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Wczora bëłë mòje ùrodzënë. Bëło nadzwëkòwò, 
nie zdrzącë na pòczątk, ten nie béł za baro ùdałi. Mój 
roczëznowi bal cygnął sã bez całi dzéń. Leno nié doma, 
a w dzałkòwim ògródkù. Doma nie bëłobë placu dlô 
jaż tëli gòsców. A w ògródkù nicht nikòmù nie mdze sã 
krącył pòd nogama – ani Dzecë Dozdrzeniałim, ani Do-
zdrzeniałi Dzecóm, z wëjimkã przëtrôfkù z òdebranim 
wòdë. Dozdrzeniałi mielë swój stół za latnym dómkã, 
a më przed dómkã. To bëło baro fëjn rozdzelenié.

Mëma ùpiekła sernik, babkã i młodzowi kùch. Tata 
narobił baro wiele nôrozmajitszich sztulów. Bëła téż 

òranżada i bąbelwòda. Òranżada bëła przesmacznô, tą 
razą czerwònô. Knôpi ùznelë, że bąbelwòda nie nadôwô 
sã do picô, za to nadô sã do czegòs jinégò. W jedny chwilë 
Pioterk wëlôł całą szklónkã ti wòdë na Pawła i dopiérkù 
zaczął sã bëlny szpòrt. Wszëtcë sã zaczãlë pòlewac, 
leno przë tim zrobiło sã kąsk za głosno i zeza dómkù 
przënëkôł Tata. Wzął nama wszëtczé bùdle z bąbelwòdą 
i nawrzeszczôł na nas. Że téż ti Dozdrzeniałi wiedno 
mùszą zepsëc rozegracjã w nôlepszim sztóce! Bąbelwòda 
òsoblëwò sã nadôwa, bò nie wëswini òbleczeniô, nie je 
klejącô, a do te i tak nicht nie chcôł ji pic. Òranżada do 
taczi zabawë sã nie nadôwô, kò szkòda bë bëło jã zmar-

nowac. Szło bë jesz wząc wòdã 
z łónka, ale 

Dzysô móm ùrodzënë
(abò ò kùńszce kònwersacji z trzëlatnym dzeckã)

Danuta Stanulewicz Pòwiôstka
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łónk, jak na złosc, je za dómkã, tam gdze zabôwielë sã 
Dozdrzeniałi. 

Më przëszlë kąsk rëchli do ògródka, żebë jô zdążëła 
narwac pòtrôwnic dlô swòjich Gòscy. Czedë jô zbiéra-
ła pòtrôwnice, naszła mie ùdba z tima stołama – jeden 
przed, a drëdżi za dómkã. A za czim Dozdrzeniałi mają 
wcyg zdrzec, co më wëstwôrzómë. Dërch mają na nas 
òkò, a pòtemù abò wrzeszczą, abò sã smieją.

Czedë jô mëła pòtrôwnice, przëszedł Paùel ze 
swòjima Rodzëcama i Karólkã. Pół gòdzënë rëchli! Bëło 
mie czësto bële jak, bò jô nie zdążëła òbléc szëkòwny 
sëczenczi, jaką mia jem przërëchtowóné specjalno na 
mòjã roczëznã. W swòjich lómpach jô wëzdrza dëcht za 
niczim. Paùel mùszôł ùdawac, że nie widzy tëch szôto-
rów na mòjim krzebce. Nacygóm je blós tedë, czej robiã 
w ògródkù. Pòdszedł do mnie z kwiôtkama, rzekł, że 
żëczi mie wiele szczescégò i chcôł mie dac kùsa. Jô sã 
sta czerwònô, bò zdrzelë na nas wszëtcë Rodzëce. Nié, 
nie doczekają sã taczégò widzawiszcza. Jô sã skrãtno 
ùsënãła.

– Do kùsa nadstôwiô sã lice abò lëpë, a nié nos! – 
zakrziknął Paùel.

Rozmieje sã, że wszëtcë zaczãlë sã smiôc, a nôgłosni 
rzechòtôł mój Tata. Jakô jô bëła złô, a Paùel baro ze se 
rôd. Przeniewiérca! 

Jô ùcekła do dómkù i kùreszce sã przezeblokła. 
Mòja nowô różewô sëczenka przedstôwia sã baro fëjn. 
Mëma ùczosa mnie i związa włosë różewima szléfkama 
w ògónczi. Na nogach jô mia różewé sandałczi.

Paùel jakòs nijak nie béł zadowòlony z megò 
wëzdrzatkù.

– Cëż to za dżidżowatô farwka? – skrzëwił sã.
– Të sã na módze nie znajesz – cësnãłam zëmno i z wë

szëzną. – Różewi je baro módny.
– Mòże westrzód swinków i môłëch dzecątków. Ni 

ma co, bãdã mùszôł przëwëknąc. 
Òbrëszëc jô sã nie zdążëła, bò przëszła Dorota. Ju òd 

wrotków wrzeszczała:
– Ale të môsz nad pòdzyw widzałą sëczenkã! 

Nômódniészi fasón! Gdze të jã kùpiła?
Leno słowa „fasón” jô nie rozmia. Trzeba bãdze za-

zdrzec do słowarza cëzëch wërazów i sprawdzëc, cëż 
òno òznôczô.

Karólkòwi w naszim ògródkù baro sã ùwidzało. 
Chòdzył so stegnama i òbzérôł wszëtczé kwiatë, krzacz-
czi i drzewka. Nijak nie chcôł sã bawic z nama, za to 
mòjégò Tatã wëpitiwôł na rozmajité ôrtë. 

– Co to je? A jakô to farwa? A czemù to tu je?
Tata cerplëwò òdpòwiôdôł, że to je stół, a to jabłón-

ka. Stół je biôłi, a jabłónka brunô i zelonô. Stół je do te, 
żebë na nim stawiac jedzenié, a jabłónka do te, żebë na 
ni rosłë jabka. 

Narôz Karólk dotkł paluszkã wiertarczi, jaką Tata 
rëchli pòłożił przed dómkã i nie zdążił schòwac, nim 
przëszlë Gòsce. 

– A co to je?

Tata ju miôł dosc bezùstôwnëch pitaniów Karólka. 
Wiedzôł, jak to mdze dali szło – Karólk bãdze pitôł, jaczi 
farwë je wiertarka i na co òna je. 

– Nie wiém – rzekł Tata i miôł nôdzejã, że terô Karólk 
dô mù pòkù.

A Karólk baro sã rozredôł.
– Nie wiész? To je wieltalka! Wieltalka! Òna lobi 

dzulë! Zalô pòkôżã, jak zlobic dzulã! 
– Nie pòkôżesz, bò zarô jã schòwiã – Tata béł rich-

tich złi. – Mùszã jic do jednégò człowieka, móm z nim 
wôżną sprawã do załatwieniô, Karólkù.

Taczim szëkã Tata ùcekł, a Karólk zaczął Mëmie 
òpòwiadac ò nowim mieszkanim.

– Bãdã tam miôł swòjã jizbã. A w ti jizbie bãdą pòlëce 
i łóżeczkò.

– A co bãdze na pòlëcach?
– Na pòlëcach bãdą mieszkałë mòje zabôwczi.
– Twój misz téż?
Karólk sã zastanowił.
– Nié, misz bãdze spôł w mòjim łóżeczkù.
– To zabôwczi bãdą mieszkałë na pòlëcë bez misza? 

– pitała Mëma dali.
– Ale gdze tam, zabôwczi nie mieszkają – dërno 

scwierdzył Karólk.
Takô je kôrbiónka z Karólkã. Nót je wcyg ùważac, co sã 

gôdô, tegò doznelë sã ju dëcht wszëtcë w mòji Rodzënie. 
Paùel mô z nim niéletczé żëcé. 
Karólk bezùstónkù skarżi na 
Paùela. Jô czedës zazwòniła, 
bò jem brëkòwa pòżëczëc 
ksążkã. W słëchùlce jô 
ùczëła Karólka, a ten zarô 
rzekł, że Paùel doma je, ale 
wszëtczim kôzôł gadac, że gò 
ni ma. To doch mòże w głowã 
zańc, jak sã mô taczégò 
młodszégò brata! Ale 
w Karólkù je téż wie-
le dobrégò. Je smi-
észny i słodczi, 
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Céle ùczbë
a) pòznawczé 

Ùczéń:
• zapòznôwô sã z żëcym i ùtwórstwã ks. Léóna  

Heyczi
• zapòznôwô sã z geògrafią Kaszëb i môlama sparłã

czonyma z ksãdzã a téż pòtrafi je pòkazac na kôrce
• pòznôwô wëbróné wiérztë ks. Léóna Heyczi, np. 

„Kaszëbskô, Piesniodejka” i jin.

b) kształcącé 

Ùczéń:
• rozwijô sprawnoscë jãzëkòwé, òsoblëwie gôdkã
• rozwijô sprawnoscë wespółrobòtë w karnie i pre-

zentacji
• robi ze słowôrzã, z kôrtą i ùczbòwnikã Jô w Ka szëb

sczi, Kaszëbskô w swiece

• ùczi sã przërëchtowiwac dłëgszą wëpòwiésc i jã za-
prezentowac przed klasą

c) wëchòwné

Ùczéń:
• ùczi sã wespółrobic w pôrze i w karnie

Metodë robòtë
• projektowô 
• problemòwô 
• kôrbiónka szkólny/szkólnégò z ùczniama

Fòrmë robòtë
• indiwidualnô robòta
• robòta w pôrach i karnach
• zbiérnô robòta

„Stolem o zajęczym sercu” 
– rzecz ò ks. Léónie Heyce

a i Dozdrzeniałim òd czasu do czasu pòkôże, że jemù sã 
téż nôleżi ùwôżanié.

Mój roczëznowi bal béł nadzwëkòwi. Do jedzeniô 
bëłë smaczné kùchë i sztule, më dokazywelë, wiele wla-
zło, òpòwiôdelë so szpòrtë i rozmajité przëtrôfczi, kąsk 
nawet na trôwie pòtańcowelë. Szczescym nicht niczegò 
nie pòtrãptôł, chòc mój Tata co jaczis czas sprôwdzôł, 
czë nicht nie skôcze pò marchewkach, cëbùlach i sa-
lôtach. Ale jakòs nicht nie chcôł mù ti ùcechë zrobic, 
żebë na nas wrzeszczôł. Kò prôwdą je, na pòczątkù zro-
bił szpëtôczel, czedë më sã pòléwelë wiôldżi wôrtnotë 
bąbelwòdą. Ale to béł jediny jiwer. Jak na ùrodzënë, béł 
pò prôwdze spòkój. 

Jem dosta téż fëjn darënczi. Leno jeden prezent do 
niczegò sã nie przëdô – zëmòwi szal, jaczi jô dosta òd 
Cotczi. Widzôł to chto, żebë dawac kòmùs w darënkù 
zëmòwi szal òb lato? Zresztą cëż to je za darënk? 
To Rodzëce są òd kùpianiô szalów, kùrtków, bótów 
i sëczenków. Tak czegòs nijak sã nie kùpiô na ùrodzënë 
czë mionowi dzéń, a leno tedë, czej dzeckò wërosce ze 
stôrëch rzeczi. Równak nijak ni mògã pòjąc, jak mòże 

wërosc ze szala. I tegò prawie żałujã, bò nen szal je 
òsoblëwò brzëdczi. A na ùrodzënë to sã dzeckù kùpiô 
cekawé ksążczi, zabôwczi, mòdele do sklejaniô, aùtka, 
elektrisz ze sztreką, pamiãtniczi, nalepczi, wazónczi, 
balónë, pliszewé misze i jiné zwierzątka, pôcórczi, kart-
czi, lizôczi, bómczi i szokòlôdë. Mëma jakòs wiele z tëch 
rzeczi, co jem wëpisa, nie lëdô, a òsoblëwò lizôków, 
wazónków i pôcórków. Pòwiôdô, że lizôczi to farwioné 
swiństwò, a wazónczi to kicz i sedlëna kùrzu. Nie wiém, 
co òznôczô słowò „kicz”, ale gwës nick bëlnégò.

Wa bë gwës chca wiedzec, czë wierszokleta 
w roczëznowim darënkù dôł mie swój dokôz. Wejle jo, 
nie zabéł. Ale wësłôł gò pòcztą. Mòże tej wcale nie béł 
rôczony? A mòże miôł strach, że òstónie rozpòznóny?

Dzysô ùrodzënë 
Naszi Balbinë.
Niech w sercu Balbinczi
Mdą miłé wspòminczi.

 Tłomaczëła Bòżena Ùgòwskô
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na. Kòżdé z nich dostôwô jinszé zadania wëpisóné na 
farwnëch kôrtkach. Kòżdé karno mô nalézc òdpòwiedzë 
i zapisac je wedle pòlétów:

Pierszé karno – „Ks. Léón Heyka – piesniodzej 
i młodokaszëba z Nordë” 

No karno dostôwô biogram ks. Léóna Heyczi, w chtërnym 
pò pòlsku je òpisóné jegò żëcé i dokazë. Ùczniowie 
mają na spòdlim tegò biogramù przërëchtowac i zapi-
sac do zesziwków krótką notatkã pò kaszëbskù, chtërną 
òdczëtają całi klase. Przë wëmieniwanim dokazów jed-
na òsoba z tegò karna zapisëje jich title na tôflë z datą 
ùkôzaniô sã dokazu. Ùczniowie dôwają bôczënk na pò
prawny zapisënk titlów dokazów – tam, gdze je nieznor-
malizowónô pisowniô, ùczniowie mają za zadanié napi-
sac pòprawno, wedle wskôzów normalizacji pisënkù.

Biogram
Leon Heyke urodził się 10 października 1885 r. w Cierz-
ni, w parafii Kielno, powiat Wejherowo. Jego rodzicami 
byli Ferdynand i Anna z domu Block, którzy byli wła-
ścicielami gospodarstwa rolnego. Pruską szkołę ukoń-
czył w pobliskich Bieszkowicach. Następnie kształcił się 
w niemieckim gimnazjum klasycznym w Wejherowie. 
Tam należał do tajnej organizacji filomatów. 

Po maturze w 1906 r. podjął studia teologiczne w Se
minarium Duchownym w Pelplinie. Tam spotkał Jana 
Karnowskiego i został członkiem Koła Kaszubolo-
gów. 13 marca 1910 r. otrzymał święcenia kapłańskie 
i został wikariuszem w Lignowach, a potem w Lubawie 
i w parafii św. Józefa w Gdańsku. W latach 1911–1912 
kontynuował studia na uniwersytecie we Fryburgu Ba-
deńskim, skąd przeniósł się do Wrocławia. Ks. Heyke 
publikował na łamach „Gryfa” swoje wiersze „Piesnie 
północny” (1912) pod pseudonimem Czernicki. W 1913 
zdał egzamin doktorski i znowu został wikariuszem  
– najpierw w Chojnicach, a potem w Kościerzynie, gdzie 
w 1920 r. objął stanowisko prefekta przy Państwo-
wym Seminarium Nauczycielskim, po którego likwidacji 
w roku 1935 poszedł jako katecheta do Gimnazjum im. 
Józefa Wybickiego. 

W czasie I wojny światowej ks. Heyke był sanitariu-
szem i kapelanem w szpitalu wojskowym w Chełmnie, 
gdzie spotkał Majkowskiego. Stamtąd w 1916 r. trafił na 
poligon w Hammerstein (Czarne). Po demobilizacji bi-
skup chełmiński skierował go do Chmielna. Przed poby-
tem w Kościerzynie Heyke w latach 1919–1920 krótko 
gościł w Stężycy, potem był wikariuszem w Wygodzie 
i Kartuzach. Będąc w Kościerzynie, publikował na ła-
mach „Gryfa” bajki i wiersze pod pseudonimem Cérzôn 
Hugo. Redagował też dodatek literacki pt. „Druh” do 
„Pomorzanina” – Gazety Ziemi Kaszubskiej.

Publikował w latach 1925–1934 na łamach redagowa
nego przez J. Karnowskiego „Mestwina” (dodatku nauko-
woliterackiego „Słowa Pomorskiego” w Toruniu). Tam 
opublikował m.in.: część II Dobrogosta i Miłosławy (I część 
ukazała się wcześniej w „Pomorzu”, Dodatku Literackim 
„Dziennika Gdańskiego” i „Kuriera Gdańskiego”).

Didakticzné strzodczi
• tôfla
• słowôrz pòlskòkaszëbsczi
• ùczbòwnik Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece (dzél II)
• kôrta Pòmòrzégò (mòże bëc kòżdô mapa, na jaczi 

mòże nalezc nw. place, np. samòchòdowô)
• trzë farwné kôrtczi z zapisónyma pòlétama i pôrã 

czëstëch kôrtków do pisaniô w taczi sami farwie, jak 
kôrtka z pòlétama
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CYG ÙCZBË 

Dzél wstãpny
Célã negò dzélu je zacekawienié tematã, pòwiedzenié 
ò òglowim célu ùczbë i òdwòłiwanié sã do wiédzë ùczniów.

Szkólnô/szkólny witô sã z klasą i sprôwdzô, chto je na 
ùczbie, a pòtemu zaznôczô w dzénnikù. 

Szkólnô/szkólny zapisëje na tôflë: „Stolem o zaję-
czym sercu” i kôrbi z ùczniama ò tim, co mòże òznaczac 
no zdanié i jaczégò ôrtu je to zdanié [równoważnik 
zdania]. Ùczniowie gôdają ò tim, co wiedzą ò stole-
mach (jak wëzdrzałë i co robiłë stolemë, np. na spòdlim 
legendë abò jinszich dokazów, z chtërnëch dowiedzec 
sã mòżna ò stolemach). Szkólnô/szkólny zachãcywô 
do pòwiedzeniô, czë dzysô mómë taczich stolemów 
wkół naju. Ùczniowie mògą pòdawac swòje bédënczi, 
np. na spòdlim wiadë ò nôdgrodach przëznôwónëch 
przez Karno Sztudérów Pòmòraniô. Ùczniowie zapisëją 
wërażenié jakno temat ùczbë. Jegò znaczenié wëjasni 
sã w pòstãpnym dzélu ùczbë. Dlôte ùczniowie mają 
òstawic plac na drëdżi dzél tematu.

Dzél rozwijny
Célã negò dzélu je zapòznanié ùczniów z pòstacją ks. L. Hey
czi, òsoblëwie z jegò żëcym i dokazama, a téż z pòzdrzatkã 
jinszich na jegò òsobã i dokazë. Ùczniowie ùczą sã robic 
w karnach nad kònkretnyma zadaniama, a pòtemù je pre
zentowac przed całą klasą. Ùczniowie ùczą sã pòprawno 
gadac pò kaszëbskù, pòwtôrzają òdmianã np. wielników, 
czej pòdôwają datë.

Szkólnô/szkólny wëjasniô, że dzysészô ùczba mdze ò jed-
nym z wiôldżich stolemów i młodokaszëbów – ò ks. Léónie 
Heyce. Pòtemù szkólnô/szkólny dzeli klasã na trzë kar-
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Liryczne, młodokaszubskie wiersze ks. Heyki pt. „Pies
nie północny” z „Gryfa” zostały opublikowane w osob
nym tomie jako Kaszëbski Spiewe w Chojnicach w 1927 r. 
W 1922 r. na łamach „Druha” ukazały się krotochwilne 
utwory prozatorskie ks. Heykego, oparte na wspomnie-
niach z dzieciństwa pt. Bardzenskji vergle, a w 1931 r. 
w Kościerzynie w osobnym wydaniu pt. Podania kaszub
skie. W Kartuzach w 1935 i 1937 zostały opublikowane 
szołobułki Agust Szloga i Katilina.

Ks. Leon Heyke opublikował też kilka artykułów 
o tematyce pedagogicznej na łamach „Miesięcznika Ka-
techetycznoWychowawczego”. Był odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi i tytułem radcy duchownego. Z chwilą 
wybuchu wojny wziął kij i pieszo opuścił Kościerzynę, za-
trzymując się ostatecznie we wsi Wda, gdzie 13 paździer-
nika został aresztowany przez Selbschutz i uwięziony 
w Starogardzie Gdańskim. Zginął 16 października 1939 
roku jako jeden z grupy 30 kapłanów zamordowanych 
przez hitlerowców w Lesie Szpęgawskim. Po wojnie zo-
stał patronem szkół i ulic w różnych miejscowościach na 
Kaszubach, a w Kościerzynie stanął też jego pomnik.

(C. ObrachtProndzyński, J. Borzyszkowski,  
Młodokaszubi. Szkice biograficzne,  

Gdańsk 2012, s. 141–147)

Drëdżé karno – „Ks. L. Heyka w òczach jinszich” 

No karno dostôwô jinszé cytatë, z chtërnëch ùczniowie 
dowiedzą sã, jak gò òdbiérelë jegò drëchòwie, jaczim 
béł człowiekã. Karno mô òkróm tegò zazdrzec do 
ùczbòwnika Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece (dz. II) 
na s. 371–373 i nalézc, co jinszi lëdze piselë ò ks. Hey-
ce i jegò dokazach. Niżi przikładowé wëjimczi cytatów 
(wszëtczé za: Młodokaszubi. Szkice biograficzne, s. 146)

Aleksander Majkòwsczi gôdôł ò ks. Léónie Heyce, że 
to je „Stolem o zajęczym sercu”: 

(…) W pamięci mej Heyke pozostał jako – Stolem. Deli-
katny, wrażliwy poeta, ujmujący w obejściu, kochający 
ojczyznę i lud kaszubski przechowujący szczątki kultury 
zagubionej w swej nieświadomości. Heyke czerpał z za-
sobów kultury ludowej i nadawał im artystyczny wyraz 
w twórczości poetyckiej. Odszedł od nas nagle ktoś bar-
dzo nam bliski”.

(Pro memoria Feliks Marszałkowski…,  
s. 181–183)

Andrzéj Bùkòwsczi napisôł ò ks. Heyce, że nôleżôł òn 
do tëch ùsôdzców (a nie bëło jich jaż tak wiele), chtërny 
mielë do zemi kaszëbsczi i lëdzy wiôldżé ùwôżanié 
i miłotã, i rozmielë zrobic jich artisticzny malënk: 

W życiu codziennym cichy, skromny, nienarzucający się, 
zamknięty w sobie, oddany był wyłącznie swej pracy li-
terackiej i młodzieży, którą lubił i która nawzajem ota-

czała go miłością i szacunkiem. Od życia społecznego 
i organizacyjnego trzymał się z dala, nie miał bowiem 
żadnych ambicji wodzowskich w przeciwieństwie np. do 
Majkowskiego. 

(A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, s. 335)

Trzecé karno  
– „Môle sparłãczoné z ks. Léónã Heyką” 

Nôleżnicë tegò karna mają bëc prowadnikama. Do-
stôwają kôrtã Pòmòrzégò, chtërna mdze pòmòcą w pre-
zentacji. Karno mô òpòwiedzec ò nôwôżniészich pla-
cach, w chtërnëch béł ks. Heyka (pòkazac jegò żëcową 
stegnã), a téż ò tëch môlach, gdze dzysô widzymë 
pamiãc ò nim. Żebë sã bëlno przërëchtowac do ti pre-
zentacji, ùczniowie dostôwają jesz dłëgszi biogram (abò 
ksero) z ksążczi Młodokaszubi. Szkice biograficzne, a téż 
mògą zazdrzec do ksążków (jeżlë są taczé w szkòłowi 
bibliotece): B. Bork, Piesnodzej lesocczëch strón. Ks. dr 
Leon Heyke abò S. Janke, Poeta z kaszubskiej nocy. Życie 
i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885–1939). Na kôrce 
mùszą bëc taczé place, jak:

Cerzniô (pòl. Cierznia) – môl ùrodzeniô
Wejrowò (pòl. Wejherowo) – tam Léón chòdzył do 

niemiecczégò gimnazjum klasycznégò 
Pelplin – tam chòdzył do Seminarium Dëchòwnégò, 

dzejôł w Kole Kaszubologów
Fryburg/Wrocław – tam dali sztudérowôł 
Chònice (Chojnice), Kòscérzna (Kościerzyna), Stãżëca 

(Stężyca), Wëgòda (Wygoda), Kartuzë (Kartuzy) – tam béł 
wikarim 

Kòscérzna – ùcził w gimnazjum i seminarium dlô 
szkólnëch 

Starogard Gduńsczi (Starogard Gdański) – tam béł  
w prizë

Las Szpãgawsczi (Las Szpęgawski) – w nym lese òstół 
zamòrdowóny

Kòżdé karno dostôwô czas na przërëchtowanié sã 
i pòtemù prezentëje swòjã robòtã. Wszëtcë ùczniowie 
zapisëją do swòjich zesziwków wiadomòscë z prezenta-
cjów jinszich karnów.

Zakùńczenié
Célã tegò dzélu je pòdrechòwanié ùczbë i sprôwdzenié, czë 
òstałë zjisconé òglowé céle.

Za nôcekawszé prezentacje ùczniowie dostôwają 
stãpiéń òd szkólny/szkólnégò.

Szkólnô/szkólny zadôwô domôcą robòtã. Kòżdi ùczéń 
mô zaznajomic sã z wëbróną wiérztą ks. L. Heyczi, chtërną 
mòże nalézc w ùczbòwnikù. Wëbróny dokôz mô przepi-
sac do zesziwkù i dofùlowac tôbelkã, chtërna mô taczé 
kòlumnë, jak: 1. tematika wiérztë; 2. liriczny pòdmiot;  
3. liricznô sytuacjô; 4. artisticzné strzodczi; 5. jãzëk.

kg
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Jidze zymk
Marika Jelińskô

Cwiczënk 1

Nalézë w diagramie w régach pionowëch i niwnëch słówka, co parłączą sã z zymkã. Zapiszë je przë pasownëch 
pòlsczich słowach.

P A K S Ł U Ń C E Z Y M K S
Ò L I W Ż Ò W M Y I K S O W
D S T R Ë M I A N N I K D I
S E A É K L A M J O G Ò W R
N M J A W O T R A W Ã C G G
I I A M I R E Z S A R Z J Ò
É O C Z A Ą R I T K U K U L
Ż N I L T O M K R A L I W Ë
K A J A S K Ù L Ë C Z K A C

marzec – 
kwiecień – 

przebiśnieg – 
konik polny – 

wiosna – 
Wielkanoc – 

nasiona – 
jaskółka – 

topnieć – 
ćwierkać – 

słońce – 
wiatr – 

Cwiczënk 2
Jaczé jesz mòże miec skòjarzenia z zymkã? Rozrzeszë pòdónë niżi słowa z rozsëpónek lëterkòwëch. Przetłomaczë 
je na jãzëk kaszëbsczi i pòtemù wpiszë w krziżną tagódkã. 
Drãdżé słowa są pòdóné niżi.

−	 ajm
−	 cwiezerc
−	 beartk
−	 biacon
−	 mókrwa
−	 orógedk
−	 pązrkdoi
−	 tarwa
−	 rśodać
−	 młśioć
−	 cełipo
−	 swrokenok
−	 bizae
−	 pewoirinesk

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

redota, kòtczi, jaskùlczé òczkò, 
miłota, kaczé nóżczi
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Słowòbùdowizna czasników. 
Czasniczi òdznankòwnikòwé

Hana Makùrôt

Czasniczi mòtiwòwóné przez znankòwniczi ùsôdzóné 
są colemało paradigmaticzno, to znaczi nastąpi-
wô przesëniãcé słowa z klasë znankòwników do 
klasë czasników i w parłãce z nym zjinacziwô sã téż 
spòsób òtmianë. Zmianie paradigmatu słowa towa-
rzi doparłãczenié témòwëch sufiksów taczich, jak: e, 
nie, -a, -ë, i (y), ną, owa (òwa). Dzél czasni-
ków òdznankòwnikòwëch ùrôbióny je na nen ôrt, że 
òkróm zmianë paradigmatu doparłãcziwô sã prefiks 
w przódkù słowa abò téż na kùńcu dodôwô sã pòstfiks 
sã. Colemało słowòbùdowiznową témą òmôwiónëch 
tuwò deriwatów je znankòwnik w równym stãpniu, 
np. czasnik bùsznic òstôł ùsadzony òd znankòwnikòwi 
fòrmë w równym stãpniu: bùszny, ale nierôz òmôwióné 
tuwò fòrmacje mògą bëc ùsôdzóné òd fòrmów 
znankòwników w wëższim stãpniu (tedë, czej òb czas 
zamianë ze stãpnia równégò na wëższi zjinacziwô sã 
téma znankòwnika), np. czasnik zwikszëc je pòchódnym 
słowã òd fòrmë znankòwnika w wëższim stãpniu: wikszi. 
Òb czas deriwòwaniô czasników mòtiwòwónëch przez 
znankòwniczi mògą pòjawiac sã zwãkòwë wëmianë 
(alternacje), np. mómë pòchódné słowò rozzgnilëc sã 
deriwòwóné òd słowòbùdowiznowégò spòdlégò zgniłi 
i wëstąpiwô tuwò wëmiana zwãków l : ł.
Znaczënk fòrmacjów czasnikòwëch pòchôdającëch òd 
znankòwników mòże bëc rozmajiti. Niechtërne pòchód
né czasniczi òdznankòwnikòwé mògą wskazëwac, że 
chtos przënôlégô do karna subiektów, dlô jaczégò ti-
picznô je znanka wërôżónô przez znankòwnik bãdący 
spòdlim, np.: chòrzec ‘przënôlegac do karna chòrëch, 
bëc chòrim’, kùlawiec ‘przënôlegac do karna kùlawëch, 
bëc kùlawim’. Jiné deriwatë czasnikòwé ùtwòrzoné òd 
znankòwników òdnôszają sã do procesów, np.: lëszec 
‘stawac sã lëchim’, słabnąc ‘stawac sã słabim’. Niejed-
ne negò ôrtu fòrmacje òdnôszają sã do aktiwnosców 
wëkònywónëch w ùprocëmnienim do òbiektów i ne 
aktiwnoscë przëczëniają sã do tegò, że nen òbiekt do-
stôwô jakąs znankã, np.: wëproscëc ‘sprawiac, że cos 
stôwô sã prosté’, bielëc ‘sprawiac, że cos stôwô sã biôłé’.

 Wôrt téż dac bôczënk na mòżlëwé znaczenia bar-
żi wëraznëch prefiksów w deriwatach prefiksalnopa
radigmaticznëch. Prefiks do je fòrmantã wskôzëjącym 
na dzejanié dodôwkòwé, np. dofùlowac ‘pòprzez do
dôwkòwą aktiwnosc sprawic, że cos je fùl’; prefiks ò (òb-) 
wskôzëje na dzejanié całoscowé, wszëtkòòbjimającé, np. 
ògłëchnąc ‘stac sã czësto głëchim’; prefiks prze wskôzëje 
na dzejanié sprôwiającé, że mómë nadmiarowòsc jaczis 
znanczi, np. przedobrzec ‘sprawic, że cos je nadmiarowò 
dobré’; prefiks przë òdnôszô sã do dzejaniô ùja
werniającégò jakąs znankã w òsłabionym wëmiarze, np. 
przëbliżëc ‘sprawic, że cos abò chtos je përznã bliższi’.
 Deriwatë czasnikòwé òdznankòwnikòwé òstóną 
tuwò ùpòrządkòwóné wedle témòwëch czasnikòwëch 
sufiksów, chtërne są dodôwóné przë zmianie paradig-
matu ze znankòwnikòwégò na czasnikòwi. Dodôwkòwò 
w przëtrôfkù czasników ùsadzonëch za pòmòcą deriwa-
cji paradigmaticznoprefiksalny wëapartniwô sã prefiks. 
Témòwé sufiksë czasników dodôwóné òb czas deriwacji 
są nôslédné:
-e, np.: bëlniec, biédniec, ceniec, cëszec, chòrzec, czarniec, 
czerwieniec, dobrotniec, dobrzec, dzëwiec, głëpiec, głod
niec, jasniec, jãdrzniec, kùlawiec, kwasniec, lëszec, ładniec, 
marniec, mądrzec, parszëwiec, piãkniec, pòbòżniec, sëwiec, 
szczeslëwiec, widniec, zdrowiec; czasã pòtikô sã fòrmacje 
prefiksalnoparadigmaticzné, np. z fòrmantã ò: ògłëpiec, 
abò z fòrmantã pò: pògrëbiec, czë téż z fòrmantã z (s): 
zbëlniec, scemniec; 
-nie, np.: gãstniec, młodniec, swiéżniec; mòżlëwé są téż 
pòchódné słowa z doparłãczonym dodôwkòwò prefiksã 
z przódkù słowa np. taczim, jak: z (s): zgãstniec;
-a, np. mądrzac, czãsté są tuwò prefiksalnoparadigma-
ticzné fòrmacje z fòrmantama: ò(b), np. ògłëpiac, pò, 
np. pògarszac, pòwikszac, roz, np. rozjasniac, wë, np. 
wëjasniac, z (s), np. zwikszac;
-ë, np. bielëc, mitczëc, wëapartnic tuwò trzeba téż 
deriwatë z prefiksama taczima, jak: òd, np. òdmłodzëc, 
òdswiéżëc, pò, np. pòmniészëc, pòwikszëc, prze, np. 
przedobrzëc, przë, np. przëbliżëc, ù, np. ùproscëc, wë, 
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Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô re-
alizowónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié i Radio Gduńsk. Pòwsta òna z mëslą ò dze-
cach, 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.

Cwiczënk 1
Pòdóné są nôslédné znankòwniczi: szadi, czerwiony, 
pòw szechny, łësy, dzëczi, cwiardi, stôri, dłudżi, bëlny.
a) Òd wëżi pòdónëch znankòwników ùsadzë pòchódné 

czasniczi.
b) Napiszë, w jaczi spòsób òstałë ùtwòrzoné deriwatë.
c) Czë òb czas ùsôdzaniô pòchódnëch słowów òstałë 

dodóné jaczés słowòbùdowiznowé fòrmantë? Czë 
mòżlëwé je ùtwòrzenié òd jaczichs wëżi pòdónëch 
znankòwników pòchódnëch czasników bez ùżëcô 
fòrmantów?

np. wëproscëc, z (s), np. zmitczëc, zmniészëc, zwikszëc, 
za, np. zagãscëc; roz, np. rozmitczëc; doparłãczony 
mòże bëc téż dodôwkòwò pòstfiks sã, np. rozzgnilëc sã;
-i (y), np. bùsznic, cemnic, czarnic, czerwienic, zelenic, 
mòżlëwé są téż prefiksalnoparadigmaticzné fòrmacje, 
np. z fòrmantã na: nagłosnic, z fòrmantã ò, np. ògłëpic, 
òslepic, z fòrmantã òd-, np. òdnowic, z fòrmantã pò, np. 
pògrëbic, pògłãbic, z fòrmantã przë, np. przëcemnic, czë 
téż z fòrmantã z (s), np. scemnic, skrzëwic, zmòcnic, abò 
z fòrmantã za, np. zakrzëwic;
-ną, np.: chùdnąc, cwiardnąc, głëchnąc, słabnąc, czasã 
pòtikô sã téż pòchódné czasniczi z prefiksã ò, np. 
ògłëchnąc, czë téż z prefiksã za, np. zasłabnąc;
-owa (òwa), chòrowac, prostowac, notérowóné są téż 
defiwatë prefiksalnoparadigmaticzné, np. z prefiksã 
na: nafùlowac, abò z prefiksã do, np. dofùlowac.


