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Zwierzãta w lese
Marika Jocz Nórcëk jigrów dlô nômniészich

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 8 (90), DODÔWK DO „PÒMERANII”

Cwiczënk 1
Co to za zwierzątka? Òdgadnij wëzgódczi:

Mô krótëchné nóżczi
i malinczi nosek.
Na krzebce igłë nosy,
ale nigdë nic nie szëje.

Wiôldżé i piãkné są to zwierzãta
w wësoczich górach, w lasach mieszkają.
Żódné z nich zëmnëch dni nie pamiãtô,
bò wszëtczé smaczno tedë haszkają.

Tëpã, ùszë mô i kłë
– tósza daleczi krewny.
W bôjkach leno biwô złi,
w lese je brëkòwny.

To rudé zwierzątkò
w wëtrëpie mieszkô.
Skôcze pò wietewkach,
kòchô sã w òrzeszkach*.

* Te i jinszé wëzgódczi jidze nalezc na starnie: dzieci.epapa.pl

Cwiczënk 2
Òtoczë zelonym kóleczkã pòzwë zwierząt, jaczé zëmą 
spią, a czerwònym kóleczkã tëch, jaczé tedë nie spią.

Cwiczënk 3
Co to za zwierzątka? Docéchuj felëjącé elemeńtë  
i pòfarwi òbrôzczi.
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Cwiczënk 4
Co to za zwierzątka? Dofùluj lëtrë w wòlnëch placach.

Cwiczënk 5
Przeczëtôj òpòwiôstkã:

Môłô Zosza wëbrała sã z mëmą na szpacérã do lasa. W lese ùzdrzała zwierzãta, chtërne rëchtëją sã do zëmë. 

Na stegnie môłi  niósł na swòjim krzebce farwné lëstë, żebë zbùdowac sobie dodóm na mrozné dnie. 

Pò wietewkach skôka  i chòwa òrzechë w swòjim wëtrëpie. Midzë drzewama przenëkôł  z rudą 

tëpą. A czej wëszłë z lasa na łąkã, to dozdrzałë , jak skôkôł do swòji norczi. Doma Zosza òpòwiedza ò 

wszëtczich zwierzątkach swòjémù tatkòwi. A të pamiãtôsz, jaczé zwierzątka pòtkała Zosza?
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Grzëbòwé żniwa w pòwiôstce  
Bòlesława Bòrka „Grzëbë”

Céle ùczbë
a) pòznawczé

Ùczéń:
• pòznôwô pòwiôstkã Bòlesława Bòrka pt. „Grzëbë”
• pòznôwô słowiznã sparłãczoną z grzëbama
b) kształcącé

Ùczéń:

• rozwijô czëtanié ze zrozmienim
• rozwijô jãzëkòwé sprawnoscë (głosné czëtanié, pi-

sanié)

c) wëchòwné

Ùczéń:
• mô swiądã, jaczé grzëbë są jadalné, a jaczé trëjącé
• mô swiądã, jaczé mòże pòtkac zagrôżbë w lese

Fòrmë robòtë
• indiwidualnô robòta
• zbiérnô robòta

Metodë robòtë
• problemòwô
• kôrbiónka szkólny/szkólnégò z ùczniama

Didakticzné strzódczi
• tekst pòwiôstczi Bòlesława Bòrka „Grzëbë” ze 

zbiéru B. Bòrk Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, 
Wejrowò 2002

• słowarze (np. pòlskò-kaszëbsczi aùtorstwa E. 
Gòłąbka)

CYG ÙCZBË 

Cwiczënk 1 
• Ùczbã zaczinómë òd znóny jigrë w wisélca – szkól-

nô/szkólny zapisëje na tôflë kresczi (mùszi bëc tëli 
kresków, co lëtrów w słowie do òdgadniãcô), pòd 
chtërnyma zataconé je słowò GRZËBË. Dzecë 
zgôdiwają słowò i pòdôwają pòsobicą jedną lëtrã. 
Jeżlë pòdónô lëtra je w słowie, tej szkólnô/szkólny 
zapisëje jã w pasownym môlu nad kreską. Jak dze-
cë nie wëzgòdną (tzn., że ni ma pòwiedzóny przez 
dzeckò lëtrë w słowie), tej szkólny/szkólnô zapi-
sëje na tôflë (za kòżdą nieòdgadłą lëtrã) kreskã òd 
szëbnicë. Czej ju dzecë òdgadną słowò, tej mùszą 
pòwiedzec jegò pòlsczé znaczenié i téż zasadë 
pisënkù „ë” w słowie „grzëbë”.

• Zapisanié tematu ùczbë: Grzëbòwé żniwa w pò
wiôstce Bòlesława Bòrka pt. „Grzëbë”. Szkólnô/
szkólny krótkò òpòwiôdô dzecóm, ò czim mdzemë 
sã ùczëlë na ti ùczbie.

Cwiczënk 2
Szkólnô/szkólny rozdôwô tekstë pòwiôstczi Bòlesława 
Bòrka pt. „Grzëbë”. Chãtny ùczéń czëtô na głos tekst.

Bòlesław Bòrk, Grzëbë

Grzëbë w naszich stronach rosłë prawie wszãdze: w jér-
kach, chòjnach, lôskach, na łąkach ë pażëcach, a jak béł 
grzëbòwi rok, to nawetkã w bùlwach pòd lasã. A ò lese 
sã wcale nie gôdô, bò las je jich prôwdzëwim dodomã, 
ë grzëbë mają gò na wiedno pachtowóné. Tam òne są ù 
sebie.

Jak jô pasł bëdło w jérkach, to póznym latã w Drëdżim 
Rowie, gdze stoja téż pôrã jałówców ë danków, trôfia-
łë sã prôwdzywczi z jasnyma główkama, a w naszich 
bùczkach pòd rzmą stoja czasã w rédze piãkné prôw-
dzywczi z czôrnyma kapeluszama, a òkóma rosłë rozma-
jité dzëczé pòtrusë.

Na naszi łące, gdze bëła stôrô drëfta na nasz môl ë 
gdze wiązało sã na trôwie nasze kònie, wësëpałë sã je-
senią całé rzmë nëch pieprzników, jak më zwelë pieczar-



NAJÔ ÙCZBA, NUMER 8 (90), DODÔWK DO „PÒMERANII”

DLÔ STARSZICH KLAS SPÒDLECZNY SZKÒŁË (V ABÒ VI KLASË)

IV

czi, a na pażëcë przë ceglany kaplëcë zdarzëłë sã prôw-
dzywczi z grëbima nogama. Nad strëgą midzë dankama 
ë jałówcama w parpacy rosłë prôwdzëwé ridzczi – jak 
ómama gôda – z czerwòną krwią, bò të dzëczé mają 
doch biôłą krew.

– Biôjta le do lasu, móże wa tam nalézeta jaczégòs 
pòtrusa, bò jô ni móm nick do pôłnia, blós sëché 
bùlewczi – rzekła do nas nôstarszich jednégò dnia nasza 
mëma. – Ale ùważôjta na znije ë nie jidzta za dalek w las.

– Dobrze, mëmkò. Za gòdzënã më jesmë nazôd – 
rzekł Friéd ë wlôzł do kòmòrë za jaczims bëlnym kòszikã 
z łupków.

– Ale më nie bdzemë zbiérelë pòtrusów, le prôw-
dzywczi – pòwiedzôł Pioter.

Jak më wëszlë za stodołã na ògrodë, jô sã spitôł bra-
cy:

– Jaką turã më wezniemë? Czë na Kawle, czë téż na 
nasze niwë?

Braca òrzeklë, że pùdzemë przez nasze bùczczi na 
Zeloną Drogã, a tej wezniemë czerënk na nasze niwë. 
Tak më téż zrobilë. W bùczkach Pioter òstawił nas ë 
wërwôł sã w przódk, a na òdchódnym rzekł:

– Jô jidã na rzmã. Tam pewno bãdą prôwdzywczi.
Miôł prôwdã. Przëniósł stądka piãc cëdownëch 

prôwdzywków z czôrnyma jak pëk główkama.
– Pòdkłôdk ju je – pòchwôlił sã bracyna.
Më mù përznã zazdroscëlë, ale nabrelë chãce do  

zbiéraniô, a to je téż wiele wôrt. Jidzemë chùtkò miedzą 
pòd Zeloną Drogã. Jak më minãlë trzë kamienie, Pioter 
skòcził w pòle ë zawòłôł na całi głos:

– Stójta w môlu! Tam je znija!
Pò prôwdze, na westrzódkù miedzë leża zwinio-

nô w sznëkã centkòwónô machtnô znija. Mia përznã 
pòdniosłi łeb ë wëtika swój cenczi jãzëk, taczé môłé wi-
dełczi. Òbeszlë më jã dalek wkół ë dali rzniemë ju Zelo-
ną Drogą prosto w las. Përznã wëpłoszony ni mòglë më 
sã nôprzód zebrac, ale jak Pioter, ten, co miôł grzëbòwé 
szczescé zjadłé, nalôzł jednégò, a jô drëdżégò grzibka, 
wëlãknienié minãło.

– Jidzemë liną w bùczny szón – rozpòrządzył Friéd.
Wszëscë na to przëstelë, bò tam wiedno bëłë 

grzëbë. Pò drodze zbiérómë peperlindżi ë kòzé brodë. 
Pioter chcôł zrëwac ne slësczé maslónczi, ale më mù 
òdradzëlë, bò mëmka jich nie cerpi ë je równak wërzucy. 
Jak më tak jidzemë, Friéd krziknął na całi głos:

– Móm grzëba! Jaczi piãkny!
Jak gò pòdniósł, bëlno mù sã przëzdrzôł, zrobił kwa-

sną minã ë z gòrzã szmërgnął gò w gãsté krze.
– To béł szatan, ten przesniti pùrtk, co mô w se 

trëcëznã – wërzekł z gòrzã baro rozczarowóny.
Doszlë më do bùczków. Co tam bëło prôwdzywków, 

a jaczé piãkné! Kòżdi z nas nalôzł pò pôrã, a Pioter prawie 
mãdel. Zebrało sã ju pół kòsziczka grzëbòwégò żniwa.

– Jidzemë terô w wiłóz, a tej szluchtą pòd dodóm – 
pòwiedzôł jem do bracy.

W wiłozu jô szedł dróżką, a braca stronama, 
kòżdi swòją rzmą. Jô nalôzł nôwicy môłëch, ledwie 
wëlazłëch z zemi grzibków. Niejedne stoja dëcht bliskò 
kòłoważégò. Tądka dôwno nicht ni mùszôł jachac, bò 
bë je rozjachôł.

– Ale wa môta nazbróné prawie całi kòszik taczich 
piãknëch grzibków. Wa jesta prôwdzëwi grzëbiarze – 
pòchwôlëła nas mëmka. – Terô bãdze smaczné pôłnie 
– doda ùceszonô.

• Pò przeczëtanim tekstu dzecë mają òdpòwiedzec 
na pòniższé pëtania szkólny/szkólnégò i zapisac 
òdpòwiedzë do zesziwków:

1. Wëpiszë môle, gdze roscą grzëbë.
2. Dlôcze w òpòwiôstce bracynowie mùszelë jic do 

lasu pò grzëbë?
3. Wëpiszë z tekstu Bòlesława Bòrka wszëtczé grzëbë 

i pòdzelë je na jadalné (dobré) i na niejadalné (lëché) 
grzëbë. Czej nie wiész, co to są za grzëbë, tej zazdrzë 
do słowarza.

Jadalné (dobré) grzëbë Niejadalné (trëjącé) grzëbë

Cwiczënk 3
Na spòdlim tekstu „Grzëbë” namalujta i òpiszta wëzdrzatk 
grzëbów w swòjich zesziwkach.

Cwiczënk 4
Pòrechùjta grzëbë, chtërne ùzbierało karno knôpów. 
Dofùlujta tôbelkã.

Chto? (miono 
grzëbiarza abò 
grzëbiarzów)

Gdze to 
bëło?

Lëczba 
grzëbów

Òpisënk 
grzëbów

Cwiczënk 5
W teksce „Grzëbë” pòjawił sã znankòwnik „grzëbòwi”. 
Wpiszë gò w pasowny fòrmie i wëtłómaczë, jak 
rozmiejesz znaczenié tëch rzeczeniów.

a) ......................... rok – ..............................................................
b) ........................ żniwa – ..........................................................
c)  miec zjadłé ........................ szczescé – .............................

.................

• Pòdrechòwanié zamkłoscë ùczbë (czegò jesmë sã 
naùczëlë). 

Domôcé zadanié 

Wëmëszlë i nacéchùj rebùs, chtërnégò rozrzeszenié 
mdze sã tikało słowa pòznónégò na dzysészi ùczbie.
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ÒDPÒWIEDZË DO ZADANIÓW
Cwiczënk 2, pëtanié 1
- w jérkach
- chòjnach
- lôskach
- na łąkach ë pażëcach
- w bùlwach pòd lasã

Cwiczënk 2, pëtanié 2
Mëmka knôpów pòprosyła jich, żebë przënieslë jaczés 
grzëbë do bùlew na pôłnié.

Cwiczënk 2, pëtanié 3
- jadalné grzëbë to: prôwdzywczi, pieprzniczi (ù Bòrka 
w znaczenim pieczarczi), ridze, peperlindżi, kòzé brodë, 
maslónczi (w znaczenim maslôczi). 
- niejadalné grzëbë to: pòtrusë, szatan.

Cwiczënk 3
prôwdzywczi – mògą miec jasné główczi, zdôrzają sã 
z czôrnyma kapeluszama abò z grëbima nogama
ridze – prôwdzëwé ridze mają czerwòną krew, a dzëczé 
biôłą
maslónczi – slësczé 

Cwiczënk 4
Chto?  

(miono grzëbiarza abò grzëbiarzów) Gdze to bëło? Lëczba grzëbów Òpisënk grzëbów

Pioter na rzmie 5 cëdowné prôwdzywczi,  
z czôrnyma jak pëk główkama

Pioter i Bòles jidącë Zeloną Drogą prosto w las pò jednym grzibkù ni ma pòzwë

wszëtcë jidącë liną w bùczny szón tegò ni ma wiedzec peperlindżi, kòzé brodë

Friéd òb drogã w bùczny szón 1 szatan

wszëtcë czej doszlë do bùczków kòżdi pò pôrã, a Pioter prawie mãdel prôwdzywczi

wszëtcë na dróżce w wiłozu dokładno nie je wiedzec,  
nôwiãcy ùzbiérôł Bòles môłé grzibczi (pòzwa nieznónô)

Cwiczënk 5
a)  grzëbòwi rok – je to rok, w chtërnym rosce wiele grzëbów 
b)  grzëbòwé żniwa – plón, zebróné grzëbë 
c)  miec zjadłé grzëbòwé szczescé – miec szczescé do nalôżaniô nôwiãcy grzëbów

Karolëna Czemplik

Wejrowò – dëchòwô stolëca Kaszub
Céle ùczbë
Ùczéń:
• pòznôwô historiã rodu Wejhera i gardu Wejrowò
• zapòznôwô sã z wëzdrzatkã i symbòliką herbù gardu 
•  pòszerziwô swòjã słowiznã tikającą sã wërôżaniô 

wseczëców 
•  ùtrwaliwô wiédzã zwënégòwóną òb czas zwie-

dzywaniô gardu

Metodë robòtë
• dofùlowiwanié pùstëch placów w teksce
•  wskôzywanié zdaniów zamikającëch w se bez-

zmiłkòwé i falszëwé òdpòwiescë 
• ùsôdzanié samòstójny nadczidczi

Formë robòtë
• indiwidualnô / w pôrach

Didakticzné pòmòce
•  kôrta robòtë (mòże jã òprôcowac np. w fòrmie 

ksążeczczi)

Bibliografiô
J. Ellwart, Kaszuby. Przewodnik turystyczny, Gdynia 2009, 
s. 64–72.
F. Mamuszka, Wejherowo i Ziemia Wejherowska. Gdańsk 
1969, s. 50–67.
Rowerem na Szlaku Dworów i Pałaców Północnych Kaszub, 
red. M. Fedoruk, R. Kamiński, P. Syrocki, Gdańsk 2010, 
s. 10–11.
S. Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, 
Wrocław 1984, s. 418.
http://www.wejherowo.pl/. Zakładki: Historia; Dzieje 
miasta Wejherowa; Herb i flaga.

Wanożimë pò Kaszëbach
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CYG WANODŻI
Przed zaczãcym wanodżi szkólny rozdôwô kòżdémù 
ùczniowi (abò pôrze ùczniów) jeden egzemplôrz kôrtë 
robòtë z zadaniama do zrobieniô.

Dzysdnia òdwiedzysz Wejrowò, gard założony w pò-
łowie XVII stalatégò przez Jakùba Wejhera. Twòjim za-
danim mdze òdwiedzenié môlów, jaczé przëblëżą Cë nié 
leno dzeje negò sedlëszcza, ale téż historiã Kaszub. Jeżlë 
mdzesz bôczlëwò słëchac i zdrzec, na gwës ùdô Cë sã 
bezzmiłkòwò dofùlowac kôrtã robòtë. Dobri zwënédżi!

Cobë zrobic pierszé zadanié, mùszisz zwiedzëc Zalã 
Tradicji i Historii Wejrowa, chtërna nachôdô sã w Rôtëszu 
przë placu Jakùba Wejhera 8. Mdzesz miec leżnosc 
òbaczëc tuwò wiele czekawëch ekspònatów. Czej ju 
zwiedzysz wëstôwk, wińdzë z bùdinkù. Môl, w jaczim 
sã nalézesz, to plac Wejhera. Òdszëkôj wòlną łôwkã, 
a pòstãpno zrobi nôslédné zadania. 

Zadanié 1 
a)  W jedny z zalów nachôdô sã zawieszony na scanie 

herb gardu. Mającë za mòdło òriginał, nacéchùj herb 
Wejrowa i przënôleżno gò pòfarwùj. Cobë pòznac 
symbòlikã òsóbnëch elementów herbù, dofùluj pùsté 
place w pòdónym teksce, wëbiérającë pasowné 
elementë spòmidzë pòdónëch niżi.

…………………………… – symbòl wiérnotë Bògù i królowi, 
a téż farwa mòrza, z chtërnym béł sparłãczony ród 
załóżcë i gard. 
…………………………… – symbòl ùtcëwòscë, wiérnotë 
tradicji i nôbòżnoscë, z jaczi znóny są Kaszëbi.
…………………………… – przëbôcziwô ò dëchòwi parłãczë, 
jakô rzeszi Wejrowò i Jerozolëmã.
…………………………… – symbòl Mãczi Pańsczi 
przedstawiony w cyklu kalwarijsczich kaplëców abò 
przëbôczenié herbù Wejherów, na chtërnym mòże 
ùzdrzec trzë taczé kwiatë.
…………………………… – symbòl dobëtnëch wòjnów 
prowadzonëch przez załóżcã gardu.

biôłi krziż maltańsczi, czerwionô róża, 
mòdrosc, laùrowi wińc, biôłô farwa

b)  Òb czas zwiedzaniô Zalë Tradicji i Historii Wejrowa 
të miôł/miała leżnosc òbaczëc snôżé zale, czekawé 
ekspònatë i dwie makétë przedstôwiającé 
nôwôżniészé môle w gardze. Na spòdlim 
zwënégòwóny wiédzë wpiszë kòl kòżdégò zdaniô 
lëtrã P, jeżlë zamikô òno w se prôwdzëwé infòrmacje, 
abò F – jeżlë nieprôwdzëwé.
1. Starszima załóżcë gardu bëlë Jakùb Wejher i Zofiô 

Szczawińskô. P/F
2. Na zôczątkù Wejrowò nazéwało sã Wejrowskô 

Wòlô. P/F
3. W rôtëszu nachôdają sã dokùmentë z pòdpisënkã 

króla Jana Sobiesczégò. P/F
4. Makétë przedstôwiają terôczasny i stôrodôwny 

dzél gardu. P/F

5. W Zalë Tradicji i Historii Wejrowa nachôdają sã 
przedmiotë sparłãczoné z kaszëbską kùlturą, m.jin. 
instrumeńtë, òbleczënczi, tobaczérë. P/F  

Bôczënk: W nym zadanim mòżesz zwënégòwac 
dodôwkòwé pùnktë. Sygnie, że napiszesz jesz rôz zdania, 
przë jaczich rëchli môsz pòstawioné lëtrã F, tak cobë 
nym razã òne zamikałë w se prôwdzëwé infòrmacje. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….

Zadanié 2 
a)  Twòjim pòstãpnym zadanim je òdszëkanié na placu 

pòmnika, chtëren nachôdô sã na òdjimkù.

Òdjimk pòchòdzy ze starnë: www.wejherowo.pl

Czej ju gò nalézesz, napiszë, kògò wizerënk nachôdô sã 
na westrzódkù wejrowsczégò rënkù.
……………………………………………………………………………………

b)  Òpiszë jak nôbëlni pòstac, jakô òstała tam przed-
stawionô. Dôj òsoblëwi bôczënk na sztaturã chło pa. 
Jak mëszlisz, co mòże òna symbòlizowac?  

Bôczënk: Zwënégùjesz dodôwkòwé pùnktë, jeżlë Twòja 
robòta mdze zamikac w se wicy nigle 10 rozmajitëch 
znankòwników!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….

Czekawòstka: Jeżlë zwiedzôsz rënk òb czas pôłniô, to 
môsz leżnosc wësłëchac Kaszëbsczégò Himnu, chtëren 
ò gòdzënie 12 rozbrzëmiéwô z rôtëszowi wieżë!
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c)  W jedny z narożniców rënkù nachôdô sã swiãtnica 
ùdëtkòwionô przez Jakùba Wejhera. Niestetë, 
terôczasny bùdink kòscoła nie pòchôdô z czasów 
załóżcë gardu, ale z XVIII stalatégò. Napiszë, pòd 
jaczim zawòłanim je to kòscół.

……………………………………………………………………………………

Cobë rozrzeszëc pòsobné zadanié, mùszisz jic do 
kòscoła òjców francyszkanów, jaczi nachôdô sã sprzëti 
pôłniowò-wschódny narożnicë placu, przë szaséju 
Refòrmatów 19. Ta swiãtnica ùdëtkòwionô przez 
Wejhera dożda najich czasów. Pò zwiedzenim kòscoła 
zéńdzë do pòdzemiów – weńscé nachôdô sã w szczice 
kòscoła przë wôłtôrzu. Jeżlë bezzmiłkòwò òdpòwiész 
na pòniższé pëtania, to mdzesz mógł/mògła przeńc do 
slédnégò zadaniô.

Zadanié 3
a)  W pòdzemiach kòscoła nachôdają sã trzë grobnice. 

Napiszë, chto je pòchòwóny w kòżdi z nich.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….
b)  Czë wszëtczé trëmë w rodzëznowi grobnicë Wejherów 

wëzdrzą tak samò? Dlôcze?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….
c)  Kùli francyszkanów je pòchòwónëch w grobnicë 

przeznaczony dlô klôsztorników?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….

d)  Jaczé przedmiotë sparłãczoné z rodzëzną Wejhera 
nachôdają sã na wëstôwkù? Chtëren z nich wëdôwô 
sã Cë nôbarżi wôrtny? Dlôcze?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….

Czekawòstka: Fakt, że Jakùb Wejher razã z rodzëzną je 
pòchòwóny nié leno w założonym przez se gardze, ale 
téż w grobnicach ùdëtkòwionégò przez se kòscoła, je 
òsoblëwòscą na eùropejską miarã!

Slédné zadanié żdaje na Cebie w Gardowim Parkù miona 
A. Majkòwsczégò. Duńdzesz tam szaséjã Kòscelnym, 
jaczi nachôdô sã kòl kòscoła sw. Anë. Jeżlë bôczlëwò 
môsz wzéróné na stôrodôwnotë gardu, to bez jiwru 
dofùlëjesz pùsté placë w krótczim teksce tikającym sã 
dzejów Eùropë i historii Wejrowa.

Zadanié 4
Malbòrsczi wòjewòda ………………………………. òb czas 
wòjnë króla Władisława IV procëm Mòskwie òstôł 
zasëpóny w pòdkòpie w czasu òbleżeniô warowni 
………………………………. pòd Smòleńskã. W sztóce grozë 
òn złożił slëbë, w jaczich przërzekł, że pò wëdostanim 
sã ze smiertelnégò niebezpiekù wëbùdëje kòscół pòd 
zawòłanim ………………………………. i kòscół pòd zawòłanim 
sw. Anë, chtëren mdze służił ………………………………., 
a téż kalwariã. Wejher dotrzimôł złożony na pòlu biôtczi 
òbietnicë i w ……… rokù założił sedlëszcze, jaczé na 
zôczątkù nazéwało sã ……………………………….. Sétmë lat 
pòzdze, w 1650 rokù, król ………………………………. nadôł 
sedlëszczu gardowi przëwiléj. 

Bôczënk!
Wëmienioné wëżi òbiektë mòże zwiedzëc darmôk pò 
rëchlészim telefònicznym kòntakce. 
Gardowi Rôtësz
plac Jakùba Wejhera 8, 84-200 Wejrowò, tel. 58 6777000
Rôtësz mòże zwiedzywac òd pòniedziôłkù do piątkù 
w gòdzënach 9–15.
Kòscół sw. Anë  
sz. Refòrmatów 19, 84-200 Wejrowò, tel.: 58 6721755

ÒDPÒWIEDZË DO ZADANIÓW
Zadanié 1
a)  Przënôleżnô pòsobica: mòdrosc, biôłô farwa, biôłi krziż maltańsczi, 

czerwionô róża, laùrowi wińc.
b) Òdpòwiescë: 1F, 2P, 3F, 4F, 5P.
Zdania, jaczé nót bëło pòprawic tak, cobë zamikałë w se prôwdzëwé 
infòrmacje:
1) Starszima załóżcë gardu bëlë Jón Wejher i Ana Szczawińskô.
3)  W Rôtëszu nachôdają sã dokùmentë z pòdpisënkã króla Jana 

Kadzmierza.
4) Makétë przedstôwiają stôrodôwny dzél gardu i kalwariã.

Zadanié 2
a) Jakùba Wejhera 
c) Pòd zawòłanim Swiãti Trójcë.

Zadanié 3
a)  W pierwszi grobnicë je pòchòwóny Jakùb Wejher i jegò nô-

blëższi, w pòstãpny – klôsztornicë, a w slédny są cała rodzëznë 
Przebendowsczich.

b)  Nié wszëtczé grobnice wëzdrzą tak samò. Nôwikszé przënôlégają 
do Wejhera i jegò dwùch białków, zôs mniészé do dzecy.

c)  W grobnicë je pòchòwónëch 57 klôsztorników.
d)  Na wëstôwkù nachôdają sã m.jin.: aùtenticzny òbleczënk, szkaplérz, 

medalión, grzebiéń Jakùba Wejhera i różańc jedny z córków 
Wejhera, a téż slëbnô òbrączka drëdżi białczi Wejhera.

Zadanié 4
Malbòrsczi wòjewòda Jakùb Wejher òb czas wòjnë króla Władisława IV 
procëm Mòskwie òstôł zasëpóny w pòdkòpie w czasu òbleżeniô 
warowni Biôłô pòd Smòleńskã. W sztóce grozë òn złożił slëbë, w jaczich 
przërzekł, że pò wëdostanim sã ze smiertelnégò niebezpiekù wëbùdëje 
kòscół pòd zawòłanim Swiãti Trójcë i kòscół pòd zawòłanim sw. Anë, 
chtëren mdze służił francyszkanóm, a téż kalwariã. Wejher dotrzimôł 
złożony na pòlu biôtczi òbietnicë i w 1643 rokù założił sedlëszcze, jaczé 
na zôczątkù nazéwało sã Wejrowskô Wòlô. Sétmë lat pòzdze, w 1650 
rokù, król Jón Kadzmiérz nadôł sedlëszczu gardowi przëwiléj. 

Tłómaczëła: Hana Makùrôt
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Jistnik – je to part mòwë. Za pòmòcą jistnika mòżemë 
nazwac zachë, przedmiotë, òsobë, zjawiszcza. Jistnik 
òdpòwiôdô na pëtania: chto? co? Jeżlë chcemë zapëtac 
ò òsobã, tej ùżiwómë: chto? (np. szkólnô, mëma, Michôł), 
a jeżlë chcemë zapëtac ò przedmiot abò zjawiszcze, tej 
ùżiwómë: co? (np. stółk, lãpa, deszcz).

Cwiczënk 1
Z pòdónëch tekstów wëpiszë jistniczi.
Jan Brzechwa

Wielbłąd
Wielbłąd dwigô swòje garbë,
Czejbë dwa nôdrogszé skarbë.
A sã czasã baro gòrzi,
Że trzecégò miec ni mòże.

Lew
Lew pazrã lwią, je wiedzec, mô
Przez zãbë wrogów przecygô
Bò jak lew rëknie leno,
Niedrëch òd razu przepôdł.

Zebra
Je prôwdzëwô ta tu zebra?
Czë pòprôwdze z nią to je tak?
Czë téż malôrz nié za dobri
W sztrépczi òsła pòmalowôł?

(Jan Brzechwa, Brzechwa dzecoma, skaszëbił T. Fópka, Gduńsk 2014).

Ôrt Jistnika 
Kòżden jistnik mô swój ôrt. Mómë trzë ôrtë: 
białogłowsczi ôrt, (ta) np.: sostra, cotka, szafa, tasza;  
chłopsczi ôrt, (ten) np.: òjc, pùjk, kòmpùtr, kwiat;
dzecny ôrt, (to) np.: dzeckò, drzewò, kòło, òkno.

Cwiczënk 2
Niżi môsz pòdóné rozmajité słowa. Wpiszë je do tôflë  
w pasowny rubrice.

jabkò, jizba, kam, grôpk, deka, knôp, Michôł, wio-
dro, trus, mëdło, arbata, ptôch, słuńce, starka, mlékò, 
drëszka, mòrze, taska

Jistniczi

białogłowsczi  
ôrt (ta) chłopsczi ôrt (ten) dzecny ôrt (to)

Lëczba Jistnika
Jistnik òtmieniwô sã przez lëczbã i mòże òn miec 
pòjedinczną lëczbã, np.: królewiónka, dëtk, zôrno, abò 
wielną lëczbã, np.: królewiónczi, dëtczi, zôrna.

PrzëPÔdk Jistnika
Jistniczi òtmieniwają sã przez przëpôdczi. Òtmiana przez 
przëpôdczi nazéwónô je deklinacją. W kaszëbsczim 
jãzëkù wëstąpiwô sétmë przëpôdków. Do kòżdégò 
przëpôdka przëpasowóné je apartné pëtanié. Dzãka 
òtmianie przez przëpôdczi mòżemë ùżëwac jistników  
w rozmajitëch fòrmach w zdaniach.

Nôprzód pòznómë òtmianã przez przëpôdczi biało
głowsczich jistników.
W kaszëbsczim jãzëkù jiną òtmianã mają białogłowsczé 
jistniczi zakùńczoné na -a, np. mëma, gãba, a jiną òtmianã 
mają białogłowsczé jistniczi zakùńczoné na spółzwãk, 
np. (ta) mësz, kòsc. Terôzka pòznómë blós òtmianã nëch 
białogłowsczich jistników, chtërne kùńczą sã na -a.

pòjedincznô lëczba
Nazéwôcz (chto?, co?) òwca dôka réga zemia
Rodzôcz (kògò?, czegò?) òwcë dôczi rédżi zemi
Dôwôcz (kòmù?, czemù?) òwcë dôce rédze zemi
Winowôcz (kògò?, co?) òwcã dôkã régã zemiã
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?) òwcą dôką régą zemią
Môlnik (ò kim?, ò czim?) òwcë dôce rédze zemi
Wòłiwôcz (ò!) òwco! dôkò! régò! zemio!

wielnô lëczba
Nazéwôcz (chto?, co?) òwce dôczi rédżi zemie
Rodzôcz (kògò?, czegò?) òwców dôków régów zemiów
Dôwôcz (kòmù?, czemù?) òwcóm dôkóm  régóm zemióm
Winowôcz (kògò?, co?) òwce dôczi rédżi zemie
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?) òwcama dôkama régama zemiama
Môlnik (ò kim?, ò czim?) òwcach dôkach régach zemiach
Wòłiwôcz (ò!) òwce dôczi rédżi zemie
 
Cwiczënk 4
Òtmieni przez przëpôdczi słowa: jaskùlëca, sostra.

Hana Makùrôt

Òglowé wiadła ò jistnikù.
Òtmiana jistników białogłowsczégò ôrtu

ksążka  – ksążczi 
czitel  – ..............................
lës  – ..............................
jôjkò  – ..............................
łëżka  – ..............................
ògród  – ..............................
szkòła  – ..............................

drzewò  – ..............................
chëcz  – ..............................
òkò  – ..............................
kôrtka  – ..............................
kòt  – ..............................
kùra  – ..............................

Cwiczënk 3
Òd pòdónëch jistników w pòjedinczny lëczbie ùsadzë 
jistniczi we wielny lëczbie.


