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Pòlsczé szkòłë na bëtowsczi zemi
Articzel Barbarë Bòrzëszkòwsczi razã z czwiczeniama je
bédënkã zajmów tikającëch sã pòlsczich szkòłów na bëtowsczi zemi w midzëwòjnowim cządze. Òd szkólnégò zanôlégô,
na jaczi ôrt wëzwëskô nen tekst w prôcë z ùczniama.
Skądka sã wzãła ùdba na pòlsczé szkòłë?
Czedë w latach 1918–1919 òdrôdzało sã pòlsczé państwò
i rozsądzywóné bëłë sprawë przeprowadzeniô nowëch
grańców, bëtowsczi Kaszëbi mielë starã ò wparłãczenié
bëtowsczi zemi do Pòlsczi. Równak z pòzdrzatkù na problemë twòrzącégò sã państwa ze wschódną grańcą jich starë
nie dałë przënôleżnëch skùtków. Parłãczëło sã to z tim, że
Kaszëbi, co czëlë sã Pòlôchama, òstelë òddzelony òd Tatczëznë i stalë sã miemiecczima òbëwatelama.
Równak ju w pòłowie 1919 r. pòwstôł Nôrodny Kòmitet
Pòlôchów w Cëzënie, a w 1922 r. òdbéł sã w Berlënie
òrganizacjowi zjôzd Związkù Pòlôchów w Miemcach.
Bëtowsczi kréz wszedł na zôczątkù w skłôd II Dzélnicë
Związkù Pòlôchów w Miemcach z sedzbą w Berlënie.
Dejade wnet òstała ùtwòrzonô V Dzélnica, òbjimającô
òbéńdã wiôlgòpòlskò-pòmòrsczégò Pògrańczégò i Kaszëbë.
Dzejania kaszëbsczich patriotów, jaczich célã bëło
ùchòwanié pòlsczi tożsamòscë, miałë wiele fòrmów.
Pòwstôwałë karna zajimnotów, spòrtowé i spiéwné
towarzëstwa, òkróm tegò lëdze mielë starã rozszérzac
czëtelnictwò w pòlsczim jãzëkù. Baro wôżné bëło téż
òtemkniãcé szkòłów, w chtërnëch Kaszëbi mòglëbë
ùczëc swòje dzecë pòlsczégò jãzëka.
Próbë dozéraniô pòlsczich szkòłów nie bëłë prosté, ale
zakùńczëłë sã zwënégą. Kò przédnym célã pòlsczich
òrganizacjów w Miemcach bëła sprawa starów ò tatczëznianą mòwã, nôrodné i katolëcczé wëchòwanié,
czemù żëcznô miała bëc òrganizacjô pòlsczich szkòłów.
Nôwôżniészim dokùmentã dlô pòlsczégò/ kaszëbsczégò
lëdztwa mieszkającégò na bëtowsczi zemi bëła wëdónô 31 gòdnika 1928 r. przez prëską Radã Ministrów
tzw. „Szkòłowô òrdinacjô”. Sama równak „Òrdinacjô”
bez wëkònawczich przepisów bëła martwą lëtrą. Do-

piérze 21 czerwińca 1929 r. prësczi minister pòùczënë
dôł òbiegòwé pismiã wëkònawczé, jaczé zamikało w se
rozwiniãcé apartnëch artiklów „Òrdinacji” i kòmentôrz
do nich.
Articzel II òbjimôł nôwôżniészé ùstalenia w sprawie
szkòłów z pòlsczim jãzëkã wëkłôdowim. Paragraf 1
scwierdzywôł, że nót je ùznac brëkùnk ùtwòrzeniô
pòlsczi priwatny szkòłë, jeżlë dzecë przënôlégającé do
nôrodny miészëznë mieszkają w taczi òdległoscë, jakô
gwarantëje regùlarné chòdzenié przez nie do szkòłë.
Nôuka w pòlsczi szkòle
Ùczbë w miészëznowëch szkòłach miałë sã òdbëwac
w pòlsczim jãzëkù. Planowónô bëła téż nôùka
miemiecczégò jãzëka w pasownym wëmiarze gòdzënów.
W nëch szkòłach miôł bëc realizowóny program
òbòwiązëjący w miemiecczi pòwszechny szkòłowiznie.
W pierszim i drëdżim rokù dzecë ùczëłë sã w szkòle
czëtaniô, pisaniô, rechùnków, religii, spiéwù, rãcznëch
robòtów i gimnasticzi. Òd trzecégò rokù naùczaniô dochôdałë jesz: miemiecczi jãzëk, ùczbë céchùnkù i wiédzô
ò nôblëższim òkòlim, a w pòstãpnëch latach: prziroda,
geògrafiô i historiô. Pòlsczé szkòłë bëłë prôwdac priwatnyma placówkama, le nôdzór nad nima sprôwòwała
miemieckô szkòłowô administracjô.
Czile słów ò dzejach pòlsczich szkòłów
Związk Szkòłowëch Towarzëstwów, pòdjimającë
robòtã nad òrganizacją szkòłowiznë na spòdlim przepisów òrdinacji, przëjął òglową reglã twòrzeniô priwatnëch pòwszechnëch miészëznowëch szkòłów, temù
że takô fòrma nôlepi òdpòwiôdała aktualny jeleżnoscë Pòlôchów w Miemcach. Òrdinacjô dali òstôwała
òrganizacją bënowégò żëcô szkòłë (nôdzór nad dzejanim nëch szkòłów miało Towarzëstwò), a òkróm tegò,
co bëło wierã nôwôżniészé, zezwôlała na òbsadzenié
stanowiszczów szkólnëch pòlsczima òbëwatelama.
Pò ògłoszenim òrdinacji zaczął sã w bëtowsczim krézu
cząd intensywny robòtë, jaczi célã bëło òtemkniãcé
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pòstawionô za jich dëtczi. Niestetë, nigle bùdacjô òstała
ùkùńczonô, w 1932 r. pò aresztowanim Jana Baùera,
pòlonijnégò dzejarza, òstało copniãté pòzwòlenié na
robòtã Stanisława Ledóchòwsczégò. Jak wspòminała
Heléna Bòrzëszkòwskô, ùcznióm baro drãgò bëło rozstac sã ze swòjim szkólnym. „Më gò òdprowadzëlë jaż
do grańcë w cëszëznie i skùpienim. Naji starszi szlë razã
z nama. Niejednémù łza z òka pòlecała”*.
Brzôd dzejaniô a kùńc pòlsczich szkòłów na bëtowsczi zemi
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pòlsczich szkòłów. Do zwikszonégò dzejaniô w nym
czerënkù zachãcywôł Jón Baùer, chtëren przëcygnął na òbéńdã bëtowsczégò krézu ju w 1928 r. Dostôł òn stanowiszcze czerownika Pòlskò-Katolëcczégò
Szkòłowégò Towarzëstwa na kòszalińsczi òkrãg z sedzbą
w Bëtowie. W niedłudżim czasu stôł sã przédną pòstacą
pòlsczi rësznotë na bëtowsczi zemi. Dobéł zaùfanié Kaszëbów i zgrëpił wkół sebie wiôldżé karno dzejarzów,
m. jin. Jana Stip-Rekòwsczégò, Bernata Werrã, Bernata
Wróbla i Bòlesława i Frãcëszka Cësewsczich. Zaczãlë
òni dzejanié, w jaczim przede wszëtczim wôżné bëłë
sprawë òrganizacji rozmajitëch fòrmów edukacjowò-kùlturowi robòtë, a òsoblëwò ùtwòrzeniô pòlsczich
szkòłów. Szukóné bëłë pòmieszczenia, zbiéróné bëłë
dëtczi a nôùkòwé pòmòce i szkòłowi sprzãt. Dzejarze
mielë téż starã ò szkólnëch. Szkòłowé Towarzëstwò
planowało zòrganizowac pòlską priwatną szkòłowiznã
tak, cobë pò jaczims czasu bëło mòżna jã przesztôłcëc w pùbliczną szkòłowiznã, ùdëtkòwioną z bùdżetu
samòrządzënë abò państwa.
Na bëtowsczi zemi pòwstałë sztërë placówczi dlô
pòlsczi nôrodny miészëznë w Miemcach: we Wiôldżim
Płótowie, w Òsławie Dąbrowie, Ùgòszczu i Rabacënie.
Pòlskô szkòła we Wiôldżim Płótowie
Pierszô z nich, płótowskô, swòje dzejanié zaczãła ju
w lëpińcu 1929 r. Ùczbòwô zala miescëła sã w miemiecczim bùdinkù szkòłë. W jedny jizbie ùczëłë sã
pòlsczé dzecë, a w drëdżi – miemiecczé. Do szkòłë
zaczãło chòdzëc wicy jak 30 ùczniów òd òsmë do sztërnôsce lat stôrëch z Wiôldżégò Płótowa i najblëższégò
òkòlégò. Szkólny Stanisłôw Ledóchòwsczi przëjachôł
z Wiôlgòpòlsczi. Jak wspòminała jedna z ùczenków, Heléna Bòrzëszkòwskô*, z dodomù Werra, béł to człowiek
kòżdostronowò wësztôłcony. „Ùcził naju matematiczi,
pòlsczégò, ale téż historii, geògrafii, céchùnkù i mùzyczi.
To dzãka niemù w tamtim czasu pòwstało we Wiôldżim
Płótowie karno mandolinistów”. Niestetë, pò czile miesącach fónkcjonowaniô miemieckô strona wëmówiła ùmòwã najãcégò i zajmë dlô pòlsczich dzecy òstałë
przeniosłé do priwatny chëczë Werrów. Mieszkańcowie
Wiôldżégò Płótowa zaczãlë równak starë ò bùdowã
gwôsnégò bùdinkù szkòłë. Drzewianô kònstrukcjô òstała
II
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Na bëtowsczi zemi w tamtim cządze leno szkòła
w Ùgòszczu przedérowała do séwnika 1939 r.
Pòòstałé, na skùtk represji, zamikalë pò le czile latach
dzejaniô. Przez całi midzëwòjnowi cząd dochôdało do
przesladowaniô pòlsczich patriotów na bëtowsczi zemi.
Wiele z nich òstało pózni zamòrdowónëch w hitlerowsczich kòncentracyjnëch lagrach.
Pòlsczé szkòłë miałë wôżną fónkcjã w òżëwienim
pòlsczégò spòlëznowégò, nôrodnégò i kùlturowégò
żëcô na bëtowsczi zemi. Hewò òstało ùsadzoné spòdlé
dlô prowadzeniô wszëtczich fòrmów spòlëznowi robòtë.
Szkólny, jaczi robilë w rozmajitëch szkòłach, bëlë bëlno
dobrónym karnã robòtników, chtërno w pòwôżnym
stãpniu wpłënãło na ùaktiwnienié robòtë młodzëznowëch òrganizacjów i spiéwnëch a òrkestrowëch karnów,
a téż przëczëniło sã do rozbùdowiwaniô czëtelnictwa.
Mùzeùm Pòlsczi Szkòłë we Wiôldżim Płótowie: jedurné
taczé na Westrzédnym Pòmòrzim
W môlëznie Wiôldżé Płótowò, gdze w latach 1929–
–1932 dzejała Pòlskô Szkòła, nachôdô sã dzys mùzeùm,
jaczé je òddzélã Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm w Bëtowie. Placówka òsta tuwò òtemkłô w 1979 r., jakno
nowi òddzél Zôpadnokaszëbsczégò Mùzeùm w Bëtowie.
W mùzeùm są dwie wëstôwkòwé zale. W jedny òsta
zrekònstruòwónô ùczbòwô zala z lat 20. XX stolatégò.
Drëgô przedstôwiô dzejanié Związkù Pòlôchów w Miemcach, jegò pòwstanié i òrganizacjã a téż pòstacë zasłużonëch dzejarzów. Ekspòzycjô przë pòmòcë zgromadzonëch w gablotach dokùmentów a pòzdrzatkòwëch
planszów i òdjimków przedstôwiô starë môlowégò
lëdztwa ò przëłączenié Pògrańczô i Kaszëb do Pòlsczi,
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Òdjimk: A. Dzãcelskô-Jasnoch
Terôczasnô mùzealnô ùczbòwô zala dostãpnô dlô òbzérôczów
we Wiôldżim Płótowie.

pòlską szkòłowiznã, ji òrganizacjowé fòrmë i zasyg
cësków a ùprocëmnienié prësczich administracjowëch
rządzënów do przejawów òdrôdzaniô sã pòlsczégò żëcô
na òbéńdze Pògrańczô i Kaszëb.
Mùzeùm Pòlsczi Szkòłë we Wiôldżim Płótowie mòże
òdwiedzac òb całi rok; prowadnik, jaczi ùprzistãpniwô
mùzealné zale, mieszkô na placu, w szkòłowim bùdinkù.
Wstãp je darmôk.
Cobë sã dostac do Mùzeùm Pòlsczi Szkòłë, nót je jic
z Bëtowa szaséjã w czerënkù Chònic i przed môlëzną
Rekòwò skrãcëc w prawò. Do Wiôldżégò Płótowa mòże
téż duńc przez wies Niezabëszewò pòłożoną na trase
Bëtowò – Miastkò. Wiôldżé Płótowò nachôdô sã kòl
15 km òd Bëtowa.
Tłómaczenié tekstu: Hana Makùrôt-Snuzëk

6. Jak wëzdrzała pòlskô szkòła na bëtowsczi zemi i jaczé ùczbë bëłë w ni prowadzoné?
7. W teksce mòże przeczëtac wspòminczi Helénë
Bòrzëszkòwsczi ò szkòle we Wiôldżim Płótowie.
Jaczé wseczëca towarzą ti dôwny ùczence, czej
wspòminô szkòłã?
8. Dzysô we Wiôldżim Płótowie je mùzeùm. Nalézë
jak nôwiãcy wiadłów ò nym mùzeùm i zaprojektuj reklamã ti institucji. Wëzwëskôj z tekstu
wiadła ò dojachanim do ti wsë a nacéchùj pasowną
mapkã dlô turistów.
9. Napiszë wëpòwiesc na témã: Pòlsczé szkòłë na bëtowsczi zemi – jich pòczątk, kùńc a brzôd dzejaniô.
10. Wez ùdzél w klasowi kôrbiónce i wëpòwiédz sã, czë
i dlôcze wôrt bëło zakładac pòlsczé szkòłë na bëtowsczi zemi.
Bôczënk: Jeżlë je mòżlëwòta, to szkólny òrganizëje
wanogã „Szlachama pòlsczich szkòłów na bëtowsczi
zemi” – do Wiôldżégò Płótowa, Ùgòszczë, Òsławë
Dąbrowë i Rabacëna.
*Zdrzódło: PRZED 1945 PO. Wspomnienia mieszkańców ziemi bytowskiej, red. Andrzej Chludziński i Małgorzata Ryś, Wyd. Jasne,
Pruszcz Gdański – Bytów 2015, s. 33–45.

Barbara Bòrzëszkòwskô – kùstosz Zôpadnokaszëbsczégò
Mùzeùm w Bëtowie, edukatorka w Domôctwie Stip-Rekòwsczich i w Mùzeùm Pòlsczi Szkòłë we Wiôldżim
Płótowie. Aùtorka warsztatów tikającëch sã historii bëtowsczi zemi a dôwnëch kaszëbsczich i pòmòrsczich tradicjów.
Wespółòrganizatorka plenerowi płótowsczi imprezë
pn. Mionowi Dzéń Bòrowi Cotczi.

Òdjimczi z archiwùm Barbarë i Andrzeja Bòrzëszkòwsczich
1. i 2. Dzecë i młodzëzna chòdzącé do pòlsczi szkòłë we
Wiôldżim Płótowie w latach 1929–1932.
3. Wëstôwk Mùzeùm Pòlsczi Szkòłë we Wiôldżim Płótowie.
Bédënk czwiczeniów do tekstu
1. Na spòdlim artikla Barbarë Bòrzëszkòwsczi
òpòwiédz, jaczé historiczné wëdarzenia miałë cësk
na pòwstanié pòlsczich szkòłów na bëtowsczi zemi,
tj. òbjasnij, jakô je jich geneza.
2. Wôżnym pónktã w dzejach bëtowsczi zemi bëło
pòwstanié Związkù Pòlôchôw. Na jaczi ôrt pòłączëła
sã historiô negò Związkù z pòlsczima szkòłama?
Òdpòwiedzë nalézë w teksce a Internece.
3. Gdze pòwstałë pòlsczé szkòłë na bëtowsczi zemi?
Wëpiszë nazwë wsów i nalézë je na mapie Kaszëb.
4. Wëmieni miona i nôzwëska nôwôżniészich dzejarzów
a szkólnëch, jaczich w swòjim artiklu wëapartniwô
aùtorka. Co jima zawdzãcziwô môlowô spòlëzna? Znajesz nôzwëska jinszich dzejarzów z bëtowsczi zemi?
5. Wiele nëch dzejarzów i szkólnëch zapłacëło nôwëższą cenã za dzejanié dlô pòlsczich szkòłów. Nalézë
w Internece wiadła ò tim, gdze i czedë ùmarlë abò
òstelë zabiti.
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WRÓCENIÉ PÒMÒRZÔ W GRAŃCE RZECZPÒSPÒLITI

Aùtorka: Agnieszka Wojtaszczyk-Bukato
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Gramatika

Hana Makùrôt-Snuzëk

Gramatika

Predikat
Predikat – je mùszebny do tegò, cobë ùsadzëc zdanié. Je to taczi part zdaniô, chtëren òznôczô aktiwnosc
czë stón subiektu abò to, co sã dzeje z subiektã. Predikat
òdpòwiôdô na pëtania: co robi?, co sã z nim dzeje?, w jaczim
je stanie? Możemë wëapartnic:
• czasnikòwi predikat
• mionowi predikat.
W zdanim predikat colemało mô pòstac òsobòwi fòrmë
czasnika i je òn nazéwóny czasnikòwim predikatã,
np. Nënka piecze kùcha. Starszi przëjachelë dodóm baro
ùmãczony. Mòja sostra czãsto kąpie sã w mòrzim. Adóm
chòrzeje.
Czwiczenié 1
Do kòżdégò z pòdónëch słowów dopiszë jeden czasnikòwi
predikat.
trôwa ..........................................................................................
ùczéń ..........................................................................................
pùjk .............................................................................................
ksążka .........................................................................................
dzéwczãta .................................................................................
słuńce .........................................................................................
wiater .........................................................................................
sniég ...........................................................................................
ptôczi ..........................................................................................
Czwiczenié 2
Przesztôłcë wëpòwiedzenia z bezòsobòwima fòrmama
w zdania zgódno z pòdónym mòdłã.
1. Zabawa dzecy.
Dzecë sã bawią.
2. Spik starczi.
.............................................
3. Nasze ferie w górach.
.............................................
4. Ùsmiéwk drëcha.
............................................
5. Sprzątanié mòji jizbë.
.............................................
Mòżlëwé je téż ùżëcé w zdanim mionowégò predikatu, jaczi wiedno skłôdô sã z dwùch skłôdników: łącznika
i òrzecznika. Łącznik je òsobòwą fòrmą czasnika bëc, òstac
abò stac sã, zôs w fùnkcji òrzecznika mòże wëstąpiwac:
jistnik, znankòwnik, jistnikòwé zamiono, znankòwnikòwé
zamiono, znankòwnikòwi mionoczasnik abò wielnik, np.:
Mój syn òstôł aktorã. Kwiôtczi bëłë piãkné. Òn je wiedno sobą.
Te ksążczi są waje. Dokazë bëłë ùsadzoné bëlno. Dzysô òn béł
pierszi w szkòle.

VI
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Czwiczenié 3
W chtërnym karnie nalazłë sã zdania z czasnikòwima predikatama, a w chtërnym – zdania z mionowima predikatama?
1. ............................. predikatë
Karolëna sã ùczi.
Widzy mie sã ta ksążka.
Stanisłôw pisze dokazë.
Òn robi na ùczbòwni.
Nick nie rozmiejã z dzysdniowi ùczbë.
Òni piãkno spiéwają.
2. ............................. predikatë
Karolëna je ùczenką.
Ta ksążka je czekawô.
Stanisłôw je pisarzã.
Òn òstôł nôùkòwim robòtnikã.
Dzysdniowô ùczba je drãgô.
Òni stelë sã znónyma spiéwôczama.
Czim sã jinaczi czasnikòwi predikat òd mionowégò predikatu?
.....................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
Czwiczenié 4
Wpiszë do tôflë predikatë, jaczé nalazłë sã w przësłowiach
i rzeczeniach. Zapiszë, jaczima partama mòwë te predikatë
òstałë wërażoné.
Tãga je miliónë wôrt.
Żaba wszãdze naléze plëtã.
Bóg je swiôdkã.
I na psa przińdze mróz.
Predikatë

Partë mòwë, jaczima òstałë
wërażoné predikatë

Gramatika

Czwiczenié 5
Dopiszë òrzeczniczi wërażoné:
znankòwnikã: Lëstë na drzewach stałë sã .........................
zamionã: Mòja półsostra tegò dnia òstała czësto ....................
wielnikã: Të jes ......................... na lësce.
jistnikã: Maja òstała ............................
Czwiczenié 6
Dopiszë mionowé predikatë, chtërne òdpòwiôdają na pëtania: kim je? abò jaczi je?
Stark ...........................................................................................
Të .................................................................................................
Kwiatë ........................................................................................
Deszcz ........................................................................................
Mój bracyna ..............................................................................
Sól ...............................................................................................
Czwiczenié 7
Ùsadzë zdania, w jaczich predikat mdze òdpòwiadac na nôslédné pëtania:
Co robi? ......................................................................................
Co sã z nim dzeje? ...................................................................
W jaczim je stanie? ..................................................................
Kim je? ........................................................................................
Czim je? ......................................................................................
Jaczi je? ......................................................................................
Kim òstôł? .................................................................................
Kim sã stôł? ...............................................................................
ÒDPÒWIESCË
Czwiczenié 1
Przëkładowé òdpòwiescë:
trôwa rosce
ùczéń sã ùczi
pùjk jé
ksążka leżi
dzéwczãta stoją
słuńce swiécy
wiater wieje
sniég padô
ptôczi spiéwają
Czwiczenié 2
Przëkładowé òdpòwiescë:
2. Starka spi.
3. Jesmë na feriach w górach.
4. Drëch sã ùsmiéwô.
5. Sprzątóm mòjã jizbã.

Czasnikòwi predikat je wërażony òsobòwą fòrmą czasnika.
Mionowi predikat je wërażony łącznikã, jaczim mògą bëc
òsobòwé fòrmë czasników: bëc, òstac, stac sã, i òrzecznikã,
jaczim mòże bëc np. jistnik abò znankòwnik.
Czwiczenié 4
Predikatë

Partë mòwë, jaczima òstałë wërażoné
predikatë

je wôrt

czasnik bëc w òsobòwi fòrmie i
znankòwnik

naléze

czasnik

je swiôdkã

czasnik bëc w òsobòwi fòrmie i jistnik

przińdze

czasnik

Czwiczenié 5
Przëkładowé òdpòwiescë:
Lëstë na drzewach stałë sã zeloné.
Mòja półsostra tegò dnia òstała czësto sama.
Të jes ósmi na lësce.
Maja òstała szkólną.
Czwiczenié 6
Przëkładowé òdpòwiescë:
Stark je mądri.
Të jes ùczniã.
Kwiatë są farwné.
Deszcz je mòkri.
Mój bracyna je sztudérą.
Sól je biôłô.
Czwiczenié 7
Przëkładowé òdpòwiescë:
Co robi? Ana dzysô pisze diktando.
Co sã z nim dzeje? Michôł wczora spôł do ósmi.
W jaczim je stanie? Baro teskniã za mòją starką.
Kim je? Marika je artistką.
Czim je? Ùczbòwnik je ksążką.
Jaczi je? Dark je wësoczi.
Kim òstôł? Mój bracyna òstôł doktorã.
Kim sã stôł? Òn sã stôł mądrim człowiekã.
Hana Makùrôt-Snuzëk – doktór habilitowónô hùmanisticznëch
nôùków a nôùkòwi robòtnik Gduńsczégò Ùniwersytetu.
Òpùblikòwała ksążczi tikającé sã gramaticzi kaszëbsczégò
jãzëka, cësków kaszëbiznë na pòlaszëznã a tłómaczeniów
na kaszëbsczi jãzëk. Je téż aùtorką pòezji i tłómaczką.

Czwiczenié 3
1. czasnikòwé predikatë
2. mionowé predikatë
Malënk: A. Wojtaszczyk-Bukato
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