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Króm z bawidłama
Teréza Jelińskô Nórcëk jigrów dlô nômniészich

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 9 (91), DODÔWK DO „PÒMERANII”

Cwiczënk 1
Jakô pòzwa krómù pasëje do wëzgódczi? Wëbierzë  
z ramczi i dofùluj tekst:

ruchna      brzôd i ògardowizna       bawidła

Za nôdpisã .................
farwny, snôżi swiat.
Wiéta, chto tu mieszkôł?
Môłi miedwiédzk Pat.
Mieszkô tuwò jesz
sto bawidłów jinszich.
Żdają za Gwiôzdką
abò za roczëzną.

Cwiczënk 2
Co mùszi zrobic, żebë wszëtcë wiedzelë, że to je króm  
z bawidłama? Domaluj bawidła w òknach wëstawë.

Cwiczënk 3
Òtocz kóleczkã bawidła, jaczima lubisz sã bawic. 
Przeczëtôj głosno jich pòzwë.

wòzyk aùtkò

wóz ògniowi strażë

 miedwiédzk

pùpka

dodómk dlô ùpów

bala

żôłnérziczi

klocczi

pùzzle
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Cwiczënk 4
Jaczé bawidła jidze kùpic w krómie? Wëzgôdnij pòzwë 
z lëtrowëch rozsëpónków, a pózni pòłączë pòzwã 
z òbrôzkã. Dopiszë felëjącé lëtrë w pòdpisach pòd 
òbrôzkama.

Cwiczënk 5
Nalézë i zapiszë schòwóné pòzwë bawidłów:

a p ù z z l e
k l o c c z i
i p z e m w a

m ù h n e r ù
e p i t r a t
n a w ò z y k
t m ë w i k ò

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

Cwiczënk 6
Przeczëtôj òpòwiôstkã:

Frãck ùdbôł sobie, że zrobi młodszi sosterce Aneczce 
niespòdzónkã. Zbùdowôł z farwnëch déleczków szafkã. 
Ùstawił jã w nórce jizbë pòd òknã. A pózni wzął sã 
za ùkłôdanié bawidłów. Na nôniższi pòlëcë pòłożił: 
dodómk dlô pùpów, wóz ògniowi strażë i aùtkò. Na 
wëstrzédny pòlëcë nalazłë sã: pùzzle, żołnérziczi, 
wòzyk i klocczi. Na sami górze bëłë pùpa, miedwiédzk 
i bala. Ale to bëła ùcecha, czej Anka wëszła do jizbë. 
Dzéwczątkò wëzdrzało na brata i rzekło: Të mie tu zrobił 
snôżą wëstawã bawidłów, jak w prôwdzëwim krómie.

Cwiczënk 7
Pòmòżë Aneczce pòùkładac bawidła na szafce.
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Témat: Krëjamnô Wòjskòwô Òrganizacjô 
„Grif Pòmòrsczi”

Michôł Kargùl

Céle ùczbë

Ùczéń: 
• �bãdze� rozmiôł� przedstawic jeleżnoscë żëcégò miesz-

kańców Kaszëb òb czas II swiatowi wòjnë 
•  bãdze rozmiôł òbjasnic pòjãca: kònspiracjô, Niemiec-

kô Nôrodowòscowô Lësta, eingedeutsch, naczelny 
kòmendant, lesny bónker 

•  zapòznô sã z pòstacjama: Józefa Dambka, Józefa 
Gerszewsczégò, ks. Józefa Wrëczë

•  bãdze pòtrafił scharakterizowac kònspiracyjną 
dzejnotã „Grifa” òb czas II swiatowi wòjnë

•  mdze rozmiôł przedstawic òbsąd dzejaniô „Grifa”, ja-
czi béł pòdôwóny w czasach kòmùnisticznëch i terô

•  pòznô biografiã wëbrónégò żôłniérza „Grifa” 
dzejającégò w jegò òkòlim.

Metodë
Elementë wëkładu, diskùsjô, prôca ze zdrzódłowim 
tekstã, rozwiązywanié zadaniów z kôrtë prôcë.

Bibliografiô
Andrzej Gąsiorowski, Krzysztof Steyer, Tajna Organizacja 
Wojskowa Gryf Pomorski, Gdańsk 2010.
Czesław Knopp, Przez Stalingrad do Londynu. Opowiada-
nie z czasu wojny, Tczew 2007.

PRZEBIÉG PRÔCË

Wstãpny dzél
Szkólny/szkòlnô pitô ùczniów ò jeleżnoscë wëbùchù II 
swiatowi wòjnë i ò to, jak wëzdrza sytuacjô na Gduńsczim 
Pòmòrzim òb czas òkùpacji. Pò zebranim wëpòwiesców 
systematizëje wszëtczé infòrmacje, przëbôcziwającë 
datã rozpòczãcô wòjnë, nôwôżniészé biôtczi (biôtka 
w Bòrach Tëchòlsczich, bronienié Wëbrzeżô), a téż na-
stawienié Niemców do Pòlôchów.

I. Krwawô jeséń

Szkólny/szkólnô stôwiô pitanié do diskùsji: dlôcze 
Niemcë ùdbelë so wëmòrdowac na Pòmòrzim pòlsczé 
elitë. Òb czas diskùsji pòdsztrëchiwô wiadã ò môlu 
nôwiãkszich mòrdów w Piôsznicczich Lasach. Pò 
skùńczony kôrbiónce ùczniowie wëkònëją zadanié nr 1 
z kôrtë prôcë. Pò wëkònanim zadania szkólny wëjasniwô 
ùcznióm germanizacyjną pòlitikã Niemców: wprowa-
dzenié Niemiecczi Nôrodowòscowi Lëstë (Deutsche 
Volksliste, DVL) i przëmùsznégò wpisywaniô na niã 
Pòlôchów, dostôwającëch status „wniemczonëch” (ein-
gedeutschów).

II. Pòwstanié Krëjamny Wòjskòwi Òrganizacji „Grif 
Pòmòrsczi”

Szkólny zapòznôwô ùczniów z pòstacjama Józefa 
Dambka, Józefa Gerszewsczégò i ks. Józefa Wrëczë. 
Ùczniowie wëkònëją zadanié nr 2 z kôrtë prôcë. Na 
spòdlim Instrukcji KWÒ mają starã zapòznac sã z de-
jama, jaczé przëswiécywałë załóżcóm ti òrganizacji. 
W fòrmie krótczégò wëkładu szkólny wëjasniwô historiã 
pòwstôwaniô pierszich kònspiracyjnëch òrganizacji na 
Pòmòrzim, zakłôdónëch midzë 1939 a 1940 rokã, na 
przódkù z „Grifã Kaszëbsczim”, założonym przez Józefa 
Dambka. Pòtemù przedstôwiô, jak doszło do zéńdzeniô 
z 7 lëpińca 1941 roku i ùtwòrzeniô Krëjamny Wòjskòwi 
Òrganizacji (KWÒ) „Grif Pòmòrsczi”. Ùczniowie roz-
rzesziwają zadanié nr 3, a na jegò spòdlim pòznôwają 
òrganizacyjną strukturã „Grifa”.

III. Dzejanié Krëjamny Wòjskòwi Òrganizacji „Grif 
Pòmòrsczi”

Ùczniowie zapòznôwają sã z tekstã z zadaniégò nr 4 
i pò jegò przeczëtanim òdpòwiôdają na pitania: Jaczi béł 
przédny cél òrganizacji?; Jaczé bëło nastawienié „Grifa” 
do londińsczégò rządu?; Jaczé bëło òbrëmié dzejaniô 
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òrganizacji?; Jaczé bëło nastawienié do katolëcczégò 
Kòscoła i co bëło tegò przëczëną? Pò przeanalizowanim 
òdpòwiedzów na te pitania szkólny krótkò wëjasniwô 
nôwôżniészé òbrëmia dzejaniô „Grifa”: wëdowiédzô, 
sa bòtaże i partizanckô dzejnota, pòmôganié òsobóm 
i rodzënóm ùstëgòwónym bez Niemców. Szkólny przed-
stôwiô apartnotã dzejaniô partizancczich partów „Gri-
fa”, tacącëch sã w lesnëch bónkrach rozmieszczonëch 
na całëch Kaszëbach.

Pòtemù na spòdlim tekstu z zadaniégò nr 5 ùczniowie 
zapòznôwają sã z infòrmacjama ò sztridach w przédnic-
twie „Grifa” w 1943 rokù, a szkólny dopòwiôdô historiã 
smiercë Józefa Dambka i aresztowaniô wiele nôleżników 
„Grifa” w 1944 r., czegò przëczëną bëło przejãcé przez 
Gestapò dokùmentów, jaczé Dambek miôł przë se. 

IV. Dalszé dzeje „Grifa”

W fòrmie krótczégò wëkładu szkólny òpòwiôdô ùcz
nióm, jak nawetka pò drëdżi swiatowi wòjnie nie dôwelë 
pòkù żôłniérzóm „Grifa” na przëkładze òstatnégò kò 
mendanta naczelnégò Aùgùstina Westphala, òb skarżo
négò ò zmòwã z Niemcama i zamãczonégò przez ÙB 
w 1946 rokù. 

V. Pierwòtnô rekapitulacjô 

Ùczniowie wëkònëją zadanié nr 6 i starają sã òbjasnic 
znaczenié „Grifa” w historii Kaszëb. Pòtemù, jakno za-
danié domòwé, dostôwają pòlét òpracowaniô biogramù 
wëbrónégò partizanta „Grifa Pòmòrsczégò” dzejającégò 
w nôblëższim òkòlim.

KARTA PRÔCË

Zadanié 1
Zapòznôj sã ze zdrzódłowim tekstã.

18 strëmiannika [1942 r.] przëszło do mie ùrzãdowé pi-
smiono, jaczé pòd zagrôżbą ùkôraniô nakazywało mie 
stawic sã 20 strëmiannika w strzélnicë przedwòjnowégò 
Bractwa Kùrkòwégò. (...) Terô nen bùdink (...) służił za par-
tijną kwatérã NSDAP. (...) Ani 5 minut nie dérało, jak mie 
zawezwelë. Jô òbôcził stołë stojącé kòle salë. Przë kòżdim 
z nich bëło trzech ùmùndurowónëch i z bronią w pòszëkù 
„panowników swiata”, to je SS- i SA-manów. Jeden sedzôł 
na pòstrzódkù stołu, naprocëm stojôł stółk, a z bòków tegò 

stółka stojelë dwaji pòòstałi. Taczich stołów wëstawionëch 
tam bëło bez mała 15. Na salë bëło dosc tëli lëdztwa. Tej-
-sej chtos cos głosno wëkrzikiwôł.

Mie zawòłelë do stołu ùstawionégò naprocëm dwié-
rzów, jaczima sã wchôdało. Kôzelë mie sadnąc naprost 
sedzącégò SA-mana. Ten wzął w rãkã jaczis cedel, ju 
wërëchtowóny, wëpisóny na maszinie, przëzdrzôł sã mie 
i spitôł ò òsobòwé pòdôwczi (...). Narôz jakbë piorën trzasł:

– Twój òjc służił w prësczim wòjskù, tak tej të jes Niemc.
Jô òdrzekł spòkójno: Jo, òjc służił w prësczim wòjskù, bò 

mùszôł, ale to ze mie Niemca nie robi.
– Trzëm pësk. Jô wiém lepi. Të jes Niemc.
– Jô sã ùrodzył jakno Pòlôch, kò tej nie wiém, jak jô 

mògã bëc Niemcã. 
Ùderzëlë mie w gãbã z krzikã: Të jes Niemc!
Terô ju nié tak zuchterno jô rzekł, że nié. Jô òberwôł 

z drëdżi stronë.
– Mùszisz pòdpisac ten papiór!
– Jô jesz nie jem 21 lat stôri, tej mie nie je wòlno.
– Môsz 18, to sygnie. Jak nie pòdpiszesz, tej so wdarzë, 

że nié leno ce, ale całą twòjã familiã wsadzą do Stutthòfù.
(…)

Jô pòdpisôł nen cyrograf, jakbë jô dëszã zaprzedôł diôb-
łu, a ze spùszczoną głową wëlôzł ze salë.

(C. Knopp, Przez Stalingrad do Londynu, Tczew 2007).

Na spòdlim tekstu òbjasni, jak òdbiwało sã wpisywanié 
młodëch Pòmòrzanów na Niemiecką Nôrodowòscową 
Lëstã.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….

Zadanié 2
Zapòznôj sã ze zdrzódłowim tekstã. 

Instrukcjô Krëjamny Wòjskòwi Òrganizacji „Grif 
Pòmòrsczi”
Krëjamnô Wòjskòwô Òrganizacjô „Grif Pòmòrsczi”
Kòżdémù nôleżnikòwi K.W.Ò.G.P. nót je wiedzec, że:
1. Przédnym naszim célã je òswòbòdzenié òjczëznë i Kòs-

coła katolëcczégò z rãków znienawidzonégò wroga.
2. K.W.Ò.G.P. je òrganizacją apòliticzną, czësto wòjskòwą, 

temù nie służi niżódny partii.
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3. Më, Pòmòrzanowie, nôleżnicë K.W.Ò.G.P. z rozkazu 
zastãpcë na krôj Naczelnégò Wòdza Sëłów Zbrojnëch 
Rzplëti w Londinie generała Sosnkòwsczégò jesmë żôł-
niérzama Pòlsczi Armii Krajowi, a Ji żôłniérz to zdis cë-
pli nowóny, pòsłëszny, slepò, ale mądro wë pôł ni wający 
rozkazë władzów jemù zwiérzchnëch.

4. W prôcë naszi czerëjemë sã direktiwama Rządu Rzecz-
pòspòlëti Pòlsczi w Londinie i rozkazama Wòdza Na-
czelnégò generała Sosnkòwsczégò.

5. Dzyrskò wëstãpiwómë procëm separatizmòwi dzél-
nicowémù. Priwata, partijniactwò i szowinizm nôrodo-
wi są nama cëzé.

6. Nicht z nôleżników K.W.Ò.G.P. ni mòże dopùszczac sã 
czënów taczich, jaczé bë mògłë szkòdzëc Pòlsczémù 
Nôrodowi abò przëniesc ùjmã dobrémù mionu naszi 
Òrganizacji.

7. Nôleżnicë K.W.Ò.G.P. dopòmôgają wszëtczim Po-
lôchóm brëkùjącym òpieczi i pòmòcë, sztôłtëją 
dëcha òpiartégò na prôwdzëwi chrzescëjańsczi etice, 
rozkòscérzają wiarã w dobëcé i jasniejącą przińdnotã 
sprawiedlëwi, mòcarstwòwi i demòkraticzny Pòlsczi.

Czerownik Przédnégò Wëdzélu Òrgan. (-) Lech
Kòmendant Naczeln.   Załóżca K.W.Ò.G.P. (-) Kònar
i Przédnik Radë (-) Kil

(A. Gąsiorowski, K. Steyer, Tajna Organizacja Wojskowa  
Gryf Pomorski, Gdańsk 2010, s. 150).

Òdpòwiédz na pëtania. 

1. Jaczi charakter miała Krëjamnô Wòjskòwô Òrga
nizacjô „Grif Pòmòrsczi”?

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

2. Jaczé zadania wëznaczëlë so przédnicë „Grifa”?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Chto miôł òbjąc zwiérzchnictwò nad òrganizacją?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Zadanié 3
Zapòznôj sã ze zdrzódłowim tekstã.

Statut Krëjamny Wòjskòwi Òrganizacji Grif Pòmòrsczi

Przédnictwã Krëjamny Wòjskòwi Òrganizacji „Grif Pò mòr-
sczi” je Rada Naczelnô Krëjamny Wòjskòwi Òrganizacji 
„Grif Pòmòrsczi”, chtërna je nôwëższą ùstôwcową i rozka-
zodôwną wëszëzną sprawùjącą kòntrolã nad òrganama 
ji pòdlégającyma, jaczima są: a) Przédny Òrganizacyjny 
Wëdzél, b) Kòmenda Naczelnô i jima podlégającô władza, 
to samò sã tëczi pòjedinczich nôleżników. Radã K.W.Ò.G.P 
twòrzą załóżcë Òrganizacji, nôleżnicë, chtërny w ji rozwiju 
wëkôzelë sã nôwiãkszą starą i ùcemiãgą, jak téż òsobistoscë, 
chtërnëch ùznanié abò zasłëdżi, jaczima przësłużëlë sã 
Pòlôchóm i Państwù, tegò sã domôgają, a chtërny bez Radã 
òstelë dokòòptowóny do nôleżników ji karna.

(A. Gąsiorowski, K. Steyer, Tajna Organizacja  
Wojskowa Gryf Pomorski, Gdańsk 2010, s. 433).
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Wëkònôj zadania.

1.  Nacéchùj schemat òrganizacyjny naczelnégò przéd-
nictwa „Grifa Pòmòrsczégò”.

2.  Analizëjącë skłôd i kómpetencje, scharakterizuj zna-
czenié, jaczé mia Rada Naczelnô „Grifa”.

Zadanié 4
Zapòznôj sã ze zdrzódłowim tekstã. 

Statut Krëjamny Wòjskòwi Òrganizacji Grif Pòmòrsczi
I. Krëjamnô Òrganizacjô „Grif Pòmòrsczi” je 

òrganizacją czësto wòjskòwą, temù téż nie służi ni-
żódny pòliticzny partii, leno nôglącyma interesóm 
Rzeczpòspòlëti Pòlsczi i ji òbëwatelóm.

II. Dzejanim swòjim K.W.Ò G.P. òbjimô òbrëmié 
Pòmòrzégò, Gduńska i Pògrańcza.

III. Przédné zadania K.W.Ò G.P. zesadzoné są 
w pòstãpnëch pónktach:

1. Przërëchtowanié wszëtczich patrioticzno mëslącëch 
Pòlôchów i Pòlôszków, zdatnëch do biôtczi z bronią 
abò wspòmôgający służbë wòjskowi a bãdącëch 16 lat 
stôrima, do biôtczi z òdwiecznym wrogã.

2.  Zbiéranié do grëpë i kùpianié broni, amùnicji wsze-
lejaczégò ôrtu i jinégò wòjskòwégò sprzãtu, nadto lécz-
niczich instrumentów i sanitarnëch przëbòrów.

3. Zbrojnô biôtka dążnotą do wëzwòleniô Òjczëznë 
(Pòmòrzégò), przëłączeniô do Pòlsczi Gduńska, 
Wschòdnëch Prësów i nadbôłtëcczich ziemiów razã 
ze Szczecënã i òstrowã Rugią (za orãż chwëcy żôłniérz 
nasz na rozkôz Naczelnégò Wòdza Sëłów Zbrojnëch 
Rzeczpòspòlëti Pòlsczi).

4. Òdzwëskanié bez Kòscół katolëcczi wszëtczich swią-
tiniów wczasni mù òdebrónëch (w czasach przed- 
i pòrozbiorowëch) przez wrogów wiarë swiãti i jak leno 
mdze to mòżlëwé, pòdniesenié szlachòtów krziża sw. 
i ùstawienié na dôwnëch môlach pòmników Christusa 
Pana, Nôsw. Marije Pannë i swiãtëch Pańsczich.

5. Pòdzemnô biôtka z wrogã przez szerzwienié defetizmù 
w niemiecczi spòlëznie, dezercji w régach niemiecczi 
armii, przërëchtowiwanié sabòtażów, jaczich wróg sã 
nie doznô, zwòlniwanié biegù robòtë we wszëtczich 
òbrëmiach żëcégò òpanowónégò bez Niemców.

6. Pòdtrzimiwanié nôrodowégò dëcha westrzód swòj iń -
ców, chłopów i białków, rozkòscérzanié wiarë w òdz -
wëskanié wòlnotë kraju. Òdcyganié Pòlôchów i Pò-
lôszków òd przëjimaniô niemiecczi nôrodowòscë (ein-
gedeutschung) i przëstãpòwaniô do niemiecczi armii.

7. Chrónienié Pòlôchów i Pòlôszków ùstëgòwónëch bez 
niemiecczé władze, a téż jeńców wòjennëch z państwów 
mdącëch naszima przëstójnikama. Dopòmôganié 
w spòsób materialny Pòlôchóm i Pòlôszkóm mdącym 
w: a) łagrach dlô jeńców, b) wësëdlonyma, c) w karnëch 
łagrach, d) we wiôldżi żëcowi biédze. Spieszenié z dok-
torską pòmòcą i religijną pòcechą wszëtczima tima na-
szima swòjôkama, chtërny mùszą sã tacëc. 

(A. Gąsiorowski, K. Steyer, Tajna Organizacja Wojskowa  
Gryf Pomorski, Gdańsk 2010, s. 432–433).

Wëkònôj zadania.
1. Przedstawi przédné céle òrganizacji.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….

Żôłniérze „Grifa Pòmòrsczégò” dzejalë w wiele placach na Kaszëbach. 
Na òdjimkù pòmnik na wdôr jich biôtczi z Niemcama pòd Łubianą 
w 1944 r. (òdj. z: C. ObrachtProndzyński, Zjednoczeni w idei, Gdańsk 
2006, s. 320).
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2. Przedstawi nastawienié „Grifa” do londińsczégò 
rządu.

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

3. Jaczé bëło òbrëmié dzejaniô òrganizacji? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………

4. Òpiszë nastawienié „Grifa” do Kòscoła katolëcczégò 
i spróbùj òbjasnic, jaczé bëłë tegò przëczënë.

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

Zadanié 5
Zapòznôj sã ze zdrzódłowim tekstã.

Relacjô Jana Szalewsczégò
Ò tim doznôł sã Jur [Józef Dambek] i jegò drëszë (Kòszôłka). 
W kartësczim jemù pòwierzëlë [ks. Józefowi Wrëczë] pre-
zes.[urã] Radë i ùtwòrzenié Grifa. Ten zarô chãtno na to 
przëstôł (rok 1941). Prôca, jak jô ju wdôrzôł, mia za zadanié 
zwëskanié jak nôwiãkszégò karna nôleżników. A skòrno do-
cygło do 5000 w trzech pòwiatach: kartësczim, kòscersczim 
i chònicczim, pòwòłelë Kòmendã Naczelną, chtërna bëła 
przëcz.[ëną] sztridu pòmidzë Jurã a Riszã [Józefã Ger-
szewsczim] ò to, chto je wedle służbòwi randżi wëższi: Jur 
czë Risz, a téż jiné czësto priwatné (intimné) sprawë. Tedë 

Rawicz [Józef Wrëcza] rozwiązôł całą Radã i nakôzôł całą 
kòmendã nacz. rozwiązac, spalëc akta i spisënczi, leno tegò 
prawie nie zrobilë. Pòtemù Jur ùtwòrził Radã òd nowa, sóm 
sã ògłosył ji przédnikã i pòwòłôł nowégò kòmendanta.

(A. Gąsiorowski, K. Steyer, Tajna Organizacja Wojskowa  
Gryf Pomorski, Gdańsk 2010, s. 403–404).

Napiszë, jaczé sztridë pòwstałë midzë przédnikama 
KWÒ „Grif Pòmòrsczi” w 1943 rokù.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………….

Zadanié 6 
Na spòdlim niżi zamieszczonégò tekstu spróbùj krótkò 
òpisac znaczenié, jaczé mia Krëjamnô Wòjskòwô 
Òrganizacjô „Grif Pòmòrsczi” òb czas II swiatowi wòjnë.

Nót je pòdsztrichnąc, że Pòmòrzanowie, w tim Kaszëbi, tim 
sã mògą bùsznic, że dzejanié „Grifa” przédno wskôzëje na 
jich wòlã òbstojiwaniô za pòlskòscą. W czasu, czedë wie-
le Pòmòrzanów gòdzëło sã z mùszã pòdpisaniô wnioskù ò 
wpisanié na niemiecką nôrodowòscową lëstã, dzejôł ju „Grif 
Kaszëbsczi”, a czej wiele Pòmòrzanów òstało wcygłëch na III 
grëpã DVL, dzejôł „Grif Pòmòrsczi”. W „Grifie” wespółdzejelë 
Pòlôszë, chtërny rozmëslno zdecydowelë sã nie wëpisëwac 
wnioskù ò DVL razã ze wpisónyma na DVL, jak i dezerterowie 
z Wehrmachtu. Zamieszcziwającë w bënowëch dokùmentach 
niemiecczi pòlicji bezpieczeństwa liczbã zamkłëch w sôdzë 
nôleżników òrganizacji, doznac sã dało, że bëłë to òsobë za-
pisóné do III, a nawetka do II grëpë DVL, a mdącé nôleżnika-
ma „Grifa”. Dzãka tima lëdzóm szło lżi òrganizowac łączbã, 
legalizacjã i prowadzëc akcje antiszpiegòwsczé.

(A. Gąsiorowski, K. Steyer, Tajna Organizacja Wojskowa  
Gryf Pomorski, Gdańsk 2010, s. 403–404).

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

Tłómaczëła Bòżena Ùgòwskô
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GRAMATIKA 

VIII

Ùczba mdze sã tikała òtmianë przez przëpôdczi jistników chłopsczégò ôrtu, taczich jak np.: stark, trus, wid, czerz, 
stółk. Jistniczi chłopsczégò ôrtu colemało kùńczą sã na spółzwãk, np. słowôrz, syn, drëch. Równak je téż karno 
jistników chłopsczégò ôrtu, jaczé kùńczą sã samòzwãkã a, np. pòeta, dolmaczéra, kòntroléra i òne òtmieniwają sã 
tak samò, jak jistniczi białogłowsczégò ôrtu. Tuwò mdzemë zajimac sã leno òtmianą jistników chłopsczégò ôrtu 
zakùńczonëch na spółzwãk.

 
Cwiczënk 1
Òtmieni przez przëpôdczi słowa:

kątor, ptôch, stółk, òjc, król, bót.

Cwiczënk 2
Dofùluj tekst pòdónyma w nôwiasu jistnikama w pasownym przëpôdkù.

Hana Makùrôt

Òtmiana przez przëpôdczi jistników 
chłopsczégò ôrtu

pòjedincznô lëczba

Nazéwôcz (chto?, co?)  
wid pùjk knôp drëch
Rodzôcz (kògò?, czegò?)  
widu pùjka knôpa drëcha
Dôwôcz (kòmù?, czemù?)  
widowi pùjkòwi knôpù drëchòwi
Winowôcz (kògò?, co?)  
wid pùjka knôpa drëcha
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?)  
widã  pùjkã knôpã drëchã
Môlnik (ò kim?, ò czim?)  
widze pùjkù knôpie drëchù
Wòłiwôcz (ò!)    
widze! pùjkù! knôpie! drëchù!

wielnô lëczba

Nazéwôcz (chto?, co?) 
widë pùjczi knôpi drëchòwie
Rodzôcz (kògò?, czegò?)  
widów pùjków knôpów drëchów
Dôwôcz (kòmù?, czemù?)  
widóm pùjkóm  knôpóm drëchóm
Winowôcz (kògò?, co?)  
widë pùjczi knôpów drëchów
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?)  
widama  pùjkama knôpama drëchama
Môlnik (ò kim?, ò czim?)  
widach pùjkach knôpach drëchach
Wòłiwôcz (ò!)    
widë! pùjczi! knôpi! drëchòwie!

Jón dostôł òd swòjégò .................... (tatk) fejn czôrnégò .................. (pùjk). Ze swòjim .................. (kòt) Jón chòdzył 

dzéń w dzéń do zelonégò .................. (las) i òni dwòje słëchelë, jak spiéwają lasowé .......................... (ptôch). Òni 

téż wëzérelë za pôchnącyma ........................ (kwiat). Nemù ........................ (kòt) te ................... (kwiat), co tam rosłë, 

zdôwałë sã bëc nôpëszniészima na całim ................... (swiat). Pùjk farwné ...................... (płatk) pòtkónëch ...................... 

(kwiat) wąchôł i òbchôdôł wszëtczé ...................... (kwiôtk) z kòżdi stronë. W nym ................... (las) zdôwało sã bëc jak 

w snôżim ............................. (ògród). Dlô ............................. (człowiek) to je nie do pòmëszleniô, żebë jaczis kòt tak baro 

béł rôd w taczim ...................... (môl) jak prawie las z farwnyma ............................ (kwiatuszk).


