
 

Cytat na dziś: 

„Wszystkie książki mówią” 

  Jan Parandowski 

Jan Parandowski: polski pisarz, eseista i tłumacz. Był dwukrotnie nominowany 

do nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Fascynował go świat kultury 

antycznej. Najbardziej znane książki to : „Mitologia”, „Przygody Odyseusza”, 

„Dysk olimpijski” 

Zagadkowo 

Rozwiązanie zagadki -   „ Jest to mały, czerwony trójkąt" 

 

        Nowa zagadka: 

Nie furtka - a wszyscy ją otwierają. 

Nie ogród – a piękna jak kwiat w maju. 

Nie zamek - a mieszkają w niej królowie. 

Nie człowiek - a bajkę ci opowie. 

Spacerowaliśmy po Gdyni, teraz zapraszam Was na Kaszuby, do krainy w 

której mieszkamy, uznawanej za jedną z najpiękniejszych w Polsce. 

Legenda o powstaniu Kaszub 

 Pan Bóg tworząc Ziemię zapomniał o Kaszubach. Na szczęście upomniał 

się o nie Anioł, który miał czuwać nad tą krainą. Pan Bóg zerknął do swojego 

worka i wysypał wszystkie resztki na ziemię kaszubską. Zapełniła się lasami, 

rzekami i jeziorami, wydmami, dolinami, wzgórzami i morzem. Bóg spojrzał na 

swoje dzieło i uśmiechnął się, a z tym uśmiechem zajaśniało na niebie słońce,  

odsłaniając całą urodę Kaszub. Czegoś tu jednak brakowało. Było cicho 

 i spokojnie. Tak więc Bóg ulepił z gliny różne zwierzęta i ludzi, i ożywił je. Ale 

ludzie byli bardzo uparci. Zwłaszcza jeden wciąż domagał się jakiegoś ubrania 

mówiąc: „A ka  szuba?” Zniecierpliwiony Stwórca dał mu w końcu szubę, 

człowieka tego nazwał Kaszuba, a kraina od tej pory zwie się Kaszuby. 

Od XV wieku oficjalnym symbolem Kaszub jest czarny Gryf na czarno - żółtej 

fladze. 

Barwy Kaszub to barwy tęczy: 

- chabrowy, jak piękne kaszubskie jeziora 



- niebieski, jak kaszubskie niebo 

- granatowy, jak niezmierzona głębia morska 

- żółty, jak zboże dojrzewające na polu i słońce 

- zielony, jak lasy pełne zwierząt 

- czerwony jak krew, którą Kaszubi przelali za swoją ziemię, i czerwone maki  

w wiankach na głowach dziewcząt 

- brązowy lub czarny jak ziemia, czekająca na zasiew 

W naszej wędrówce poznamy najpiękniejsze miejsca na Kaszubach:  

1. Słowiński Park Narodowy: utworzony 1 stycznia 1967 roku . Zadaniem 

Parku jest zachowanie w niezmienionym pięknie jezior przymorskich, 

bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów i lasów. Jego zadaniem jest 

także ochrona wydmowego pas mierzei z ruchomymi wydmami w Łebie. 

Wpiszcie w Google:  „bajki audio o Kaszubach” i posłuchajcie. 

Dbajcie o siebie. Pozdrawiamy serdecznie  

 

 

 

 

 

  

 

 


