosac, dojachac, dokrãcëc, dokùczëc,
dolôc, donëkac, doniesc, dopasowac, doprowadzëc, doprzińc,
dopùscëc, dorobic, dosadzëc, dowòdzëc, dowòzëc, dożdac;
na-, np.: nabrac, nacéchòwac, nacygnąc, naczwarzëc, na
jadowic sã, nakarmic, nakazac, naladowac, nanëkac, napa
dnąc, naparłãczëc, naparzëc, napasc, naprawic, narabczëc,
narodzëc sã, nasadzëc, naselac, naszãtolëc sã, nasztelowac,
nasztopac, nawarzëc, nawiãzac;
nad-, np.: nadczidnąc, naddac, nadnëkac, nadpòmknąc,
nadrobic, nadrzec, nadtrëpiec;
ò- || òb-, np.: òbcôrnąc, òbczechlac, òbczëszczëc,
òbczosac, òbgadac, òbjachac, òbjawic, òbłożëc, òbniechac,
òbòrac, òbrobic, òbronic, òbrosc, òbrzeszëc, òbsłużëc,
òbszãtolëc, òbszëc, òbùmrzéc, ògòlëc, òmilëc sã, òminąc,
òpanowac, òpasowac, òpłakac, òpòwiedzec, òszkalowac;
òd(e)-, np.: òdbic, òddac, òddostac, òdebrac, òdechcec
sã, òdeżdac, òdgrëzc, òdkùlnąc, òdlezc, òdniesc, òdpadac,
òdpasowac, òdpatrzëc, òdpsëc;
pò-, np.: pòbédowac, pòbic, pòbiegnąc, pòbùdzëc,
pòcëgac, pòczwarzëc, pòdzãkòwac, pòdżinąc, pòjiscëc sã,
pòkłasc, pòkłoc, pòkłócëc sã, pòlubic, pòłãczëc, pòmiescëc,
pòmijac, pòmilëc sã, pònëknąc, pòniechac, pòòrac, pòpëzglëc
sã, pòplądrowac, pòplątac, pòpùscëc, pòrechòwac,
pòrénowac, pòrwac sã, pòsadzëc, pòscelëc, pòszczipac;
pòd(e)-, np.: pòdbic, pòdczëc, pòddwignąc, pòdezdrzec,
pòdgòlëc sã, pòdkrãpac, pòdkùc, pòdskòknąc, pòdsłëchac,
pòdszkòlëc sã, pòdtrzëmac, pòdùpadnąc;
prze-, np.: przebadérowac, przebëwac, przebłagac, przebrnąc, przebùdowac, przecëgac, przechòdzëc, przeczidnąc,
przedérowac, przedżibnąc sã, przegadac, przejachac, przełamac, przemëslec, przepadnąc, przepisac, przerozmiôc,
przesadzëc, przetrwac, przewidzec, przezdrzec, przeżdac;
przë-, np.: przëbëc, przëcwierdzëc, przëcygnąc, przëczajic
sã, przëlôc, przëłazëc, przënãcëc sã, przënôleżec, przëpadac,
przëpasowac, przëpatrzëc sã, przëpiec, przëplatowac, przë
rëchtowac, przëselac, przëschnąc, przëscygnąc, przëskaki
wac, przëspòsobic, przëstawac, przëtacëc sã, przëzdrzec sã;
roz-, np.: rozbrzëmiec, rozbùdzëc, rozdąc, rozgłosëc, rozgrëzc,
rozjadowic sã, rozjątrzëc sã, rozkòlibac sã, rozlecec, rozlegnąc sã, rozłãczëc, rozmëslec, rozpieszczëc, rozpòwiadac,
rozprowadzëc, rozszãtolëc;

ù-, np.: ùbòdnąc, ùczidnąc, ùdżibac sã, ùkłoc, ùlëgnąc,
ùmknąc, ùpadnąc, ùrãbic, ùrznąc, ùsënąc, ùspac, ùstanowic,
ùszëkòwac, ùtrzéc, ùwiôc;
w(e)-, np.: wcësnąc, wchłonąc, wcygnąc, wdwignąc, wetknąc, wgadac, wjachac, wkrãcëc, wlecec, wlezc, wlëmic,
wlôc, wmieszac sã, wmòdlëc, wnëkac, wniesc, wpadnąc,
wpatrzëc sã, wpłënąc, wsadzëc, wsëpac;
wespół-, np.: wespółdzejac, wespółczëc, wespółrobic,
wespółrządzëc;
wë-, np.: wëbadérowac, wëbiégac, wëbrac, wëbrnąc,
wëbrëkòwac, wëcyc, wëcëgac, wëcopac sã, wëczerpac, wë
dëgòwac, wëdłëbac, wëdwignąc, wëdżibac sã, wëgarnąc,
wëgrac, wëjiscëc sã, wëmanic, wëmieszac, wëminąc,
wënëkac, wëniszczëc, wëpadac, wëplestac, wërobic,
wëszãtolëc sã, wëszëkac, wëszëkòwac, wëtrwac;
s- || z(e)-, np.: schwacëc, scwierdzëc, scygnąc, shalac,
skùrczëc sã, strzëmac, stwòrzëc, zbrëkòwac, zbridowac,
zdac sã, zdobëc, zesadzëc, zgasëc, zgrużdżëc sã, zlëdac, złapac, zmanic, zmëslëc, zmieszac, zmilëc sã, znëkac, zniszczëc,
zòrac, zrechòwac, zrobic, zùżëc;
za-, np.: zabronic, zaczepiac, zaczosac, zadostac, zadzejac, zajiscëc sã, zakazac, zakrãcëc, zalegnąc, zamëslëc,
zaprosëc, zapùscëc, zarwac, zasztopac, zatargac, zatrzëmac,
zazwònic, zażãdac, zażegnac, zażëczëc.
Cwiczënk 1
Dokònôj słowòbùdowiznowi analizë nôslédnëch pò
chódnëch czasników: przëscëgac, zrëchtowac, nanãcëc,
pòwierzëc, pòsądzëc, òtrzéc, dopòżëczëc, ùrobic, òdnãcëc,
wëlôc, przëszëkòwac, przepùscëc, wëmëslëc, wëszëc,
złãczëc;
a) wëapartni słowòbùdowiznowé fòrmantë,
b) wskażë słowòbùdowiznowé spòdla.
Cwiczënk 2
Niżi pòdóné są w jednym karnie czasniczi, a w drëdżim
prefiksë. Z pòdónëch czasników i fòrmantów ùtwórz
zesadzoné czasniczi. Nierôz do jednégò słowòbùdo
wiznowégò spòdla mòżesz dodac czile fòrmantów:
a) czasniczi bãdącé słowòbùdowiznowima spòdlama:
piec, trãptac, czekac, zdrzec, mówic, łamac, gadac, stawiac, bic, robic, słac, niechac, pisac, patrzec, sledzëc,
dëszëc, niesc, wiezc;
b) prefiksë: do-, na-, nad-, ò(b)-, òd(e)-, pò-, pòd-, prze-,
przë-, roz-, s- || z-, ù-, w(e)-, wespół-, wë-, za-.

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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