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Stanisłôw Frymark Starszé klasë spòdleczny i klasë wëżispòdleczny szkòłë
(2 gòdzënë ùczbòwé)

Malënk: D. Chrul

Kaszëbsczé knëpczi Blanche Krbechek – warkòwnie

Terôczasné kaszëbsczé knëpczi narodzëłë sã w 2000 
rokù, czedë wastnô Blanche Krbechek naczãła parłãczëc 
knëpczi z rozmajitëch strón Pòlsczi z kaszëbsczima 
wësziwkòwima roscënowima mòtiwama (wôrt równak 
dopòwiedzec, że ju rëchli próbòwała je robic na spòdlim 
kaszëbsczégò wësziwù Mariô Kawka). Òd tegò czasu 
wastnô Blanche wërobiła czile mòdłów, jak mòże 
robic kaszëbsczé knëpczi. Na ti ùczbie szkólny naùczi 
kaszëbsczi słowiznë sparłãczony z knëpkama i jich 
wërobizną, a téż wëtłomaczi, jak wëkònac kaszëbsczé 
knëpczi wedle Blanche Krbechek. Jeżlë to je mòżlëwé, 
wôrt je rôczëc wastnã Krbechek na zajmë, cobë sama 
mògła pòkazac, jak sã robi knëpczi [Blanche Krbechek 
gôdô leno pò angelskù, tedë na ùczbã mùszi téż zarôczëc 
szkólnégò angelsczégò, cobë tłomacził ji słowa, jeżlë ni 
mòże tegò zrobic szkólny kaszëbsczégò, a ùczniowie bë 
mòglë ji nie zrozmiec]. 

Céle ùczbë 
Szkòłownik:
• ùwôżno słëchô przedstawionëch przez szkólnégò 

słów sparłãczonëch z knëpkama, 
• zapisëje słowiznã do zesziwkù,
• pòprawno wëmôwiô te słowa,
• słëchô, jak zrobic kaszëbsczé knëpczi, i je robi.

Metodë i fòrmë robòtë
• pisanié tekstu na tôflë przez szkólnégò 

i w zesziwkach przez ùczniów
• pòwtôrzanié wërazów z całim karnã i przez 

kòżdégò ùcznia òsóbno
• wëcënanié i przëklejanié knëpków na papiór 

Didakticzné strzódczi
farwny i biôłi papiór, nożiczczi, klej

Pòwrózczi do relacjów z warkòwniów na témã knëpczi
http://chojnice24.pl/artykul/22063/wyjatkowe-
warsztaty-rekodzielnicze-w-swornegaciach/
http://www.chojnice.com/wiadomosci/teksty/
Wyjatkowe-warsztaty-rekodzielnicze/15813
http ://www.chojn ice .com/ga ler ia/kategor ia/
Wyjatkowe-warsztaty-rekodzielnicze

CYG ÙCZBË

Bôczënk: jeżlë ni ma mòżlëwòtë, bë rôczëc wastnã 
Krbechek do szkòłë, tej szkólny mô za zadanié 
przërëchtowac sã do òpòwiedzeniô ò ni a ji knëpkach, 
a téż wôrt tedë pòkazac ùcznióm òdjimczi z taczich 
zajmów (mòże je nalezc na pòdónëch internetowëch 
starnach). Wôrt, bë szkólny zapòznôł sã z artiklã Stani-
sława Frymarka pt. „Blanche Krbechek – mieszkanka 
Ziemi Zaborskiej z wyboru i pochodzenia przodków”, 
òpùblikòwónym w biuletinie Terra Zaborensis. Ziemia 
Zaborska (2018, nr 18, s. 62–65). Biuletin je dostãpny 
pòd adresã: http://www.ztn.com.pl/files_b/18_BIU-
LETYN%202018.pdf

Dzél wstãpny
Szkólny witô szkòłowników: Dobri dzéń! Witóm waji! 
[Szkòłownicë òdpòwiôdają].
Chcôłbëm wama przedstawic wastnã Blanche Krbechek, 
chtërna bãdze dzysô nas ùczëc robic kaszëbsczé knëpczi.  
Szkólny przedstôwiô gòsca i gôdô ò nim czile słów.
Przódë na Kaszëbach pòlëce w chëczach ùpiãksziwałë 
knëpczi (zwóné téż szpëcama) zrobioné, tj. wëcãté ze 
zwëczajnégò biôłégò papióra, bò mało chto mógł miec 
na pòlëcach knëpczi z materiału, tj. kòrónczi. Òd 2000 
rokù wastnô Blanche Krbechek parłãczi kaszëbsczé 
mòtiwë z fòrmama knëpków z różnëch strón Pòlsczi. Tak 



NAJÔ ÙCZBA, NUMER 9 (131), DODÔWK DO „PÒMERANII”

STARSZÉ KLASË SPÒDLECZNY I KLASË WËŻISPÒDLECZNY SZKÒŁË

II

sã narodzëłë kaszëbsczé knëpczi Blanche Krbechek. Le nim 
bãdzemë sã ùczëc, jak je robic, naùczimë sã czile słów 
sparłãczonëch z knëpkama i jich wërobizną. 

Dzél rozwijny
Szkólny gôdô: Pò tim, co bëło rzekłé, mòżeta sã ju domësz-
liwac, jakô je téma naszi dzysészi ùczbë [szkólny zapisywô 
jã na tôflë], i téż jaczé słowa są sparłãczoné z knëpkama. 
Terô dôjta mie przemiarë słów sparłãczonëch z knëpkama. 
[Szkòłownicë gwës wëliczą czile słów, chtërne szkólny za-
pisywô na tôflë]. Baro fejn. A terô zbierzemë to wszëtkò, tj. 
całą słowiznã sparłãczoną z knëpkama, do grëpë. [Szkólny na 
tôflë céchùje tabelã i w ni wpisëje to, co je niżi; jeżlë wpi-
sze do ni ùczniowsczé słowa, to mòże je wëmazac z tôflë; 
kòżdé słowò, jaczé napisze, głosno wëmôwiô].
Wërobizna: knëpczi, nożëczczi, papiór: biôłi, farwny, 
sztiwny, kôrtka, klej, przëklejic, wëcyc/wëcënac, syme-
triô, zagnąc/zadżąc, òtemknąc, céchòwac.
Kaszëbsczé farwë: czôrny, żôłti, czerwiony, zelony, 
mòdri, jasnomòdri, cemnomòdri.
Mòtiwë: kwiôtk, tëlpa, gwiôzda, wiszenka, zwónuszczi, 
palmeta, płatk, chłądk, lëst, blewiązka.

[Szkòłownicë pòwtôrzają głosno słowa za szkólnym].
Jeżlë na ùczbie je wastnô Krbechek, to òpòwiôdô i rów-
noczasno pòkazëje, jak sã robi kaszëbsczé knëpczi,  
a ùczniowie słëchają i robią to, co òna. Jeżlë ji ni ma, to 
szkólny sóm mùszi wszëtkò ùcznióm weklarowac. Na 
przëmiar tak:
Nôpierwi bierzemë biôłi sztiwny papiór. Pózni cemnomòdri, 
chtëren mùszimë zagnąc w pół, farwą do westrzódka. Na 
zdżãcym tegò cemnomòdrégò (na rance, tj. z dwùch strón 
zdżãcô) céchùjemë płatk kwiôtka tëlpë, wëcynómë gò, 
òtmikómë kwiôtk i klejã przëklejómë na biôłi sztiwny papiór. 
Terô bierzemë mòdri papiór, zadżinómë gò i céchùjemë płatk, 
le mniészi niżlë wczasni, niżlë ten pierszi. Wëcynómë gò 
i przëklejómë na biôłi papiór tak, cobë sã kąsk wëżi nakła-
dôł na cemnomòdri. Trzecy, jesz mniészi, płatk, a czwiôrti, 
dëcht malińczi, żôłti na samim westrzódkù. Terô jesz trzë 
môłé, òkrãgłé wiszenczi – dwie przëkléjómë nad kwiatã, 
a trzecą przëkléjimë na kùńc, tej terô jã òstôwiómë. 
Mùszimë zrobic chłądk, na chtërnym rosce kwiat tëlpë. 
Bierzemë zelony papiór, zadżinómë i céchùjemë dłudżi 
chłąd z wiãkszim lëstã na dole i mniészima wëżi. Wëcynó-
më to i przëkléjómë pòd tëlpą. Dopiérze terô przëkléjómë 
trzecą wiszenkã w môlu, gdze stikô sã kwiat z chłądkã. 
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Kùńcowi dzél

Na kùńc warkòwniów szkólny òbzérô robòtã ùczniów 
i wëzwëskiwô nôlepszé prôce na szkòłową abò klasową 
gazétkã. 

Szkólny dzãkùje wastnie Krbechek i szkólnémù angelsczégò 
jãzëka, jeżlë ùczãstniczãlë w ùczbie.
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Òdjimczi: S. Frymark

Òdjimk robòtë w Brusach
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Béjata Jankòwskô Klasë VII–VIII spòdleczny szkòłë

Pò Kòscérznie z Aleksandrã Majkòwsczim  
– wanoga pò miesce

Céle ùczbë
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë sparłãczony z dzejarzã
•	 wskôzanié miłotë Aleksandra Majkòwsczégò do 

Kòscérznë i Kaszëb (jegò zainteresowaniô Kaszëba-
ma, kaszëbsczim jãzëkã, kùlturą, zwëkama itd.)

•	 pòznanié historie Kòscérznë 
•	 sztôłcenié szëkòwnoscë ùwôżny òbserwacji i 

spòstrzegawczoscë
•	 rozwijanié ùmiejãtnoscë wespółrobòtë w karnie
•	 rozwijanié jãzëkòwëch ùmiejãtnosców 

Céle pòdrobné
Ùczéń
•	 rozmieje szëkac i wëbierac wôżné infòrmacje z żëcégò 

Aleksandra Majkòwsczégò (żëcopis, dokazë, zaintere-
sowania, itp.),

•	 wëzwëskùje wiédzã ò Majkòwsczim do rozrzesze-
niô krziżny tãgódczi i kôrtë robòtë,

•	 rozmieje fòrmùłowac òdpòwiedzë na zapitania,
•	 rozmieje czëtac, gadac i pisac pò kaszëbskù (zapisëje 

i czëtô zebróné infòrmacje ò Majkòwsczim i lëterac-
czé tekstë),

•	 znaje historiã Kòscérznë,
•	 rozmieje wespółrobic w karnie.

Metodë robòtë
•	 kôrbionka z klasą
•	 wanoga
•	 słëchanié prowadnika
•	 krziżnô tãgódka i kôrtë robòtë
•	 czwiczenia w szëkanim wiadłów ò Aleksandrze 

Majkòwsczim w ksążkach
•	 czëtanié òbjasnieniów i wëjimków z Żëcégò i przigód 

Remùsa

Fòrmë robòtë
•	 w karnach
•	 indiwidualnô

Materiałë didakticzné
•	 biografie Aleksandra Majkòwsczégò
•	 òdjimk Aleksandra Majkòwsczégò

•	 kôrtczi z czwiczeniama i pisadła
•	 wëjimczi z Żëcégò i przigód Remùsa
•	 wëjimk z wiérztë pt. Witej, Koscérzno
•	 kôrta Kòscérznë

Bibliografiô
• Aleksander Majkòwsczi, Żëcé i przigòdë Remùsa, Ofi-

cyna Czec, Kartuzë 2010.
• Józef Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–

1938) biografia historyczna, Instytut Kaszubski, Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie, Gdańsk – Wejherowo 2002.

• Róża Ostrowska, Izabella Trojanowska, Bedeker 
kaszubski, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1962 i 
Gdańsk 1974.

Sztatura Aleksandra Majkòwsczégò w Kòscérznie. Zdrzódło: Urząd 
Miasta Kościerzyna – www.miastokoscierzyna.pl
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I. PRZËRËCHTOWANIÉ DO WANODŻI
Wersjô dlô ùczniów z kòscersczich szkòłów: szkólny 
realizëje pąktë 1 i 2 w szkòle, a dopiérkù pò tim jidze 
z klasą na wanogã. 
Wersjô dlô ùczniów z jinszich szkòłów: szkólny re-
alizëje pąktë 1 i 2 na ùczbie tikający sã Aleksandra 
Majkòwsczégò a Żëcégò i przigód Remùsa, nigle ùczniowie 
pòjadą z nim na wanogã. 
1. Szkólny pòkazëje wiôlgą kôrtkã z òdjimkã Aleksan-
dra Majkòwsczégò i pitô sã ùczniów, czë znają tegò 
człowieka, czë mają gò gdze widzóné, chto to je i jaczé 
je jegò miono.
2. Szkólny dzeli ùczniów na karna, rozdôwô jima ksążczi 
z biografią Aleksandra Majkòwsczégò i gôdô, cobë na-
lezlë w nich wiadła ò nim: gdze i czedë sã ùrodzył, jaką 
skùńcził szkòłã, jaczi béł jegò wark i czim zajimôł sã 
w żëcym. Kòżdé karno dostôwô kôrtkã, na chtërny mùszi 
zapisac zebróné infòrmacje. Wszëtczé karna mają 15 mi-
nut na wëkònanié zadaniô. Pò tim czasu kòżdé karno za 
régą czëtô, co nalazło ò Majkòwsczim. Ze wszëtczich 
zebrónëch infòrmacjów wespół twòrzą jedną krótką 
notkã biograficzną ò Majkòwsczim i jegò dokazach. 
Dochôdają do tegò, że ùrodzył sã w Kòscérznie. Szkól-
ny zabiérô ùczniów na wanogã po Kòscérznie szlachama 
Majkòwsczégò. 

II. WANOGA
3. Szkólny dzeli ùczniów na trzë karna. Kòżdé z kar-
nów wëbiérô przédnika. Kòżdi przédnik dostôwô òd 
szkólnégò kôrtã robòtë z czwiczeniama (Dodôwk), jaką 
nót je wëfùlowac. Òbczas wanodżi ùczniowie mają za 
zadanié w karnie zbierac infòrmacje, bë razã wëfùlowac 
kôrtã robòtë i wëznaczëc trasã pò Kòscérznie.
4. Jidzemë do Mùzeùm Kòscersczi Zemi. Prowadnik pò 
mùzeùm zaczinô kôrbic ò Majkòwsczim i jinëch mło-
dokaszëbach na wëstôwkù ò młodokaszëbach. Tu téż 
ùczniowie dowiadiwają sã midzë jinszima ò tim, jak 
Remùs sedzôł w sôdzë z królã jezora i co dostôł òd niegò. 
Òkróm tegò ùczniowie zwiedzają mùzeùm, pòznôwają 
historiã Kòscérznë i lëdzy z nią sparłãczonëch.
5. Pò zwiedzywanim mùzeùm wëchôdómë na wanogã pò 
Kòscérznie i szukómë szlachów Aleksandra Majkòwsczégò.
6. Zatrzimiwómë sã przë kòscersczim rôtëszu. Wëbróny 
ùczéń czëtô wëjimk z Żëcégò i przigód Remùsa [s. 263 
wëdaniô wskôzónégò w bibliografii]:
Jak bëło zeżniwioné, karowôł jem znôwù w swiat. 
Kòle Matczi Bòsczi Séwny zaszedł jem na jôrmark do 
Kòscérznë […]. Béł to prawie piątk a wdarzã sobie 
wszëtkò jak dzys. Pòstawił jem swòjã karã niedalekò 
niemiecczégò kòscoła, chtëren na strzódkù rénkù sto-
jôł. Òd lewi rãczi miôł jem bùdë z piernikami, a òd prawi 
rãczi ùstawilë swòje bãbórczi i czerzónczi bednarze.
7. Jidzemë na rënk, tam ùczniowie mùszą wskazac, 
gdze stojôł nen „niemiecczi kòscół” w XIX stolatim. 
Szkólny òpòwiôdô ò ewangelicczim kòscele, że mùszôł 
òstac rozebróny w 1894 rokù, bò w Kòscérznie bëło 

wiele ewangelików i béł dlô nich za môłi. Dlô nich 
wëbùdowelë tedë w latach 1892–1894 drëdżi kòscół 
w neògòticczim stilu przë sz. Swiãtojańsczi. Szkólny 
nawiązëje téż do bùdinków wkół rënkù z XIX stolata. 
Wrôcómë do przeczëtónégò chùtczi wëjimkù z Remùsa 
i wskazëjemë, gdze mògłë stac ne bãbórczi, czerzónczi 
i bùdë z piernikama.
8. Pòdchôdómë do sztaturë Remùsa, chtëren sedzy 
na westrzódkù rënkù przë fòntannie. Szkólny gôdô, że 
wëkònôł jã méster ze Gduńska – Tómk Radzewicz, a òstała 
òdsłoniãtô 18 séwnika 2011 rokù. Tam szkólny dôwô 
chãtnym ùcznióm do głosnégò czëtaniô z pòdzélã na role 
drëdżi wëjimk z Żëcégò i przigód Remùsa [s. 47–48]:
– Przeniesë mie, chłopkù, przez tã wòdã. Zdrzë na ten 
zómk wiôldżi i pëszny naprocëm: Co jeden wiek lëdz-
czi òn wëchòdzy na jawã głãbòkò ze zemi i żdaje na 
swòjégò wëbôwcã. Chto mie przeniese przez tã wòdã 
do zómkù òjców mòjich, tegò tam jak króla przëwitają. 
Wez mie tedë i zanies przez tã wòdã. Bò jitro bãdze za 
pòzdze [...]. 
Ale jô wiedno widzôł mòjã żôrotną ùrodã w zwiercadle 
rzéczi i jem sã wstidzył. 
Ale królewiónka mie dodôwała òdwôdżi:
– Nie ùważôj na swòjã małosc i żôrotnosc. Wëstrzélë 
òkã kù swòji gwiôzdze a ùdzyrżë serce do wiôldżi spra-
wë. Zdrzë, jak pëszny ten zómk! Czej złoti mój bót 
pòstawiã na jegò stopienie, znikną bòrë wkół a wëroscą 
chatë szczestlëwëch lëdzy, co żdają zbawieniô, jak jich 
królowô. Wstónie niewiadomi swiatu lud, ò chtërnym 
dzeje dôwno pisac òprzestałë i znôwù płëgama òrac 
bãdze zemiã i żôglama jezdzëc bãdze pò wòdach. Tej 
przëbôczi sobie swiat, że lud taczi żił w czasach dôwno 
minionëch i dzëwic sã bãdze, że znôwù żëje… Ùdzyrżë 
dëcha i wierzë w swòjã mòc. 
Tej jô òczë pòdniósł na lica królewiónczi i zabôcził, że 
jem môłim Remùsã. A dëch taczi wstąpił we mie, żem 
znôwù jął mierzëc òczama drogã przez rzékã. Ale tej 
jem widzôł, jak z wòdë kù mie dwigałë sã trze ùkôzczi, 
òpòczné i straszné.
– Nie bój sã pastuszkù! Nen stolëm nadżi, co pò sóm 
pas w wòdze sã czaji, bãdze ce chcôł scygnąc na gruńt 
rzéczi, jimiã jegò Trud. A nen drëdżi, co na grëbim cam-
rze płënie pò wòdze, a pësk mô jak dżénia, a òczë, 
z chtërnëch biją zeloné parmienie: jimiã jegò Strach. 
Zdrzë, jak skóra jegò głôdkô sã mieni we wszëtczich 
krôsach tãgòwëch. Czó, jak jegò skrzidła szãtopierzowé 
biją ò sebie jak klekòtczi we Wiôldżi Piątk. – Nie bój sã, 
pastuszkù, straszëdła tegò, bò dobãdzesz, bële jes wie-
rził w swòjã gwiôzdã… A widzysz tam tã białkã na kra-
ju? – W bestrëch ruchnach sedzy, nodżi pòd sebie jak 
krôwc. Na głowie mô mùckã ze stoma zwóneczkama. 
Wiedno smieją sã ji òczë i gãba. Skòrno zatrzãse gło-
wą, sto zwóneczków zabrzãczi. Widzysz, jak machiwô 
prawą rãką, cëskającë skarëpë na wòdã. A kòżdi rôz, jak 
skarëpã cësnie, zatrzãse głową, zazwòni zwóneczkama, 
zasmieje sã i wòłô: Niewôrto! – Smiészné ùkôzczi przed 
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twòje òczë czarzëc bãdze, bë ce do smiéchù dostac. 
Ale smiôc sã nie bãdzesz, bò swiãtą sprawã môsz przed 
sobą. Zdrzë: pòdniosła w górã prãt. Na prãce sedzy gło-
wa môłpë. I ju sã wali wóz drabinowi, wiôldżi, a na nim 
ladënk sana wësoczi jak góra. Nie cygną gò kònie. Cygło 
z gałązczi leszczënë roczny a zôprząg – sztërë mëszczi 
môłé. A jednak wóz jedze! Przed tim płoszëdłã miéj sã 
na bôcznoscë! – Nôgòrszé òno. 
A jimiã jegò: – Niewôrto!

Bez môłą chwilkã kôrbimë ò zjawach, przedstôwiómë 
jich òpisënk, jak wëzdrzałë. Nawiązëjemë téż do tegò, 
co i dlôcze chcała królewiónka òd Remùsa. Szkólny pitô, 
dlôcze Remùs sedzy przë fòntannie i czë òna mòże bëc 
sparłãczonô z czëtónym tekstã.
9. Jidzemë dali, kòl Stôrégò Browaru szaséją Miod-
ną (Miodową) do môla, gdze ùrodzył sã Aleksander 
Majkòwsczi. Przë krziżówce Miodny i Tkaczëka je tôfla 
z infòrmacjama na temat jegò môla ùrodzeniô, zamiesz-
kiwaniô i nôùczi. Jeden z ùczniów wszëtkò czëtô pò 
kaszëbskù. 
10. Jidzemë sz. Tkaczëka do sz. Dłudżi, dze stoji pòmnik 
Aleksandra Majkòwsczégò. Szkólny gôdô, że wëkònôł 
gò ten sóm méster, co robił sztaturã Remùsa. Pòtemù 
gôdô, że sztatura Majkòwsczégò òstała òdsłoniãtô 
16 séwnika 2018 rokù. Wëbróny ùczéń czëtô wëjim-
czi z kôrtków, co są dzélã pòmnika, a przedstôwiają 
wëjimczi z dokazów Majkòwsczégò ò Kòscérznie. 
Szkólny dôwô jednémù ùczniowi do przeczëtaniô 
wiérztã Aleksandra Majkòwsczégò pt. Witej, Koscérzno 
[cyt. za: J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski..., s. 74; 
całi adres w bibliografii].

Witej, Koscérzno, staro matko Kaszub całych, 
Nomnilszo mnie z tych wszetczich  

mniast kaszubsczich małych! 
Od swiata odgrodzono, leżysz sobie w dole, 

Jezora cę i lase opasają w kole. 
W nyj chace pierszo żecu godzena mnie bieła, 

Tam mnie też matka moja pocerza uczeła. 
A ta wieżo koscoła, co z nych klonów wito, 

Na kternyj pierszy promiń słuńca reno swito, 
Starą głowę jij złocąc i wieczornym czasem, 

Ciej słuńce spac sę kładze za nym czornym lasem: 
Za tą wieżą jo wiedno tęskno weglądołem, 

Ciej na ferie ze szkół do dom wędrowołem…

Szkólny pitô sã ùczniów, czë widzą różnicã w kaszëbsczim 
pisënkù midzë tim dokazã a tekstama w swòjim 
ùczbòwnikù, chtërne czëtelë wczasni. Gwës rzeką, że jo. 
Tedë szkólny gôdô, że na pòstãpny ùczbie bãdą mielë za 
zadanié zapisac tã wiérztã w znormalizowónym pisënkù.
11. Jidzemë sz. Długą w starnã sz. 8 Strëmiannika 
48 (pòl. 8 Marca). Krótkò bùdinkù, w jaczim czedës 
bëło kino RUSAŁKA, stoji bùdink, w chtërnym za sta-
rą Majkòwsczégò 4 lëpińca 1910 rokù béł òdemkłi 
Kaszëbsczi Dodóm, jinaczi zwóny Bazarã. Stôł sã òn 
ògniszczã pòlsczi kùlturë i promòcje kaszëbsczi kùlturë. 
W Bazarze nalazłë môl dwie institucje: Pòlskô Czëtel-
niô i redakcjô cządnika „Grif”, chtërnégò redaktorã béł 
Aleksander Majkòwsczi [na spòdlim: J. Borzyszkowski, 
Aleksander Majkowski..., s. 240]. Tam téż szkólny gôdô 
ò tim, że w Bazarze bëłë wëstôwczi stôrëch kaszëb-
sczich statków i zachów.
12. Kùńczimë wanogã pò Kòscérznie. 
Wersjô dlô ùczniów z kòscersczich szkòłów: wrôcómë 
do szkòłë i sprôwdzómë kôrtë robòtë.
Wersjô dlô ùczniów z jinszich szkòłów: wrôcómë do 
swòji môlëznë, a na nôblëższi ùczbie kaszëbsczégò 
jãzëka sprôwdzómë kôrtë robòtë.
13. Jakò domôcą robòtã ùczniowie dostôwają do zro-
bieniô krziżną tãgódkã na témã Majkòwsczégò, Remùsa 
i Kòscérznë. Pëtania do tãgódczi:

1 D A M R O K A
2 K A R T U Z A C H

3 M Ł O D O K A S Z Ë B Ó W
4 G Ù L G Ò W S C Ë

5 R E M Ù S
6 N I E W Ô R T O

7 P I Ã C
8 D O K T Ó R

9 C H Ò N I C E
10 T K A C Z Ë K A

11 B A Z A R

1. Miono córków Aleksandra Majkòwsczégò  
i Swiãtopełka II Wiôldżégò. 

2. Gdze je pòchòwóny Majkòwsczi? W...
3. Jak sã zwie Towarzëstwò, do chtërnégò nôleżôł 

Majkòwsczi? Towarzëstwò...

Tôfla, chtërna ùpamiãtniwô Aleksandra Majkòwsczégò.  
Òdj. B. Jankòwskô
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4. Jaczé nôzwëskò miało małżeństwò z Wdzydzów, 
chtërno nôleżało do karna młodokaszëbów wespół 
z Majkòwsczim?

5. Jaczé miono mô bòhater romana Majkòwsczégò, 
chtërnégò sztatura je kòl fòntannë na kòscersczim 
rënkù?

6. Jedna z trzech ùkôzków w romanie Majkòwsczégò.
7. Wiele kawalérów je òpisónëch w dokazu 

Majkòwsczégò Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë?
8. Jaczi wark miôł Majkòwsczi?
9. Nazwa miasta, w jaczim Majkòwsczi zdôwôł 

maturã.
10. Na jaczi szaséji ùrodzył sã Majkòwsczi?
11. Co ùtwòrził Majkòwsczi w Kòscérznie w 1910 rokù?

Dodôwk

KÔRTA ROBÒTË
I. Hewò je kôrta Kòscérznë. Wëznaczta naszą drogã i za-
znaczta môle sparłãczoné z Aleksandrã Majkòwsczim.

II. Dofùlujta zdania abò òdpòwiedzta na pëtania.
1. Aleksander Majkòwsczi założił Bazar w rokù 

……….……
2. Napiszta nazwã cządnika, chtërnégò Majkòwsczi 

béł redaktorã. ……….……
3. Jak jinaczi nazéwôł sã Bazar? ……….……
4. Wëmieńta trzë òsobë, chtërne razã z Majkòwsczim 

bëłë nôleżnikama Towarzëstwa Młodokaszëbów. 
……….……, ……….……, ……….…… 

5. W chtërnym rokù pòwstało Towarzëstwò Młodo-
kaszëbów? ……….……

6. Król jezora na łożu smiercë w sôdzë daje 
Remùsowi... ……….……

7. Wëmieńta trzë zjawë, chtërne ùkôzałë sã 
Remùsowi. ……….……, ……….……, ……….……

8. Kògò Remùs miôł przeniesc przez wòdã? ……….……
9. W chtërnym rokù stanął pòmnik Majkòwsczégò  

w Kòscérznie? ……….……
10. Napiszta nôzwëskò méstra, chtëren wëkònôł 

pòznóné kòscersczé pòmniczi ……….…………….……

Zdrzódło: Urząd Miasta Kościerzyna
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