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Katarzëna Blëzniewskô, Justina Pòmierskô

Klasë V–VI spòdleczny szkòłë

„Mądri òwczôrz”– ò nadzwëczajny
zaradnoscë prostégò człowieka
Ùdba ny ùczbë pòwstała na pòtrzebë projektu „Zwykłe
niezwykłe – w krainie bajek kaszubskich” zjiscëwónégò
przez sztudérné nôùkòwé karno „Młodzi dydaktycy”
z Gduńsczégò Ùniwersytetu w òbrëmim wiãkszégò projektu pn. „Opowiedz mi bajkę – Òpòwiédz mie bôjkã –
Tell me a fairy tale...” Nadbôłtowégò Centrum Kùlturë
dofinansowónégò ze strzodków Minystra Kùlturë
i Nôrodny Spôdkòwiznë. Célã projektu didakticznégò je
zbadérowanié òdbioru lëdowi bôjczi (z pòdczorchniãcym
lokalnégò kòntekstu) westrzód ùczniów spòdleczny
szkòłë i gimnazjum. Bãdze mógł ò tim przeczëtac w rujanowi „Pòmeranii”.
Nôwôżniészim pòmëslënkã ùczbë je pòwiązanié bôjczi z internetowima memama (pòl. mem internetowy),
to je tekstama kùlturë, jaczé są dzysô pòwszechné
w spòlëznowim òdbiorze młodzëznë. Sztôłcenié czë
cégò i gôdczi je zamierzonym metodicznym dzejanim
– szkólny òpòwiôdô bôjkã (nie czëtô! nie pùszczô nagraniô z platczi!), a szkòłownik cwiczi czëcé i gôdanié,
co nie pòmniésziwô rolë redakcyjnëch cwiczënków, na
chtërne je mni czasu. Do przërëchtowaniô ùczbë òstôł
wëkòrzëstóny film Hobbit, dlôte szkólny mùszi wczasni
gò òbezdrzec, cobë bëlno przeprowadzëc ùczbã.
Céle ùczbë
szkòłownik:
• pòznôwô bôjkã pt. „Mądri òwczôrz”, ùtrwaliwô
słowiznã: ksądz, klôsztornik, zôkònnik, mnich, téż
òsobòwé fòrmë czasników: wënëkac, pòtkac, do
pòmòc, ògòlëc, òbléc, dobëc, dac pòkù, ùzupełniwô
wiédzã ò lëdowi bôjce (ùstny spòsób przekazu,
lokalné znanczi, np. plac, pòstac, dzél krôjòbrazu,
kòntrastowé zestawienia bògati – biédny, mądri

•

– głupi), analizëje mòtiw pëtaniów w brawãdach
i gôdkach (nawiązanié do romana Tolkena Hobbit),
wnioskùje ò stereòtipach w bôjce i internetowëch
memach,
aktiwnie czëje (ùkłôdô òbrôzczi) i pòrządkùje
wëdarzenia w chronologicznym i przëczënowò-skùtkòwim ùkładze, czëtając „òbrôzkòwi plan”,
zapisëje w fòrmie zdań plan wëdarzeń, òpòwiôdô
bôjkã z pamiãcë.

Metodë i fòrmë robòtë
• robòta nad znaczenim wëbrónëch wërazów
z wëkòrzëstanim òbrôzków: metodë „pòkôż, co
to je”, „nalézë plac wërazu w jegò semanticznym
pòlu”, „domëslë sã znaczeniô wërazu na pòdstawie
kòntekstu”
• pòrównawczô analiza rozmajitëch tekstów kùlturë
(òpòwiôdanié brawãdë przez szkólnégò, òbzéranie
wëjimkù filmù, kònwencja memów), robòta w karnie
• cwiczënczi kómpòzycyjno-redakcyjné do snôżégò
òpòwiôdaniégò (òdtwórczégò, gãbnégò!) bôjczi
Didakticzné pòmòce
• wëjimk filmù Hobbit (gôdka Gòlluma z Frodã)
• zestôwk piãc òbrôzków
• òdjimk kartësczi kòlegiatë (np. http://zjazdptfarm-wycieczka.blog.onet.pl/wp-content/blogs.
dir/1344217/files/blog_lf_4910642_7588975_tr_
p1010196.jpg)
• bôjka pt. „Mądri òwczôrz” (na spòdlim S. Ramùłta,
adaptacjô B. Ùgòwsczi, W krainie baśni i bajek ka
szubskich lub do pòbraniégò na starnie www.akademiabajkikaszubskiej.pl)
• L. Roppel, Orzechë do ucechë abo pół tësąca kaszëb
skich zagôdk, Gdańsk 1956
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KLASË V–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

CYG ÙCZBË
WSTÃPNÉ ÒGNIWÒ
Cwiczënk 1
[Szkólny na zaczątk ùczbë przërëchtowôł trzë/sztërë
wëzgódczi (pòniżi są przëkładowé; òstatné pëtanié
je òbòwiązkòwé, bò bãdze brëkòwné w pózniészich
dzélach ùczbë), chtërne pòdôwô z głowë].

ANALITICZNÉ ÒGNIWÒ
Cwiczënk 3
[Szkólny rozdôwô zestôwk 5 òbrôzków (na pôrã lub na
troje ùczniów). Òne mògą rozsmiészac szkòłowników,
tej mùsz je sã spëtac: Widzelë wa ju taczé gãbë?].

–– Co to je za stwòrzenié: bùdzy sã w nocë, a w dzéń spi…
mô wiôldżé ùszë i wszëskò nima czëje… ni to mësz, ni to
ptôch? (szãtopiérz)
–– To je taczi plac, w jaczim je wiele lëdzy… je tam fùl ji
zbów… i zwónk… i łôwczi, tôfle… (szkòła)
–– Chto wszëtkò czëje, a nick nie gôdô? (ùszë)*
–– Wszëtkò sama zjôdô, a swòjim sąsadóm nick nie
òstôwiô. (gãba)*
–– Pòrenë jidze na sztërzech, w pôłnié na dwùch, a òb wie
czór na trzech nogach. Co to je? (człowiek)*
–– Chòc mô sztërë rodżi i sztërë nodżi, nigdë nie bòdze ani
nie chòdzy. (stół)*
–– Chto z waju je mądri, to niech mie wëmieni, jaczich to
w wòdze ni ma kamieni? (sëchëch)*
–– Pòwiédzta mie, co jô mëszlã, że to je prôwda, a to nie je
prôwda?
*Wëzgódczi pòchòdzącé z ksążczi: L. Roppel, Orzechë do
ucechë abo pół tësąca kaszëbskich zagôdk, Gdańsk 1956
Cwiczënk 2
[Szkólny wëswietliwô scenã z filmù Hobbit ò tim, jak
Frodo i Gòllum zadôwają so wëzgódczi (stop-klatka na
pòczątkù filmù).
Skądka wa znajeta nëch bòhaterów? Chto miôł ju òbzéróné
nen film? Widzôł sã wama? (Pò ti gôdce szkòłownicë
òbzérają do kùńca)].
Co mòże pòwiedzec ò tëch dwóch knôpach?
Wëdba: Gòllum béł lëchi, bò chcôł zeżrëc Froda, mëslôł,
że je mądrzészi òd niegò i òdpòwié na wszësczé wëzgódczi. Wiedzôł, jak òdpòwiedzec na pëtania Froda. Frodo
chcôł sã retac i wëmëszlôł rozmajité drãdżé wëzgódczi.
Òstatné pëtanié Frodo zadôł nié temù, że béł nipòcy,
leno przez zmiłkã Gòlluma.
Za czim òni so zadôwalë te tãgódczi? Jaczi béł warënk? Kto
z waji pòtrafiłbë òdpòwiedzec na te pëtania?

To je baro pòpùlarny ôrt robieniô kòmiksów w internece. Te samé gãbë są w rozmajitëch céchùnkach. Mòże na
kòżdą témã zrobic z taczich szablonów kòmiks.

Jak Frodo òdpòwié na wszëskò, mòże jic, a Gòllum
pòkaże mù stegnã, chtërną mòże jic bùten. Jak na
wszëskò òdpòwié Gòllum, bãdze mógł zjesc Froda.

Le na zaczątk òdgadnijta, chto bãdze bòhaterã ti bôjczi.
Jaczé wa widzyta òsobë na céchùnkach. Pò czim je jidze
rozpòznac? Pògadôjta ò tim w pôrach.

Môta wa czëté ò jaczis jinszich tekstach abò filmach, gdze
je téż taczi mòtiw pëtaniów?

[Sprôwdzenié robòtë karnów, ùstalenié bòhaterów].

Np. mit o Sfinksu, Pastuszek bracynów Grimm. Òznôczô
to, że je to mòtiw/ epizod/ temat wëkòrzëstiwóny
w òpòwiescach.
[Przedstawienié célu ùczbë] Za sztót òpòwiém wama
brawãdã, jakô mô téż taczi mòtiw pëtaniów.

II

[Òbrôzczi mòże scygnąc ze starnë:
https://drive.google.com/drive/folders/0B6xqyNVxlIPkRVRLTUlBY014TGc?usp=drive_web].
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Król mô kòrunã, òwczôrz (pasturz, pasturk) je z òwcama
i mô pastursczi czij, zôkònnicë mają òblokłé charakteristiczné ruchna, habitë przepasóné pòwrozã.
Jak wa mëslita, chto je nôwôżniészi? [Szkólny przëszëkòwôł
na tôflë trójnórt, w chtërnym òbczas gôdczi zapisëje
propòzycje ùczniów].

KLASË V–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

król
zôkònnicë, klôsztornicë
prosti chłop, pasturz, òwczôrz

Król béł jeden i rządzył lëdzama, béł bògati, pò nim
bëlë zôkònnicë w klôsztorach (lub ksãża w kòscołach, le
tuwò na òbrôzkù są habitë, a nié ksãdzewsczé sëknie),
dali rzemiãsnicë, robiący dlô króla i klôsztorników, a na
òstatkù bëlë prosti lëdze – tëch bëło nôwiãcy, a taczi jak
òwczôrze bëlë na samim kùńcu.
A gdze to sã dzało? Pò czim to mòże pòznac?
[Ùstalenié placu akcji. Szkòłownicë mògą pòwiedzec
òglowò, że te wëdarzenia dzeją sã na jaczims pòlu przed
kòscołã, w jaczis jizbie. Le jidze ò to, żebë sã domëslëlë –
abò dowiedzelë – że to są Kartuzë, a mòże to pòznac pò
dakù kòscoła. Jeżlë szkòłownicë nie pòznalë kartësczi
swiãtnicë, to szkólny pòkazëje jima przërëchtowóné
òdjimczi trzech/sztërzech bùdinków kòscołów – to,
co ùczniowie znają, np. z Wejrowa, Lãbòrga, Gduńska,
itp. Mòże przë leżnoscë pòrównac te swiãtnice: jich
wiôlgòsc, wëzdrzatk itp. Jeżlë ùczniowie dali nie wiedzą,
że jidze ò Kartuzë, to szkólny jima to gôdô].
[Szkólny mòże téż rozszerzëc wiédzã szkòłowników]
Kartuzë – nôpierwi (XIV w.) béł klôsztór kartëzónów, a pò
tim jak sã zbògacywôł, w òkòlim przëbiwało jinëch lëdzy
– mùszôł bëc gòlôrz, piekôrz, kùchôrz, flészer, browôrz,
szewc, kòwôl, krôwc itd. Pòwstała wies. Kartëzónowie
w strzédnowiekù zajimalë sã przepisywanim ksąg i sztu
dérowanim pismionów Òjców Kòscoła. Klôsztornicë mielë
piãkné biblioteczi, kartëzónowie bëlë baro wëkształco
ny. Pò prôwdze Kartuzë stałë sã miastã dosc pózno, bò
w 1923, ale ju sto lat chùdzy ta wies bëła stolëcą pòwiatu.
Te je wama òpòwiedzoné jakno czekawòstka.
Cwiczënk 4
Pòsłëchôjta, òpòwiém wama ò mądrim òwczarzu, a wa sã
zastanówta nad pòsobicą òbrôzków.
[Szkólny òpòwiôdô z pamiãcë bôjkã „Mądri òwczôrz”,
le ùżiwô słów zrozëmiałëch dlô szkòłowników – nié:
ksążã, ale król (wiôldżi pón), gwardión, zôkònnik. Ùżiwô
znankòwników mądri, bògati, biédny... Gôdka mô bëc
żëwô – szkólny mô zmieniwac tempò, robic paùzë,
pòdczorchiwac wôżné słowa (np. pokazëwac czinnoscë); mô téż dac czas na smiéch, jeżlë ùczniowie chcą sã
smiôc pò drëdżim i trzecym pëtaniu].
Jakô je pòsobica wajich òbrôzków?
[Òdtwórczé òpòwiôdanié szkòłowników: gôdają ò
pòsobicë òbrôzków. Szkólny zapisëje na tôflë czasniczi,
jaczé pòjôwiają sã w gôdce, ùczniowie jich nie przepi-

sëją: ùmëslił wënëkac, pòtkôł, chcôł dopòmòc, ògòlëlë,
òbloklë, pòsłelë, zadôł (pëtanié), dobéł nad (królã), dôł
pòkù].
Co je taczégò nadzwëczajnégò w ti òpòwiescë?
–– Prosti biédny knôp, òwczôrz, miôł wiãkszą mądrosc
òd bògatégò króla i ùczonëch zôkònników – bôjkòwé
kòntrastë, apartnoscë.
–– Dzãka chitroscë prostégò człowieka zôkonnicë
òstelë w Kartuzach – „dobro dobiwô”;
–– Bëło widzec na tëch òbrôzkach, że prosti knôp bãdze
wôżny w òpòwiescë. Miôł òn swòjã mądrosc, nié
taką z ksążków, le swòjã, jaką mù chtos miôł slôdë
pòwiedzóné. Zôkònnicë dzywilë sã, że taczi òwczôrz
mòże pòwiedzec tëlé mądrëch rzeczi.
–– Stôrô bôjka, òpòwiôdónô przez wieczi, nie stracëła
swòji aktualnoscë.
–– Memë są schematiczné, wëkòrzëstëją ùproszczenia
jak bôjka.
Zapiszta témã ùczbë: „Mądri òwczôrz” – ò nadzwëczajny
zaradnoscë prostégò człowieka.
Pòd témą zapiszemë zdania do zesziwkù.
[Szkòłownicë dzelą sã na karna i na spòdlim słów zapisónëch na tôflë ùkłôdają zdania do òbrôzkôw (1 karno =
1 zdanié), tak pòwstanie plan wëdarzeniów, piszą gò na
tôflë, a pò tim przepisëją do zesziwkù. Zależno òd czasu
i ùmiejãtnoscë ùczniów mòże dopasowiwac przërëchtowóné pòdpisë do òbrôzków abò ùzupełniwac zdania
wërazama z tôflë].
Wëdba:
1. Król ùmëslił zôkònników z klôsztoru wënëkac, jeżlë
nie òdpòwiedzą na trzë pëtania.
2. Gwardión pòtkôł òwczarza, chtërny chcôł dopòmòc
zôkònnikóm.
3. Òwczarza ògòlëlë, òbloklë w zôkònné ruchna i pòsłelë
do wiôldżégò pana.
4. Król zadôł pasturzowi pierszé pëtanié, drëdżé pëtanié
i trzecé pëtanié.
5. Òwczôrz dobéł nad królã i tedë ten dôł klôsztornikóm
pòkù.
DOMÔCÔ ROBÒTA:
Naùczã sã piãkno òpòwiadac bôjkã ò „Mądrim òwczarzu”.
[Pòstãpną ùczbã nôleżi zacząc òd òpòwiôdaniô bôjczi
przez wëbrónëch szkòłowników. Mòże zrobic tak, że
wëbierze sã dwóch, jeden bãdze bùten salë, a drëdżi
bënë mdze òpòwiôdôł. Jak nen drëdżi skùńczi, weńdze
ten pierszi i téż bãdze òpòwiôdôł. Jidze ò to, żebë te
òpòwiescë nie wpłiwałë na se. Pòkôże to, że kòżdi gôdô
kąsk jinaczi, dodôwô cos òd sebie abò cos pòmijô, ale
schemat òpòwiescë (bòhaterowie, plac, ùdba, pointa)
òstôwô bez zmian].

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 7 (99), DODÔWK DO „PÒMERANII”

III

ÙCZBA DLÔ KLASÓW GIMNAZJUM (NA 3–4 GÒDZËNË)

Elżbiéta Prëczkòwskô

Matka Bòskô ze Swiónowa królëje
Kaszëbóm 50 lat
Céle ùczbë
Ùczéń:
• wié, co to je Sanktuarium Królewi Kaszëb w Swiónowie
• rozmieje wëbrac z tekstu brëkòwną wiédzã
• pòtrafi òpisac i òpòwiedzec, co widzy na òdjimkù
• wié, jak zrëchtowac pielgrzimkã
• rozmieje napisac mòdlëtwã
• rozpòznôwô òdjimczi sparłãczoné ze Swiónowã
Metodë robòtë
• czëtanié tekstu ze zrozmienim (w grëpach)
• twórczô robòta
• samòstójnô robòta z internetã
Fòrmë robòtë
• w grëpie
• òsóbno
• całą klasą
Didakticzné pòmòce
• tekstë sparłãczoné ze Swiónowã
• òdjimczi z kòrunacji
• mapa pielgrzimków
• materiałë do zrëchtowaniô plakatu
CYG ÙCZBË
Cwiczënk 1
Na zôczątkù ùczbë mòdlimë sã z ùczniama mòdlëtwą:
Dëchù Swiãti przëdôj mòcë
Naji szkòłowi robòce
Bësmë ùczbą naszą snôżą
Mòglë głosëc chwałã Bòżą.
Cwiczënk 2
Ùczniowie ùstôwiają sã w kòle. Kòżdi ùczéń wëbiérô so
jednégò drëcha abò drëszkã, wëchôdô na westrzódk
kòła i gôdô na przëmiôr „Witóm mileczno Ankã, baro jã
lubiã za to, że mie pòmôgô w ùczbach”. Anka wëchôdô
tej na westrzódk, a ùczéń wlôżô na ji plac. Tak pòsobicą
kòżdi ùczéń, jaż wszëtcë mdą pòwitóny.

IV
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Òstatnô òsoba pòdôwô rãkã wszëtczim i wëmôwiô pò
kaszëbskù wszëtczich miona.
Żebë pòdzelëc ùczniów na sztërë karna, ten, co jakno òstatny je we westrzódkù, pòkôzywô na ùczniów
i rechùje do sztërzech. Wszëtczé jedinczi twòrzą jedno
karno, dwójczi drëdżé, trójczi trzecé a czwórczi – czwiôr
té karno. Pierszé karno pòdchôdô do swòjégò tekstu,
co leżi na łôwce, a je przë nim cyfra 1, jinszé karna jidą
do swòjich dokôzów. Terô kòżdé karno czëtô tekst
i wëpisywô z niegò jak nôwiãcy wiadłów. Na tã robòtã
je 10 minut.
Robòta dlô karna 1
Jidzesz të na pielgrzimkã?
Jack: Jidzesz latos na pielgrzimkã do Swiónowa?
Tómk: Jô nie wiém, mie cos w òstatnym czasu nodżi
bòléwają. Jô jem ju gwësno nachòdzałi dosc.
J. Nachòdzałi! Në cëż të terô, młodi knôpiéla. Kò të jak
młodé zgrzébiã bë mùszôł jic.
T. Jo, to sã tak mësli. Të tu z Kartuz mòżesz kòżdi dzéń
w tã i nazôd piechti wôrpac. To je krótkò.
J. Ale do Wejrowa téż chòdzã, a to je ju sztëk drodżi.
T. Kò to je baro chwalebné, chłopie. Jak të tak rôd
chòdzysz, tej przeńdzesz sã latos za mie.
J. Tak to nie jidze. Kòżdi mùszi sóm swòje wësłużëc.
Jeżlë chcesz miec szczescé ze swòją slëbną, tej mùszisz
nômni trzë razë jic piechti do Kaszëbsczi Królewi patrónczi Piãkny Miłotë.
T. A żebës wiedzôł, że pùdã. Jeżlë to mô pòmòc, cëż to
je na mie, jesz bãdã całą drogã niósł feretrón. Mòja białka mùszi bëc nôbëlniészô na swiece.
J. Tej le biéj z Bògã, mòże tam sã spòtkómë.
Robòta dlô karna 2

Matkò Bòga
Sł.: Eùgeniusz Prëczkòwsczi
Mùz.: Jerzi Stachùrsczi

Matkò Bòga całô w chwale,
Lud Twój pôdô na kòlana
Tczã Cë skłôdô, redosc, żale
Sławi przez Ce swégò Pana.
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Matkò Bòga Të wskôzywôsz
Drogã żëcô i zbawienié
Wiedno w cãżczich chwilach dôwôsz
Radã, bezpiek, pòceszenié.
Ref. Matkò Bòga i Królewô
Wëbaw nas òd wszëtczich win,
Dlô nas łasczi Króla wzewôj,
Chtërnym je nasz Pón – Twój Syn.
Matkò Bòga Bóg Cë Zapłac
Że jesz widzec mògã Ce dzys
Chcã sã w rãkôw Twój wëpłakac
To òstatny mòże je rôz.
Matkò Bòga Të wskôzywôsz
Drogã żëcô i zbawienié
Wiedno w cãżczich chwilach dôwôsz
Radã, bezpiek, pòceszenié.
Ref. Matkò Bòga i Królewô
Wëbaw nas òd wszëtczich win,
Dlô nas łasczi Króla wzewôj,
Chtërnym je nasz Pón – Twój Syn.
Robòta dlô karna 3
Mòdlëtwa do Swiónowsczi Panienczi
Swiónowskô Panienkò, Matinkò Bòżô, Nasza Kaszëbskô
Królewô. Tak jak jes òd stalat błogòsławia naszim starkóm i òjcóm, co ù Cebie tu w Swiónowie na tim swiãtim
môlu wëprôszelë sobie na klãczkach swòjã drogã do
Bòga, tak błogòsławi i żegnôj nasz kaszëbsczi lud. Żegnôj naszã lubòtną kaszëbską Tatczëznã, nasze niwë,
wòdë, chëczë i dobëtk, naszã robòtã i trud. Żegnôj naszã
rodną zemiã kaszëbską, nasze dzecë, młodzëzna i nas
wszëtczich. Żebë jesmë wiedno tim swiatim turã naszich starków i òjców szlë przez rzetelną prôcã i pòkórną
mòdlëtwã, wzorã swiãtégò Józefa, i za Twòją Matinkò
przëczëną, doszlë téż do Boga. Amen.

òstałë ùkradłé. Bëłë to trwałé znaczi cëdownégò dzejaniô Swiónowsczi Matinczi. Nôwicy tëch znaków òstało
pò II wòjnie swiatowi. Przikładowò òcalenié z lagrów
zawdzãcziwelë Matince ks. prałat Francëszk Grëcza i ks.
Stanisłôw Grónowsczi z Chmielna. Ò cëdownëch łaskach do dzys gôdają partizani mirochòwsczi i ti, co bëlë
na frontach II wòjnë. To wszëtkò sprawiło, że Òjc Swiãti
Paweł VI wëdôł dekret, w chtërnym ùznôwô Matinkã
Swiónowską za cëdowną i nakôzywô jã ùkòrunowac.
Ten akt dokònôł sã 4 séwnika 1966 rokù. Kòrunatorã
béł biskùp pelplińsczi Kazmiérz Józef Kòwalsczi.
[aùtor tekstu: Eùgeniusz Prëczkòwsczi]
Cwiczënk 3
Kòżdô grëpa pòsobicą pòdchôdô do tôblëcë i wkół
słów „Kaszëbskô Królewô” wëpisywają swòje wiadła.
Nót miec starã pòprawno zapisac ne wiadła. Na kùńc
chãtné òsobë na spòdlim zdobëti wiédzë òpòwiôdają ò
swiónowsczim sanktuarium. Nót czile zdaniów zapisac
w zesziwkach.
Cwiczënk 4
W 2016 rokù przëpôdô Wiôldżé Jubileùm 50 lat òd
Kòrunacji Swiónowsczi Panienczi na „Królewą Kaszëb”.
Môsz pòd spódkã i na starnie VI òdjimczi z tegò czasu.
Przëzdrzë sã jima i òpiszë jeden z nich. Wëszukôj z internetu
wiadła z tegò wiôldżégò wëdarzenia.

Robòta dlô karna 4
Matinka Kaszëbsczi Zemi
Swiónowò leżi 12 kilométrów za Kartuzama w stronã
Lasów Mirochòwsczich. W môłim kòscele krëje wiôldżi
skôrb – cëdowną figùrã Matczi Bòsczi Swiónowsczi –
Królewi Kaszëb z XV w. Dzysô sã gôdô ò tim môlu, ò
ti wsë: pątniczé abò pielgrzimkòwé serce Kaszëb. Nick
dzywnégò, skòrno na òdpùsce Szkaplérzny 16 lëpińca biwô kòl dwadzesce tësący lëdzy. W tim je wnetka
trzëdzescë pielgrzimków z rozmajitëch parafii pòwiatów
kartësczégò, kòscersczégò, bëtowsczégò, wejrowsczégò,
lãbòrsczégò, a nawetka òstatno słëpsczégò. Swiadectwów cëdownëch ùzdrowieniów je w Swiónowie wiele. Mało lëdzy równak mô òdwôgã to zeznac i napisac.
Sta lëdzy w dowód wdzãcznoscë òstawiło swòje wotum.
Baro lëchò sã stało, że w 2003 rokù wszëtczé wòta
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Cwiczënk 5
Niżi môsz mapã pielgrzimków, jaczé òd cziledzesąt lat jidą na òdpùstë do Swiónowa. Wëpiszë trzë nôdłëgszé pielgrzimczi,
trzë, co mają pòstrzédną długòsc, i trzë czësto krótczé. Nalézë w internece wiadła ò jedny z tëch pielgrzimków i zrób z tegò
notkã do zesziwkù.

VI
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Cwiczënk 6
Të jes òrganizatorã pielgrzimczi z twòjégò môla do Swióno
wa. Jak mùszi sã przërëchtowac? Wëpiszë, co pòsobicą je
nót zrobic, żebë wszëtkò sã ùdało. Zadbôj ò to, żebë bëłë na
ni kaszëbsczé akcentë. Zrëchtuj plakat, na chtërnym wëpi
szesz wszëtczé brëkòwné wiadła.
Cwiczënk 7
Lëdze, chtërny chòdzą piechti do Mariji, mają wszelejaczé
intencje [proszą ò zdrowié, szczescé familie, bëlną białkã
czë bëlnégò chłopa, pòmòc w drãdżich jiwrach, dzãkùją
za wszëtczé dobro]. Òne dodôwają mòcë do pòkònaniô
swòjich słabòsców. Wiele łasków òpisónëch je w ksążce
Eùgeniusza Prëczkòwsczégò ò Królewi Kaszëb pt. „Swiónow
skô nasza Matinkò”. Jedna z nich je òpisónô niżi. Przeczëtôj
tekst „Ùzdrowienié sëna”. Pò ùczbie spëtôj lëdzy, co mieszka
ją wkół co, czë nie czëlë czedës ò jaczims człowiekù, chtëren
téż doznôł ùzdrowieniô na cele abò dëchù òd Swiónowsczi
Matinczi. Jeżlë chtos cë ò tim òpòwié, zapiszë to w zesziwkù.

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

Ùzdrowienié sëna
Fejn swiãto, chòdzymë kòżdégò rokù. Nas to ceszi, że
mòżemë całą wsą jic pielgrzimką do naszi Matczi Bòsczi.
Piãc lat temù knôp nama zachòrzôł cãżkò i wiele z naszich tam szło na pielgrzimkã i sã mòdlëło ò zdrowié.
Knôp pò tidzeniu béł zdrów, dochtórzë nie wiedzelë jak.
Òd te czasu jô tam rôd chòdzã do Swiónowa dzãkòwac
za zdrowié naszégò knôpa. Mô latos 15 lat.
Tata
Cwiczënk 8
Òd czile lat w òktawie swiónowsczégò òdpùstu rozmaji
ti lëdze zjéżdżają do Kaszëbsczi Królewi. Westrzód nich są
młodi lëdze, téż ti pò zrãkawinach, żebë dostac òsoblëwé
błogòsławiéństwò. Mòżesz téż sã wëbrac w ten dzéń do
Swiónowa i zachãcëc do te swòjich drëchów. Je tam pò
prôwdze wiele młodëch lëdzy. Swiôdczi to ò jich wiôldżi wie
rze. Napiszë krótką mòdlëtwã do Swiónowsczi Matczi Bòsczi.
Cwiczënk 9
Pòdpiszë òdjimczi pòdónyma na starnie VIII (w ramce) titla
ma. Te, chtërnëch ni ma, dopiszë sóm/sama.

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

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

............................................................................................
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Karno „Lëdowô nóta” z Kanadë razã z repliką
Swiónowsczi Panienczi w kòscele w Wilnie. Biskùp
Riszard Kasyna òbczas òdpùstowi mszë. Kòscół
pw. Narodzeniô Nôswiãtszi Mariji Pannë w Swiónowie. Kaszëbi z Kanadë Margaret i Zigmunt Biernaskie wstôwiają Figùrkã do wôłtôrza w kòscele
w Wilnie. Pątnicë wëprôszają dlô se łasczi, jidącë
na klãczkach wkół wôłtôrza.

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

Cwiczënk 10
Szkólny rozdôwô wszëtczim ùczniom tekst mòdlëtwë
z drëdżégò cwiczënkù i gôdô:
Nen tekst Mòdlëtwa do Swiónowsczi Panienczi wërzekł
Jan Trepczik do biskùpa i zeszłëch lëdzy òbczas kòrunacji.
Je to przesnôżô mòdlëtwa. Przeczëtôj jã jesz rôz bëlno czile
razy a pòtemù naùcz sã ji na pamiãc.
Òdjimczi i mapa z archiwùm familie Prëczkòwsczich

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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