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Hieronim Jarosz 
Derdowski (1852 – 
1902r.) był znakomi-
tym poetą i pisarzem 
kaszubskim. To wła-
śnie on jest autorem 
szeroko znanych ka-
szubskich powiedzeń: 
„Ni ma Kaszub bez 
Pòlonii, a bez Kaszub 
Pòlsczi” oraz
„Nigdë do zgùbë nie 
przińdą Kaszubë”.

Swoje dzieła tworzył pod koniec XIX w. Najbar-
dziej znanym i ważnym dla regionalizmu kaszub-
skiego utworem jest właśnie poemat „Ò Panu 
Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł”.

Obok możesz przeczytać fragment tytułowego 
poematu, który jest humorystyczną opowieścią 
o przygodach Pana Czôrlińsczégò. Przytrafiły 
mu się one w trakcie jego wędrówki  z Chmielna 
do Pucka po sieci rybackie. 
Znajdują się tam wymienione przez autora dwie 
miejscowości położone na Nordzie, które w dro-
dze po sieci do Pucka odwiedził Czôrlińsczi. 
Znajdź je i wpisz w przygotowane na odwrocie 
miejsce. 

MERK – WŁADYSŁAWOWO 2020
ISBN - 978-83-960048-0-2               

Wanoga pò Nordze szlachamë Pana Czôrlińsczégò.  
Derdowsczi najim prowadnikã. 

Czyli, gdzie ten Czôrlińsczi poszedł i co widział po drodze?
Na podstawie poematu Hieronima J. Derdowskiego pt. „Ò Panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł”

Korzystając z książki Derdowskiego (poniżej wypisaliśmy Ci właściwe strony poematu) spróbuj odnaleźć w niej jak najwięcej pozostałych miejscowości/
obszarów z terenu Nordy, do których trafił Czôrlińsczi.
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Miejscowości/obszary z terenu Nordy odwiedzone przez  Czôrlińsczégò:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Na przedstawionych mapach zaznacz znalezione przez siebie miejscowości/obszary.

       Mapa wędrówek Czôrlińsczégò wg Janusza Kowalskiego (pisownia oryginalna).

     Współczesna mapa terenu Nordy. 

Pamiętaj, że w czasie przygód Pana  Czôrlińsczégò Polska znajdowała się pod zaborami.
Teren Nordy znajdował się pod zaborem ………………
Po Zaślubinach Polski z Morzem (rok ………) prawie wszystkie miejscowości Nordy opisane w poemacie znalazły się w Pol-
sce. Jedynie ………….. i ………………... pozostały poza jej granicami.

Spójrz na  zdjęcia przedstawiające różne istniejące obiekty w wybranych miejscowościach Nordy odwiedzone przez  
Pana  Czôrlińsczégò. Odgadnij, w których miejscowościach się znajdują i co przedstawiają. Zaznacz te miejscowości na 
mapie. Przy każdym zdjęciu zaznacz „TAK” – jeśli Pan Czôrlińsczi mógł je widzieć naocznie, lub też „NIE” – jeśli powstały 
one w czasach późniejszych:

…………………………………....…….TAK/NIE             ...……………………………………….TAK/NIE

                                                                                          

 
...……………………………………….TAK/NIE

…….…………………………………….TAK/NIE

            ..………………………………………….TAK/NIE

………………………………………….TAK/NIE

             ....……………………………………….TAK/NIE

………………………………………….TAK/NIE                                                                               ………………………………………….TAK/NIE

Planując wycieczkę śladami Pana  Czôrlińsczégò opisz krótko jedną z miejscowości, które odwiedził podczas swojej 
wędrówki. Jak wyglądała kiedyś? Jak wygląda obecnie?

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