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Dokùńczenié na str. II

Rómk Drzéżdżónk

Bôjkòwô krôjna

Są taczé dnie w zëmòwim czasu, czedë dzecë 
sã nudzą. Bùten ni mòże wëlezc, bò zëmno  
a chaja. W telewizorze wcyg ne same bôjczi. Ma-
lowac a risowac téż sã nie chce. Nawetka pùpczi 
a jinszé zabôwczi nie zachãcywają do bawieniô. 
NUDA! 

Môłô Mariolka ju nie wiedza, co mô robic. 
Nôprzód sedza na zeslu, pòtemù leża na zófie, 
na sztót wzãła sã za czosanié swòji ùlubiony 
pùpczi, ale chùtkò jã to zmierzëło. 

Wezdrzała na pòlëcã z ksążeczkama dlô dze-
cy. Wszëtczé mia ju dwa abò nawetka trzë razë 
przeczëtóné, a nã ùlubioną ò przigòdach stolëma 
Dréptë zna ju na pamiãc. 

– Nënkò, mie je nudno! – zawòłała Mariolka 
a przekrącëła sã na zófie na drëdżi bòk.

– Tej wez mòże co przeczëtôj. Jô terôzka ni 

dzél I

móm czasu, mùszã pôłnié ùwarzëc – zawòłała  
z kùchni mëma. 

– Jo, przeczëtôj – zapiszczało dzéwczã – jak 
jô ni móm niżódny cekawi ksążczi.

– Ale të dzysô jes gniota òd dzéwczëca. Jak ni 
môsz, to sama napiszë. 

Mariolka wzdichnãła a pòmëslała: „Ale na 
mëma mô ùdbë. Ha, ha, ha! Jô móm ksążkã na-
pisac? Cekawé jaką?”

– Mëma, a ò czim òna bë mia bëc – zawòłała 
pò sztócëkù. 

– Ò czim chcesz. Chòcbë ò krôsniãtach, 
stolëmach, ò królewónce, ricerzu, czarownicë, 
zómkù, Gôskù – królu mòrza, wiesołim pùrtkù, 
Bòrowi Cotce z lasa. Sama co wëmëslë, a terôzka 
dôj mie pòkù, bò jô jesz co przëpôlã. 



��
Najô Ùczba - numer 3 (35)

dodôwk do „Pòmeranii”

Pòwiôstka

Maria Krauza  

Klasë gimnazjum
Mariolka sadła na zófie, pòdrapa sã pò głowie, 

wezdrzała w nórt, w jaczim stojôł… krôsniôk. 
Ùsmiéchôł sã do ni a cziwôł rãką. 

Dzéwczã zamkło òczë. „Nié, to nie je mòżlëwé” 
– pòmëslało, ale czej nazôd je òtemkło, krôsniôk 
do nie przemówił:

– Witôj Mariolkò. Jô widzã, że cë je nudno. 
Ale të sã nie jiscë, më krôsniãta wiémë, jak nudã 
wënëkac. Pòj ze mną. 

Wtim Mariolka zaczãła sã robic malinkô. 
Takô malinkô jak krôsniôk. 

– Nie bój sã – krôsniã wskòkło do ni na zófã. 
– Jô jem Jurk ze słôwnégò rodu Runicczich.

– Runicczich? 
– Runiccë są runitama, to je pisôrzama, jaczi 

òpisëją dzeje swiata. Mómë ju napisónëch mi-
lión ksąg, a całi czas jesz piszemë.

– A ò czim wa piszeta? – zacekawiła sã Ma-
riolka.

– Ò wszëtczim – rzekł bùszno Jurk. – Ò kró-
lewiónkach, smòkach, stolëmach, ricerzach…

– Ha ha ha – zasmiało sã dzéwczã. – Tec to są 
pòstace z bôjków. Tak pò prôwdze jich ni ma.

– Jakùż ni ma? A jô to co? Żlë jô jem, a terôzka 
z tobą gôdóm, to znaczi, że smòczi, królewiónczi 
a stolëmë téż są – òbrazył sã krôsniôk.

– Wëbaczë Jurkù, ale jô wcyg ni mògã w to 
wszëtkò ùwierzëc…

– Nié? Tej pòj ze mną – krôsniôk chwëcył jã 
za rãkã, zsënãlë sã z zófë a pòbieglë pòd szafã. 

Pòd szafą w scanie bëłë malinczé dwiérze. 
Jurk nacësnął knąpã, jakô bëła kòle nich wmón-
towónô a dało sã czëc klãg elektricznégò zwón-
ka. 

– Chto tam? – zeza dwiérzi ùczëlë cenczi 
głos.

– To jô Jurk! 
– Jaczi Sznurk? – czëc bëło smiéch.
– Jófkù, nie robi szpòrtów, le òtemknij.
– Dobrze ju, dobrze – dwiérze zaskrzëpiałë. 
– Mariolkò, to je Jófk z rodu Wachtarsczich. 

Żlë chcesz zwiedzëc bôjkòwą krôjnã, mùszisz 
òdpòwiedzec na jegò pëtanié, równak czej nie 
òdpòwiész, mdzesz mùsza wrócëc do se…

Jófk przëzdrzôł sã na Mariolkã a rzekł:
– Hewò wëzgódka dlô malinczégò ludka: 

Co to za zwiérz? Mô sztërë rodżi, sztërë nodżi, 
wiedno stoji w môlu a nigdze nie chòdzy? Czë 
ju wiész, co to za dzywny zwiérz?

Gwës Të téż ju znajesz òdpòwiédz, a żlë nié, to 
nalézesz jã w drëdżim dzélu przigòdów Mariolczi 
w bôjkòwi krôjnie.

Céle:

– zapòznanié ùczniów z dokôzã  Jana Perszona „Na 

Jastrë”;
– zbëlnianié rozmieniô  kaszëbsczi  mòwë i szëkù  
dolmaczeniô tekstu;
– zbelnianié  zwëskòwaniô ze słowarzów; 
– sporządzanié zestôwkù na spòdlim czëtónëch 
tekstów;  
– analizowanié tekstu i wëcyganié z niegò swiądów.

Realizacjô:

Przeczëtôjta  ùwôżno tekst Jana Perszona „Na 

Jastrë”. Pòtemù  zróbta  test, chtëren je pòd nim. 

Mòżeta zwëskòwac ze słowarzów. Chto  nôchùtczi  

i bëlno wëkònô robòtã, ten dostónie szóstkã.

Przez  pierszé  stoleca  jistnieniô  Kòscoła  
jedurnym swiãtã òbchôdónym przez chrzescë-
jónów bëłë Jastrë. Jich datum pierszi chrzescë-
jónié òbliczelë pòdług  żëdowsczégò rechùnkù 
czasu na „Nisan”, miesąca  chtëren  przëpôdô 
w zymkòwim czasu.To datum schôdô sã  
z pierszą zymkòwą fùlnoscą  miesąca. Czej  
w II wiekù doszło do sztridu midzë Kòscołama 
Wschòdu a Rzimã, papiéż Wiktór, a pòtemù 
Sobór Nicejsczi w 325r. ùstalëlë, że Jastrë trze-
ba òbchadac w pierszą niedzelã pò zymkòwi 
fùlnoscë miesąca. Pierwòszno tajemnicã  
òdkùpieniô, dokònóną przez Pana Jezësa  
w cerpienim i dofùlowóną w Jegò zmartwë-
chwstanim, òdprôwielë w nocë ze sobòtë 
na niedzelã. Dopiérze òd IV wiekù zaczãło 
przed tą ùroczëstoscą  jic w przód triduum, 
pòswiãconé rozmëszlaniémù  mãczi, smiercë  
i zmartwëchwstaniô Christusa. Z czasã zaczãlë 
rozmiôc, że ùroczëstosc zmartwëchwstaniô  
wôrtno bë ùrëchlëc dłëgszim przërëchtowa-

Témat: Ò Wiôldżim Pòsce     na spòdlim wëjimków ksążczi  
             Jana Perszona           „Na Jastrë”.
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Dokùńczenié na str. IV

Témat: Ò Wiôldżim Pòsce     na spòdlim wëjimków ksążczi  
             Jana Perszona           „Na Jastrë”.

nim. Tak pòwstôł wiôldżi pòst, chtëren na-
wlékô do biblijnégò pòmëslënkù 40-dniowégò 
pòstu, rëchùjącë 40 dni nazôt  òd Wiôldżégò 
Czwôrtkù.

Prowôdną mëslą tegò czasu sztërdzescë-
dniowi pòkùtë je przërëchtowanié sã  na 
redotã  krëjamnotë òdkùpieniô. Nieslédną rolã   
w tim przërëchtowanim  mają zmiérné spòsobë, 
òsoblëwie ùmôrtwianié cała przez ùmëkanié 
sobie jedzeniégò. Pòdczorchiwô sã równak, że 
celestny pòst i ùmôrtwianié cała nie są célã, 
le spòsobã do lepszi mòdlëtwë i nawróceniô. 
Kòscół zachãcywô wiérnëch, żebë pòkùta 
prowadza jich do praktikòwaniégò miłotë 
blëznégò, abò ùczinków miłoserdzégò (…)

W òstatny  zôpùstny wieczór  znóny béł 
zwëk bëlnégò mëcô panewków i grónków, 
żebë ùsënąc  nédżi  tłëstégò i miãsa. Miało to 
òznôczac, że we wiôldżim pòsce chrzescëjań-
skô familiô òstro pòkùtëje (…)

Pòpiélcowô Strzoda  je dniã „òstrégò pòstu”, 
chtëren pòlégô nié blós na zortowi abstinen-
cji  (wstrzimanié òd miãsa), le nie jedzenim 
jiny jôdë.W Pòpiélc je zwëk bëcô na Eucha-
ristii zrzeszony z òbrzãdã pòsëpaniô głowów 
swiãconym pòpiołã. Òbrządk nen béł znóny  
w Kòscele ju w X wiekù. Pòpiół, sëpóny na 
głowã, je znanką przemijaniégò i lëbòscë 
człowieka, chtërnégò cało zrobioné je wedle 
biblijnégò òbrazu z pichù zemi (…)

Baro długô i zawitô je historjô Krziżewi Dro-
dżi.To nôbòżéństwò pòwstało przez ùwôżanié 
chrzescëjónów dlô placów  ùwdôrzónëch 
przez mãkã, śmierc i zmartwëchwstanié Chri-
stusa (…) Dzysdniowô krziżewô droga mô 14 
stacjów i  òsta ùstalonô pòd kùńc XVIII wiekù, 
chòc bëłë rozmajité ji  zortë.

Jiną fòrmą rozmiszlaniégò Mãczi Pańs-
czi są Gòrzczé Żale, spiéwóné w kòscołach  
w niedzelné pòpôłnia wiôldżégò pòstu, czãsto 
zrzeszoné z pasyjnym kôzanim. Gòrzczé Żale  
pierszi rôz bëłë òdprawioné  w Pòlsce w 1707r. 
w kòscele Swiãtégò Krziża w Warszawie, 
pòtemù rozcygnãłë sã na jiné òbeńdë (…)

Wiôldżi Tidzéń òtmëkô Palmòwô Niedzie-
la. Wierzbòwé gałązczi, pòswiãconé  na liturgii, 
ùwôżô sã òd ti chwilë za wëjãté ze sferë zwëczaj-
nëch rzeczi, ze swiata „profanum”, i jakno mającé 
w se mòc, ùżiwóné w  rozmajitëch brëkùnkach 
(…) Pò przëniesenim pòswiãconëch palmów  
dodóm w niejednëch familiach daje sã kôżdémù 
pò jednym „kòtkù” do zjedzeniô, żebë zazychro-
wac  domôcëch przed chërama, a òsoblëwie tima 
co są  òd przeznobieniégò (…)

Òstatné trzë dni Wiôldżégò Tidzénia, tj. 
czwôrtk, piątk i sobòta, nazywóné są w teòlogii 
i liturgice „Triduum Sacrum” (…) Wiôl-
dżi Czwôrtk je nôlepszim dniã dlô roscënów, 
temù wszëtcë przësôdzają kwiatë w krùtopach 
i ògrodach, brzadowé krze i drzéwiątka. Kwiatë 
zasóné tegò dnia wiedno piãkno roscą i kwitną 
(…) Wiôldżi Piątk je dniã żałobë i bólu.Widzec 
je to przez òstri pòst (…) W ten dzéń ni mòże 
nic robic w pòlu, a òsoblëwą pògòrchą bòską je 
to, żlë chto bë w ten dzéń i w pòstãpny wëwôżôł  
gnój.Tegò dnia równak mòże, a nawetka je to 
dobri czas,  przesôdzac  brzadowé drzéwiątka, 
kwiatë i krze (…)

Wiôlgô Sobòta je kùlminacjowim mòmentã 
w liturgii Pòstu i w całim liturgicznym rokù (…) 
Tegò dnia òb wieczór òdprôwiô sã nadzwëkòwò  
ùroczëstą liturgiã Paschalny Wilëji (…) Lëdze  
i ksądz zbiérają sã przed kòscołã przë môłi grëpce 
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I. Test (wëbierzë pasowné òdpòwiedzë):

1. Czéj nôchùtczi mògą bëc Jastrë? 

a. 21 strëmiannika          

b. 22 strëmiannika            

c. 23 strëmiannika

2. Do czegò mô służëc pòst òd jedzeniégò?

a. żebë bëc censzim        

b. żebë mieć spòsobną figùrã             

c. żebë lepi sã mòdlëc

3. W zôpùstny wtórk lëdze chòwëlë grónczi, żebë:

a. nic nie gòtowac          

b. zrobic pòrządk na pòst         

c. żebë nie jesc miãsa i tłëstégò

4. Pòpiół sëpóny na głowã òznôczô:

a. że jesmë grzésznikama     

b. je znanką lëbòscë człowieka       

c. że chcemë bëc lepszima

5. Co je nôstarszé?

a. Krziżewô  Droga         

b. òbrzãd sëpaniégò pòpiołu     

c. Gòrzczé Żale

6. Palmòwô Niedzela:

a. zaczinô Wiôldżi Tidzéń       

b. zaczinô Wiôldżi Pòst       

c. kùńczi Wiôldżi Pòst

7. Òstrégò pòstu nie trzeba przestrzegac:

a. w Pòpiélcową Strzodã  

b. w Palmòwą Niedzelã         

c. we Wiôldżi Piątk

8. Wszelejaczich roscënów nie sadzymë:

a. we Wiôlgą Sobòtã       

b. we Wiôldżi Czwôrtk       

c. we Wiôldżi Piątk

9. Gnój mòże wërzëcac:

a. we Wiôldżi Czwôrtk          

b. we Wiôldżi Piątk         

c. we Wiôlgą Sobòtã

10. Zwëk niezrzeszony z Wiôlgą Sobòtą to:

a. swiãcenié ògnia        

b. swiãcenié wòdë      

c. dëgòwanié

II. Na spòdlim tekstu spòrządzë zestôwk, w chtërnym 

mdą zapisóné nôwôżniészé sztótë i wëdarzenia 

wiôldżégò pòstu (kòżdémù dopiszë òbjasnienié).

III. Pòdpiérającë sã tekstã ùdokaznij, czemù Jastrë 

nie są òbchôdóné, jak jiné swiãta, tegò samégò dnia 

rokù le wiedno jinaczi.

IV. Skądka ù Kaszëbów wzãła sã pòzwa Jastrë na 

nazwanié Wiôldżi Nocë? Żlë sóm ni mòżesz dac 

so z tim radë, jaczis pòzdrzatk na nã sprawã mòże 

dac przeczëtanié wëjimka dokôzu H. Derdowsczégò  

Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł:

Czôrlińsczi sã pëtô Mùżë, co téż to bëc mòże? 
Ten mù rzecze, że to nasze hélsczé miãdzëmòrze. 
Òno mô, jak wëmierzëlë, sédem mil długòscë, 
Ale czasã jeno szescset kroków szerokòscë. 
Òno biôłé tam na kùńcu to je czub latarnie, 
A tu procëm bôtu dzoba òbie są Jastarnie: 
Naszô Pùckô, w chtërny pòlskô je swiątyniô pańskô, 
A co leżi zarô òbòk, to Jastarniô Gdańskô. 
Pierwi na tim miejscu- ale to ju czasë stôré- 
Jaczis stôré jãdze Jastrze skłôdałë òfiarë, 
A że to w czas wielkanocny robilë pòganie, 
Stąd jastrami më zowiemë Pańsczé Zmartwëchwstanié.

V. Domôcô robòta: Napiszë plan przëszëkòwaniô sã 

do latosëch Jastrów.

chróstu, chtërna pò zapôlenim je pòswiãconô (…) 
Drëdżim dzélã paschalny litùrgii je Słowò Bòżé. 
Pózni swiãcy sã chrzcelną  wòdã (…) Pòswiãcony 
òdżin i to co z niegò òstało, mô apòtropeiczną 
mòc. Wãdżelkã  z wiôlgòsobòtnégò ògnia robi 
sã krziż na dwiérzach chëczë, chléwa, szaruzni  
i stodołë. Zagwësniwô òn przed ògniã, złodzejã, 
chërama i wszelejaką złą mòcą. Pòswiãcony 
wãdżelk  dodôwô sã do picégò abò do jôdë, czej 
chtos  zalegnie (…)
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Klasë gimnazjum i strzédnëch szkòłów

Janusz Mamelsczi
Témat: Przeplôtanié zôpùstów  
            z pòstã w lëdzczim żëcym.

Dokùńczenié na str. VI

Céle ùczbë: 
– zôchãcba do czëtaniô pòezji; 
– szukanié przédnëch mëslów w dokôzu; 
– sztôłcenié abstrakcyjnégò mëszleniô; 
– szukanié swiądów na spodlim analizë tekstu; 
– dzejanié z rozmajitëma pomocama  
   i ksążkama; 
– parłãczenié faktów, symbòlów, mòtiwów  
   z rozmajitëch dokôzów lëdzczi mëslë; 
– gromadzenié wiédzë ò zwëkach i òbrzãdach   
   zrzeszonych z zôpùstama i postã. 

J. Mamelsczi, Pascha

Jak żëcé i smierc
biôtkùją na swiece 
zôpùstë i pòst. 

Jak Kana i Getsemani,
jak wskrzeszenié i ùkrziżowanié.

Żëcé to aniół młodi,
co skrzidła szczescô szerok rozkłôdô,
a jegò wieselné ruchna
òdkriwają pònãtné cało.
Wiele lëdze chcą miec òd niegò,
kò bãdze jim wiedno mało.

Smierc je jak cemnô noc
i ni ma widzec, co dali mdze.
A przë ni człowiek ni mô nick,
leno to, że òn je.

Za aniołã wiele dzys lëdztwa biegô,
co chce miec wiele, nié mało,
co nie chce dëcha, le cało.
Co chce wieselé, nié żałobã,
co wòli brutkã jak gdowã.
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Pòlétë:

1.  Pòwiédz, jak rozmiejesz słowa z pierszi sztrofczi?  

 Czë wiész, co òznôczô słowò zôpùstë? Przeczëtôj  

 òbjasnienié: 

 Zôpùstë – òstatné dnie karnawału, òd niedzelë  

 do wtórkù przed Pòpiélcową Strzodą.

2.  Pòwiédz, jak przódë wëzdrzałë zôpùstë na   

 Kaszëbach, a jak òne wëzdrzą dzys? Pòmògą cë  

 przësłowia:

 W zôpùstë pieczą plińce.  
 W zôpùstë mùszi bëc  miãso, bò chto  
 w zôpùstë nie jé miãsa, tegò mëdżi òb lato  
 zjedzą. Zôpùstny tuńc, zdrowia kùńc. 
3.  Òpòwiédz, jak Kaszëbi czedës pòscëlë òb czas  

 Wiôldżégò Pòstu? Pòmòżë sobie wëjimkã ze  

 Słowarza B. Zëchtë i przësłowiama: 

 „Na Kaszëbach, jaż do czasu pierszi  swiatowi  
 wòjnë, zachòwiwelë pòst w całi òstroscë... (...)  
 Pòst ten rozcygôł sã téż na Jastrë”.
	 Chto nie pòscy w pierszé swiãto, ten jakbë  
 nijak nie pòscył. 
 A chto nawet w drëdżé swiãto pòscył,  
 ten òdbëł jakbë drëdżi pòst.
 Msza nie zmùdzy, pòst nie schùdzy.
 Chto sã dobrze wëpòscy, nie szukô  
 w chlebie òscy. 
4.  Pòwiédz , ò czim je gôdka w drëdżi sztrofce   

 wiérztë? Wëszukôj wëjimczi z kaszëbsczi Biblëji,  

 w jaczich je gôdka ò tëch zdarzeniach, przeczëtôj  

 je na głos i òdpòwiédz na pëtania: 

  Czemù te zdarzenia są tak ze sobą zestawioné? 

 Co wedlë Biblëji je górą, żëcé czë smierc? Chto  

 dokònôł cëdu w Kanie i wskrzeszeniô?

5.  Jan Paweł II pòwtôrzôł, że lepi bëc, a nié miec.  

 Wëszukôj we wiérzce wëjimk, w jaczim je ùkrëtô  

 pòdobnô mësla.

6.  Pòwiédz, do cze przërównóny je pòst? Mòżesz  

 wëjasnic to przërównanié? 

7.  Pòwiédz, do cze przërównóné są zôpùstë? Jak to  

 rozmiejesz?

8.  Żëcé we wiérzce je przërównóné do anioła, za  

 jaczim  cygnie wiele lëdzy. Pòwiédz, czegò ti  

 lëdze szukają? Czë jich chcenia dô sã zaspòkòjic? 

9.  Do jaczi biblijny przëpòwiescë òdwòłiwô sã   

 òstatnô sztrofka? Pòwiédz, co wedle ce òznôczô,  

 że człowiek mdze jak zôrno? 

10.  Spróbùj terô napisac, co òznôczô titel   

 wiérztë (słowò pascha òznôczô przeńdzenié,  

 przechôdanié). 

11.  Wëpiszë z wiérztë wszëtczé słowa, jaczé twòrzą  

 nastrój zôpùstów i òsóbno słowa, jaczé sã   

 parłãczą z pòstã. 

12.  Napiszë, co żdaje wszëtczich lëdzy? Dze je ò tim  

 gôdka we wiérzce? Co człowiek mòże tam wząc  

 ze sobą? 

13.  Czë wedlë cebie pòst mòże w czims lëdzóm   

 pòmòc? 

14.  Napiszë, jak cë sã zdaje, czemù na Kaszëbach  

 je  tak wiele bòżich mãków? W òdpòwiedzë  

 wëzwëskôj przësłowié: Biés na bòżą mãkã ni  

 mòże zgarac.

Najô ùczba -
Redakcjô: Danuta Pioch
Òbrôzczi: Joanna Kòzlarskô
Stałô wespółrobòta: Róman Drzéżdżón,  
Hanna Makùrôt, Janusz Mamelsczi,   
Aleksandra Pająk, Lucyna Sorn

edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii”

Co wëbrało mùzykã, lato i tuńc,
co nie chce wiedzec, że przińdze kùńc.
Co bë chcało wiedno fùl brzëch,
co wòli smiéch, a nié chlëch.

A noc czôrnô jak zemia żdaje
i smierc jedną le bramą je.
A chto, 
nie zdrzącë na to, co mô,
przińdze, 
jak zôrno  mdze.
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dodôwk do „Pòmeranii”

Starszé klasë spòdleczny szkòłë

Céle ùczbë:	
– bògacenié słowiznë sparłãczony z teorią 
lëteraturë;	
– czëtanié dokôzu i szukanié w nim pòeticczégò 
przesłaniô;	
– zapòznanié z artisticznyma spòsobama 
òbrazowaniô;	
– sztôłcenié ùmiejãtnoscë dochôdaniô do 
swiądów na spòdlim tekstu.

Emilia Maszke
Témat:  „Chcemë pòmagac niesc krziż” – analiza  
 wiérzte Eugeniusza Prëczkòwsczégò 
 „Na smierc krziżewą”.

Eugeniusz Prëczkòwsczi  
„Na smierc krziżewą”

Niebëlny lëdze, co smierc krziżewą
Namienilë Tobie, mój Panie.
Na chrzbiece cãżczé jes mùszôł drzewò
Pòd przitką górã dwigac za mie.

Za złoscë mòje, mëslë i grzéchë
Mãczarniów jes cerpiôł tak  wiele
Kacë i rukòc znaczëlë céchë
Na przenôswiãtszim Twòjim cele.

Gbùr Szimón z Cyrenë ùchwôcył krziż.
Përznã ùldżi przëniósł dlô Bòga.
Werónka dosta w nôdgrodã twôrz
Na chùstce, za swòjã òdwôgã.

Më téż Cë, Christe, chcemë pòmagac
Nosëc krziż, co dwigôsz bez słowa.
I stanąc procëm – z tima sã zmagac,
Co zadac Cë smierc chcą òd nowa.

Ùczbienié:
1.  Rozdanié dzôtkóm wiérzte z pùstima placama,  

 chtërne mają same  dofùlowac wedle swòji dbë.

................. lëdze, co smierc .............................
Namienilë Tobie mój.......................................
Na chrzbiece ................ jes mùszôł..................
Pòd przitką..................... dwigac za.................

Za złoscë mòje, ................ i.............................
Mãczarniów jes................................ tak  wiele
Kacë i rukòc znaczëlë.......................................
Na............................................... Twòjim cele.

Gbùr................ z......... ùchwôcył.....................
Përznã ùldżi przëniósł dlô...............................
.................... dosta w nôdgrodã.......................
Na chùstce, za swòjã òdwôgã.

Më téż Cë, ........................., chcemë pòmagac
Nosëc..........................., co dwigôsz bez słowa.
I stanąc............................. – z tima sã zmagac,

Co zadac Cë............................. chcą òd nowa.

2.  Analiza tegò, co napisałë dzecë. Diskusjô nad titlã   

 ti wiérztë.

3.  Rozdanié całégò tekstu wiérztë  

 E. Prëczkòwsczégò. Cëché czëtanié.

4.  Pëtania szkólnégò do analizë:

• Skądka dba napisaniô taczi wiérztë?
• Do czegò òna nawiązëje?
• Chto je òsobą lirëczną? Co   

        sã dô ò ni pòwiedzec?
• Do kògò czerëje swòje 	

       słowa òsoba lirëcznô?
• Jaczi je czëcowi ùstôw te dokôzu?

 

Dokùńczenié na str. VIII
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dodôwk do „Pòmeranii”

Starszé klasë spòdleczny szkòłë

Céle ùczbë: 
– ùczenié òdbiéru mùzycznégò dokôzu przë ùżëcym 
rozmajitëch zmôgów; 
– wdrôżanié do intuicyjnégò przekłôdaniô kaszëbsczégò 
tekstu; 
– cwiczënczi w pòprawnym artikułowanim trudniészëch 
partiów i słów; 
– cwiczënczi jãzëkòwé zrzeszoné z ùżëtą w piesni słowizną; 
– sztôłcenié ùmiejãtnoscë analizowaniô tekstu; 
– sztôłcenié mùzyczny wrażlëwòtë ùczniów.

Tómasz Fópka
Témat: Szëkùjemë sã do spiéwaniô pòstny piesni „Rozwôżënk”.

Ùczbienié:

1.  Pòsłëchôjta z zamkłima òczama leno melodii  
 piesni. Je òna smùtnô czë wiesołô? Ò czim  
 mòże òpòwiadac? Namalujta to, co czëjeta.
2.  Zapòznôjta sã z ji tekstã. Czëtôjta na głos  
 kòżdi pò réżce, tłómaczącë zarô na pòlsczi.
3.  Wëmówta w pòsobnëch sztrofkach wërazni:  
 w I sztr. „r”, „ó”, „k”; w II sztr. „ż”, „l”, „i”;  
 w III sztr. „c”, „ã” i „s”.
4.  Zbùdujta pò zdanim ze słowama:   
 pòstrzódk, rena, ùmiérô, plwac, górz, remiã,  
 grzéch, ùcemiãga, dwigac, chwatac, nosëc.
5.  Co znaczi tituł piesni? Co je rozwôżóné  
 w piesni?
6.  Spróbùjta, zgódno z ritmã, wëmówic tekst  
 piesni za szkólnym.
7.  Czë znajeta jiné smùtné dokôzë? Ò czim òne  
 są? Pòdôjta 2-3 przikładë i zaspiéwôjta je.
8.  Chcemë zanócëc piesniã ze szkólnym.   
 Pòwtôrzómë pôrã razy. Mómë starã corôz  
 mni zazerac do słów i nótów.
9.  Spiéwómë z pamiãcë piesniã, rôz głosni,  
 rôz cëszi, jakbë szłë mòrsczé dënëdżi.  
 Mòżemë sã kąsk przë tim pòzybac.
10. Zamikómë òczë i spiéwómë mormòrando.  
 Troje ùczniów òb ten czas wëpòwiôdô słowa  
 sztrofków.

2.  Na Cebie, Bòżi Sënie  

 Żedowsczi naplwôł lud

 Jich górz Cë dôł na remiã

 Za naje grzéchë sąd.

3.  Chòc w ùcemiãdze żëcô

 Swój kòżdi dwigô krziż

 Dôj Jezë Twój Krziż

 chwëcëc –

 Niech jô pòniesã téż!

Mùzyczné sztôłcenié

I sztrofa II sztrofa III sztrofa

Zdarzenié
Słowizna 
wëzwëskónô 
do òpisaniô 
(cytat)
 Artisticzné 
spòsobë

7.  Analiza czwôrti sztrofë.

 • Czemù nie bëło ji w zestôwkù?
 • Na czim pòlégô ji jinosc?(Òbiecënk, ùmëslenié)
8.  Zapiszë swiądã wëchôdającą z dzysészi   

 ùczbë. Mòżesz wëzwëskac pòdónë słowa:  na  

 wdôr, òfiarowanié, za naje grzéchë, cerpienié,  

 smierc, nôdzeja, òbiécënk.

9. Doma: Dowiédz sã òd starków abò starszëch,  

 co to są bòżé mãczi?

5. Dospòrządzë zestôwk.

6.  Zbiérnô analiza zestôwkù.


