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„Mary wsunęła ręce pod liście i 
poczęła je rozgarniać na boki. Gęsto 
wiszący bluszcz tworzył jakby luźną, 
powiewną zasłonę, chociaż część 
gałęzi pięła się na drzewo i po żelazie. 
Serce dziewczynki poczęło bić jak 
młotem, a ręce drżeć ze szczęścia i 
podniecenia. A rudzik śpiewał i 
ćwierkał dalej, tak przechylając 
główkę, jakby i on czuł się podniecony. 
Mary poczuła pod ręką kwadratowy, 
żelazny zamek z otworem na klucz. „ 
 
- Frances Hodgson Burnett „Tajemniczy 

Ogród” 







 Gdy Pan Bóg stworzył już cały świat, usiadł 
na swoim niebieskim tronie, zawołał aniołów i rzekł: 
-Zobaczcie miłe duchy, jak cudowne jest moje dzieło, które wykonałem. 
Aniołowie rozejrzeli się po całej ziemi, klaskali w dłonie i mówili: 
- Ojcze wszystko jest wspaniałe, wszystko nam się podoba. 
Jeden z aniołów stał jednak na uboczu i był smutny. 
- Dlaczego się nie cieszysz? - spytał go Pan Bóg. 
- Panie - odrzekł anioł - Spójrz na ten biedny kraj kaszubski. 
To są tylko martwe piaski. 
Czy jeszcze jest coś w Twojej Wszechmocy, aby ten kraj upiększyć? 
-Masz rację, muszę zobaczyć-powiedział wstając Pan Bóg, 
a po chwili dodał: 
- Jeszcze nieco mi zostało. 
Gdy wypowiedział wszechmocne słowo, stał się cud. 
Na środku piaszczystych Kaszub powstały pagórki pokryte 
szumiącymi drzewami, a między nimi migotały błękitne oczka-piękne 
jeziora pełne smacznych ryb, soczyste łąki, a na nich fiołkowe wrzosowiska 
zroszone krzykiem cudownych ptaków, lasy igliwiem pachnące. Tylko na 
północy Kaszub pozostały piaszczyste plaże, śnieżno-białe wydmy z 
klifowymi brzegami i błyszczało srebro "wielkiej wody"... 











Co widzisz, gdy patrzysz w niebo? 
-pytam brata. 
„Widzę pingwina i misia polarnego. 
O! Pingwin! On lata!” 
Co widzisz, gdy patrzysz w niebo? 
-pytam siostrę. 
„Widzę kwiaty i Arkę Noego. 
I wiosnę! Widzę Panią Wiosnę!” 
A ty, co widzisz, mamo? 
„Widzę chmury bardzo wyraźnie.” 
Oh, zawsze to samo! 
Dorośli mają pracę, ale nie 
wyobraźnię. 
 

-Magda Landowska „Co widzisz?” 
 
 





Na łąkę trzeba iść rano 
Kiedy jeszcze jest rosa 
Cichutko przystanąć  
I słuchać 
Jak brzęczy pszczołą jak bąk  
a jak osa 
Patrzeć jak skrzydła motyli 
Zamykają się i otwierają 
Jak mała biedronka 
Na łódce z listka płynie 
Po zielonym kołysaniu –  
A potem trzeba się pochylić 
Nad każdym kwiatkiem  
I zapytać jak ma na imię 
 

- Mieczysława Buczkówna „Łąka” 





Tutaj, gdzie każdy wraca na chwilę, 
Gdzie cisza, gdzie spokój. 
Tutaj, gdzie życie zwalnia o tyle, 
o ile strumień leśnego potoku 
rwie. 
 
Tutaj, gdzie Kaszub pali swą fajkę 
siedząc na ganku chaty. 
Gdzie babcia opowiada bajkę 
Wciąż tak samo jak wtedy, przed 
laty. 
 
Zobacz łąkę mokrą od rosy, 
Wsłuchaj się w ciszę, w spokój. 
Sprawdź jak szumią lasy 
i jak strumień potoku 
rwie. 
 

-Magda Landowska „Kaszuby” 
 

 
 
 



Kończymy nasz spacer po 
kaszubskiej tęczy. Czy znalazłeś 

swój skarb u kresu ukryty? 



 Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przez autorki 
prezentacji. Wiersze pt. „Co widzisz?” i „Kaszuby” napisała 
Magdalena Landowska na potrzeby konkursu. 

  Na fotografiach uwieczniono okolice Karsina, Wiela, 
Abisynii, Górek, Cisewia i Krzyża Jezior  Wdzydzkich. 

 W prezentacji wykorzystano cytat z powieści Frances 
Hodgson Burnett pt. „Tajemniczy Ogród”, wiersz 
Mieczysławy Buczkówny pt. „Łąka” oraz legendę o 
powstaniu Kaszub. 

 Muzyka w tle to „Pytasz mnie” Andrzeja Rosiewicza. 

 

 


