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Starka zaczã sã ju nerwòwac, bò tatka jesz nie bëło doma,
a wnet béł czas jachac do doktora. Tak pò prôwdze czasu
jesz bëło dosc, leno starka lubia robic wszëtkò rëchli.
– Biôj le zawòłôj tatka, pòwiédz, że to je ju czas.
Tak jô szedł na pòle za tatkã, bò òn òrôł ten sztëk za
stodołą. Jednym razã jô ùzdrzôł, że tatk sedzy w naszim
ùrsusu i dzywno wëwijô rãkama. Narôz òn z te trëkra
wërwôł i nëkôł w mòjã stronã, a dali wëwijôł rãkama,
a walił sã pò głowie. Tej òn zdrzucył ze se swéter, cësnął
gò na zemiã i wëzeblokłi biegôł dali. Tak czegòs jô jesz
nie widzôł. Timczasã trëker, òstawiony sóm sobie, pòmału zjachôł na dół i zatrzimôł sã na ùrzmie. Jak tatk béł
ju krótkò mie, tej jô widzôł, że jegò włosë są całé żôłtoczôrné. Òn miôł na głowie fùl łasëców i próbòwôł rãkama
je ze se zdrzucëc.
Jak jô to widzôł, tej jô dostôł fùl bùksë strachù i zaczął
wërëwac pòd dodóm.
Równak tatk mie wnet przegònił. Szczescé, że jak më bëlë
krótkò dodomù, òn ju prawie nick na głowie ni miôł. Kò
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Pòwiôstka ò Mackù

tak czë tak te łasëce gò miałë mòcno pòżarté. Starka zarô
przëłoża tatkòwi na głowã przekrajóné na pół cebùle,
żebë jemù ùlżëc.
– Cëż tam sã stało – starka pëta sã tatka.
– Tak richtich, to jô sóm nie wiém. Jednym razã jô czëjã,
że cos mie pò głowie łazy. Jak jô chcôł to strząsc, tej jô
czuł pòd palcama, że całô głowa mie sã rëchô. A jak jô sã
przëzdrzôł na mój swéter, tej miast czôrnégò jô ùzdrzôł
żôłté. Jô béł całi òblazłi przez łasëce. Jô pewno dze
mùszôł jaczé gniôzdo w zemi jima rozjachac.
– Në jo, a jak jô terô pòjadã do miasta? – jisca sã starka.
– Të doch nie jes w sztãdze terô ze mną jachac!
– Kò jô nie wiém, mòże jo?
– Ani mòwë ni ma! Jô bë ani z tobą nie jacha! – ùparła
sã starka.
Szczescé, że tatk béł przënãcony do pszczołów. Dzãka
temù te łasëce jemù wiele nie zaszkòdzëłë, chòcô głowa
jemù përznã spùchła.
– Jô wiém, jô pòjadã z Mackã autobùsã! – rzekła starka.
To mie sã wcale nie widzało. Jô ju béł ùgôdóny z knôpama,
że më so pùdzemë do lasa abò nad jezoro.
– Starkò, jô ni móm dzys czasu. Jô ju móm co jinégò zaplanowóné! – jô jesz próbòwôł sã retac.
– Ni ma radë, Mackù – wtrącył tatk. – Chtos mùszi ze
starką jachac. Nënka je w robòce, jô..., të sóm widzysz,
a Zbiszk doch je za môłi. Òstôł blós të. Të ni mòżesz
mëslec blós ò swòjim pãpkù! Biôj ze starką na autobùs,
a jô pùdã òbaczëc do trëkra.
Autobùsã ani jô, ani starka ni mielë jesmë ju lata jachóné.
Òd nas do miasta jachałë terô blós trzë na krziż. Jeden
z nich nama prawie pasowôł. Tak më ze starką pòcygnãlë
na przëstónk.
Jak më przëszlë na plac, më jesz mielë përznã czasu.
Më bë bëlë so rôd sedlë, leno za baro nie bëło na
czim. Prôwdac cos jesz z przëstónkòwëch ławów tam
òstało, leno to bëło całé czôrné i zaczapóné. Scanë nie
wëzdrzałë wiele lepi, a do te jesz z westrzódka czëc bëło
taczi smród, że nie szło wëtrzëmac.
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Pòwiôstka ò Mackù
Za sztót tamtądkã prawie przechôdôł Michôł i sã kòl mie
zatrzimôł:
– A co të tu robisz?
– Jô jadã ze starką do miasta autobùsã.
– Në jo, a më doch mielë jic do lasa.
– Jô dzys ni mògã, nick na to nie pòradzã.
– Në jo, tej so jedz – òdrzekł Michôł, a tej sã zaczął ze mie
wëszczerzac: – Kò fejnô je z waju pôra!
Szczescé zajachôł autobùs, ale i tak jô terô béł jesz barżi
złi, że mùszã jachac ze starką, miast jic z drëchama.
Jak më wlezlë do autobùsa, starka pòdeszła do szoférë
kùpic bilietë.
– Wiele przińdze biliet do miasta? – òna sã spëta.
– Dwa złoté – òdrzekł szoféra.
– Co? Tak mało? – ni mògła ùwierzëc starka.
– Jak wë chcece, mòżece dac wiãcy.
– Tej proszã sztërë – rzekła starka.
– Sztërë? – zdzëwòwôł sã szoféra.
– Jo, kò to je òkazja, taczé tóné bilietë! – òdrzekła starka,
bò òd dzecka bëła przënãconô do szpórowaniô i nie
przepùszcza bë żódny leżnoscë.
– A do cze wama sztërë bilietë, jak waji le je dwòje,
a w tim jesz dzeckò – òdrzekł szoféra i przëzdrzôł sã na
mie.
– To mòże bëc – òdrzekła starka. – Tej dôjce le mie dwa.
Dlô mie jeden i jeden dlô te knôpa.
W miesce më wszëtkò fejn załatwilë. Starka szła do
doktora, bëła ju zarejestrowónô bez telefón, mia naznaczoną gòdzënã i ni mùsza prawie wcale czekac.
– Jak to je dobrze! – òna sã cesza – kòl tegò doktora,
do jaczégò jô bëła czedës zapisónô, lëdzë, chòcô mielë
naznaczoné gòdzënë, wlôżelë wedle tegò, jak chto przëszedł. Bez to tam wiedno żdała grëpa lëdztwa.
Òd doktora më szlë do aptéczi, a pózni nama jesz òstało
përznã czasu, bò nazôd më mielë jachac z nënką, jak òna
bãdze jacha z robòtë.
– A mòże më pùdzemë na autobùs, co starkò? Më bë
bëlë chùtczi doma! – tak jô namôwiôł starkã, bò jem miôł
jesz nôdzejã dogònic drëchów.
– Wiész të co? Chcemë sã lepi përznã przeńc – zabédowa
starka. – Szkòda wëdawac dëtczi na autobùs.
Tak më so szlë szpacérą.
– Hewò to je szkòła, do jaczi jô chòdza za dzéwczãca –
rzekła starka.
– Wë chòdzëlë do szkòłë do miasta? – jô sã zdzëwòwôł,
bò ò tim jô nick ni miôł czëté.
– Jo. A co të mëslôł, że jô sã do szkòłë nie nadôwóm?
–- Nié, nié, leno do cze wóm bëła takô szkòła, jak wë całé
żëcé robilë na môlu?
– Nié, nié, Mackù. Całé żëcé jô na môlu nie robia – òdrzekła starka i sã krëjamno ùsmiéchnã.

II

– Nié? A dze jesz?
– Jak jô skùńcza tã szkòłã, tej jô bëła jidzonô do zôkònu
– rzekła starka.
– Co? – jô ni mógł ùwierzëc w to, co jô czëł. – Do zôkònu?
Ala na! Czemù to? Dze?
– Aaa... do wiôldżégò miasta, do Pòznania.
– To mùszało co bëc. A mòji starszi ò tim wiedzą?
– Kò pewno, że jo. Leno pewno jesz tobie nicht nie rzekł.
– Pò prôwdze, nicht. A długò wë tam bëlë?
– Wnet dwa lata.
– A czemù wë tam nie òstelë? Waju wërzucëlë, czë wë
stracëlë wiarã, czë co?
– Tak pò prôwdze, to mie bëło pùsto za Kaszëbama.
Kaszëbie gwësno nôlepi w òjczëznie. Donëchczas jô jesz
nie bëła wëjachónô dali jak na Kaszëbë i mie sã zdôwało,
że na całim swiece je tak samò, jak kòl nas. Że wszãdze są
górczi, dolëznë, rzéczi, strużczi, jezora i lasë, pòla i łączi.
A tam jô sã przekòna, że swiat mòże wëzdrzec czësto
jinaczi. Że mòże bëc równo jak na stole, że pòla mògą
bëc jak òkã sygnąc. Jô sedza i płaka za Kaszëbama.
– Në jo, a jak wë szlë, wë ni mielë pòwòłaniô?
– Pewno nié. Chòcô mie sã zdôwało, że jô mia. Jak jô
rzekła probòszczowi, że jô sã zastanôwióm, żebë jic do
zôkònu, òn mie jesz do tegò zachãcył i tak jô szła. Dopiérkù w zôkònie sostrë sã mną richtich zajãłë. Në i sã pòkôzało, że jô móm pòwòłanié, leno do cze jinégò.
– A do cze?
– Do żëcô we familie, do robòtë na wsë, na gòspòdarce.
I tu jô sã pò prôwdze dobrze czëjã. Jô jem z pòkòleniô
Mszczuga, do sécë i do pługa.
– A mòże wë sã zakòchelë w starkù?
– Starka jô jesz tej wcale nie zna.
I tak më sã ze starką pòwiôdelë, a czas nama flot ùcékôł.
Jednym razã starka rzekła:
– Jenë, to je ju takô gòdzëna! Më mùszimë flot nëkac, bò
twòja nënka bãdze na nas czeka!
Pò prôwdze, nënka ju chwilã na nas czeka na ùgôdónym
placu.
– Në, dzeż wa łazyta! Tak długò to wama zbawiło kòl
doktora?
– Kòl doktora më chùtkò załatwilë – òdrzekła starka.
– A tej më so szlë a pòwiôdelë.
– A że cë sã chcało, Mackù, ze starką jachac do miasta?
– dzëwòwa sã nënka.
– Tak pò prôwdze, na zaczątkù to mie sã wcale nie chcało.
Ale na drëdżi rôz jô téż chcã jachac ze starką do doktora
autobùsã – jô rzekł pòkórno, jakbë pò żebrôkach chòdzył.
– Mëszlã nié, Mackù. Të bë mili szedł z drëchama do lasa,
jô pòjadã z tatkã – rzekła starka. Leno jô wiedzôł, jak jã
dostac na swòjã stronã:
– Kò autobùsã to doch nama wińdze tani.
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Ùczniowie gimnazjów
Elżbiéta Prëczkòwskô

800 lat Żukòwa
Céle ùczbë
Ùczéń
• pòznôwô cekawòstczi z dzejów Żukòwa, dowié
sã ò zaczątkach môla,
• pòznaje miona kaszëbsczich ksążąt,
• przecwiczi ùmiejãtnosc przekłôdaniô tekstu
z pòlsczégò na kaszëbsczi jãzëk,
• wëzwëskô swòjã wiédzã ò regionie do
wëkònaniô zadaniów,
• zapisze nôwôżniészé wiadła z ùczbë w zesziwkù.
Metodë robòtë
•
•
•
•

prôca z tekstã
kôrbiónka
prôca w karnach
aktiwizëjącé zabawë

Didakticzné pòmòce
•
•
•
•
•

wëjimk bédowónégò dokazu
krzëżnô tãgódka
kôrtczi papióru
kôrtczi z zéwiszczama
mùltimedialny pòkôzk

Cyg ùczbë
1. Szkólny céchùje na tôblëcë kresczi do zabawë
w szëbnicã. Hasłã do wëzgòdniãcô je témat ùczbë
800 lat Żukòwa. Ùczniowie pòdôwają cyfrë abò
lëtrë, szkólny te dobré wpisywô, a jeżlë są błãdë, to
malëje nimò szëbnicã, kòżdi błąd – jeden sztriszk.
2. Wszëtcë zapisywają w zesziwkach témat ùczbë
– 800 lat Żukòwa.
3. Ùczniowie dzelą sã na dwa karna. Szkólny
nôprzódka wëbiérô dwie òsobë, òne dobiérają so
pòsobicą drëchów do robòtë. Kòżdé karno dostôwô
pòlét do wëkònaniô na spòdlim prezentacji, jaką
przërëchtowôł szkólny.

•

Krótkô prezentacjô mùltimedialnô, w chtërny nalézą
sã nôwôżniészé wiadła sparłãczoné z 800-lecym
Żukòwa (dze je na Kaszëbach nen môl, chto i w jaczim
rokù sprowadzył tuwò norbertanczi, co sostrë
zdzejałë dlô Kaszëb i òkòlégò, czemù nen plac béł i je
tak wôżny – nôleżi zadbac ò to, żebë w prezentacji
nalazłë sã wiadomòscë, jaczé bãdą pózni pòtrzébné
do rozrzeszeniô hasłów krzëżny tãgódczi).

I karno mô za zadanié òb czas prezentacji wëpisac
wszëtczé datë i ùstalëc, co sã tedë dzejało.
II karno mô wëpisac wszëtczé miona, jaczé bëłë
sparłãczoné z môlã i ùstalëc, jakô bëła rolô tëch lëdzy
w dzejach Żukòwa.
4. Karna przedstôwiają swòje wniosczi przed drëgą
grëpą. Nôwôżniészé wiadła zapisywają na tôblëcë
i do zesziwków. Mòże to zrobic na dwa spòsobë:
abò napisac na tôblëcë wiôldżé 800 i wszëtczé
wiadła wpisac w ne kòła, abò wëpisac je pòsobicą
w pùnktach.
5. Ùczniowie przëstãpùją do rozrzeszeniô tãgódczi,
w chtërny przédnym hasłã bãdze słowò norbertanczi
(mòże to bëc na czas, w pôrach abò w pòjedinkã).
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Ùczniowie gimnazjów
1.

Miono ksãca, chtëren sprowadzył zôkònnice do
Żukòwa. (Mestwin)
2. Taczé miono mia jedna z sostrów Ptôch, pòwòjnowëch
żukòwsczich wësziwôrków. (Zofiô)
3. Pòzwa bòcznégò wôłtôrza z żukòwsczégò kòscoła
(z pòzdrzatkù na wielënã skrzidłów). (triptik)
4. Figùra tegò swiãtégò stoji przed pòklôsztornym
kòscołã. (Nórbert)
5. Pòzwa rzéczi, jakô mô kòl Żukòwa snôżi jar. (Redëniô)
6. Patrón kòscoła pòstawionégò wëżi klôsztoru to
sw. Jón … (Chrzcëcél)
7. Miono ksãca, chtërnégò sostrë bëłë zôkònnicama
w Żukòwie. (Swiãtopôłk)
8. Miono białczi ksãca, chtëren fùńdowôł żukòwsczi
klôsztor. (Zwinisława)
9. Patrón kaplëcë na przëklôsztornym smãtôrzu to
sw. Jón … (Nepòmùcen)
10. Nôzwëskò wielelatnégò probòszcza w Żukòwie,
chtëren wprowadzył kaszëbsczé stroje do I Swiãti
Kòmùnii na Wigòdze? (Gackòwsczi)
11. Fùńdowôł gò ksążã kaszëbskò-pòmòrsczi w 1212 r.
w Żukòwie? (klôsztor)
12. Miono pierszi przeòriszë żukòwsczégò klôsztoru.
(Witosława)

a téż pòwiôdają, jak wëzdrzi dzysdniowi wësziwk
szkòłë żukòwsczi (pòdôwają farwë, òpisëją jich
symbòlikã, nazéwają elemeńtë tegò wësziwkù).
•

•

Pò czile minutach kòżdô pôra łączi sã z jinszą
i razã próbùją dospòrządzëc wiédzã. Tak we
czwòro szëkùją pëtania dlô jinszi czwórczi.
Wëgraje czwórka, jakô òdpòwié na wszëtczé
pëtania procëmnégò karna.
Zapisywanié wniosków z ti robòtë w zesziwkù.

8. Ùczniowie bierzą ùdzél w zabawie, chtërna zwie
sã pif-paf. Instrukcjô do ni je takô:
• wszëtcë robią kòło, we westrzódkù stoji ùczéń
abò szkólny;
• òsoba we westrzódkù wëcygô przed se rãkã i sã
krący, wskazëje jaczégòs ùcznia i gôdô pif, nen
chùtkò mùszi czëpnąc;
• dwie òsobë pò jegò prawi i lewi stronie chùtkò
wëcygają do se rãce i gôdają paf;
• ùczëpniãtô òsoba òdpòwiôdô na pëtanié
związóné z jubileùszã 800-lecégò Żukòwa
(zadôwô je òsoba stojącô we westrzódkù kòła);
• jeżle òdpòwiédz bãdze dobrô, tej
òdpòwiôdający dali òstôwô w kòle i bierze
ùdzél w zabawie;
• pò òdpadniãcym wszëtczich dwie òstatné
òsobë stôwają do sebie krzebtã i na hasło pif
jidą w procëmné stronë sztërë tiptopë;
• òsoba, chtërna zrobi je pierszô, òbrôcô sã,
strzélô paf i wëgréwô całą zabawã;
• wszëtcë dlô ni kôskają.
9. Domôcô robòta.
Ùczniowie dobiérają sã w sztërë karna i losëją
zadanié do wëkònaniô.

6. Ùczniowie tłómaczą na kaszëbsczi jãzëk wëjimk
z fùńdacyjnégò dokùmeńtu:
Ogłaszam zatem niniejszym i oświadczamy wszystkim
wiernym, którzy przywilej niniejszy ujrzą, że My
Mestwin, teraz książę gdański, za zezwoleniem
synów naszych, Świętopełka, Warcisława, Sambora
i Racibora, również małżonki Naszej Zwinisławy,
przekazujemy klasztorowi dla zakonnic, które Bogu
i Najwyższej Pannie Maryi w Stolpie służą następujące
obszary między Radunią i Stolpą cztery wsie. Pierwsza
wieś to: Sucovia (Żukowo)…
7. Ùczniowie dobiérają sã w pôrë i wëmieniwają
midzë sobą wiédzã na témat prôwdzëwòscë zéwiszcza Żukòwò kòlibką kaszëbsczégò wësziwkù,

IV

I karno mùszi wëmëslec trzë hasła promùjącé
jubileùsz 800 lat Żukòwa. (Taczé hasła wëmëslëlë ùczniowie z Gimnazjum w Żukòwie:
800 lat terô mómë, do Żukòwa baro zaprôszómë.
Czë wiéta drëszë kòchóny, Żukòwò z piãknëch
wësziwków je znóné. 800 lat piãkno òbchôdóm,
pòj tu drëchù, nie bãdz sóm. Norbertanczi
kaszëbsczi wësziwk stwòrziłë i piãkną historiã
nama wëszëłë.)
II karno szëkùje zapòwiesc do radia ò żukòwsczim
jubileùszu.
III karno ùkłôdô słowa piesni ò Żukòwie na melodiã
Kaszëbë wòłają nas (Kaszëbsczé jezora).
IV karno szëkùje quiz, w chtërnym pitô ò wiédzã na
témat 800-lecégò Żukòwa.
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Młodszé klasë spòdleczny szkòłë

Jidą swiãta
Nadchôdają baro redosné swiãta. Pò pòfarwienim malënkù òbaczisz, co zajk Cë niese.

Pòfarwij
1 – ŻÔŁTO
2 – CZERWÒNO
3 – ZELONO
4 – BRUNO
5 – CZÔRNO
6 – MÒDRO
7 – BIÔŁO
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Z pòlëcë szkólnégò
Ludmiła Gòłąbk

Wanodżi, jaczé aktiwizëją ùczniów
W robòce szkólnégò-kaszëbistë z ùczniama – tak
młodszima, jak i tima na wëższich edukacyjnëch
szczéblach – baro wôżné je, żebë rozëmno łączëc
nôùkã z zabawą, to je przëjemné z pòżëtecznym.
Taką mòżlëwòsc dôwają m.jin. wanodżi, jaczé są
bëlną leżnoscą do zdobiwaniô wiédzë ò regionie.
Jakò że kaszëbsczégò jãzëka mòże naùczac w dzélu
warsztatowim spòsobã, dlô wiele szkólnëch ta prawie
fòrma robòtë sta sã wôżnym ji elemeńtã. Równak
baro wôżné je, żebë ten ôrt zajãców béł tak samò
efektiwny, jak robòta w klase – a przede wszëtczim,
żebë spełniwôł jãzëkòwé céle.
Żebë sprostac tim założenióm, wôrt je tak
zaplanowac czas wanodżi, żebë aktiwizowôł òn
ùczniów i mòtiwòwôł jich do pòdjãcégò òsobistégò
trudu zdobiwaniô wiédzë. Temù célowi mògą służëc
òbrobioné przez szkólnégò kartë zadaniów, jaczich
przikłôd zamieszcziwómë niżi.
Bédowóné ùcznióm zadania mògą bëc baro
rozmajité – òd pòleceniów wëmôgającëch wëbiórczégò zwëskiwaniô jinfòrmacjów, przez taczé,
jaczich wëkònanié wëmôgô selektiwnégò przetwôrzaniô wiédzë, jaż pò bédënczi rozegracji –
gwës w kaszëbsczim jãzëkù. Zanôleżno òd włôsny
przemëslnotë mòże przedstawic ùcznióm do wëkònaniô rozmajité dzejania, jaczé, chòc na pierszé
wezdrzenié mògą bëc zabawą, chtërna nie służi
bezpòstrzédno zdobiwaniu wiédzë ò regionie (dnt.
zrobienié sobie òdjimka z òpiekùnã wanodżi), równak
mògą òne pòdjimanié tegò trudu stimùlowac. Czim
wicy zapropònëje sã ùcznióm dobri zabawë, zadaniów
hùmòristicznëch i jintegracyjnëch, tim lepszich efektów mòże sã spòdzewac w òbjimie sami nôùczi. Ale
nawetka nôprostszé zadanié, jaczé nalezc mòże na
karce, jaką ùczéń trzimie w rãce, jeżlë je napisóné pò
kaszëbskù – rozwijô tegò ùcznia jãzëkòwò. A kò to je
nôpierszi cél tzw. kaszëbsczi wanodżi.
Żebë ùdba wëkònywaniô zadaniów òsta przez
ùczniów zaakceptowónô (òsoblëwie w gimnazjalnëch
i starszich klasach) – òkróm dostosowónégò do jich
wiekù i zajinteresowaniów niwù bédowóny robòtë
– ùczéń mùszi bëc pòddóny stosowny mòtiwacji. Przëgòtowùjącë sã do wanodżi, wôrt je przemëslëc so,

VI

co pòbùdzy do robòtë ùczniów w tim karnie, jaczé
bierzemë na wanogã. Taką mòtiwacją mògą bëc gwës
òcenë. Mòże téż pòmëslëc ò dodatkòwi nôdgrodze,
niespòdzónce dlô dobiwców. Mòże to bëc niéwiôlgô
pamiątka z wanodżi abò pòchwała za zaangażowanié
w klasowim dniownikù. Jeżlë pò bëlno wëkònóny
przez ùczniów robòce nie òstóną òni w spòsób
satisfakcjonujący wënadgrodzony, to jich aktiwnosc
na pòstãpny wanodze w spòsób wërazny spadnie.
Kò robòta ta mùszi sã jima òpłôcac. Pewno nié
materialno, téż nié wiedno dobrô òcena mdze
mòtiwùjącô. Jakôkòlwiek bëłabë nôdgroda, przede
wszëtczim pòwinna òna przeczënic sã do wzrostu
akceptacji ùcznia w karnie równinników, a nié jã
òsłabic.
Ùczniowie, òsoblëwie w wiekù gimnazjalnym,
lubią jic ze sobą w miónczi. Tej wôrt je tak
przëgòtowac robòtã ùczniów, żebë jima ten spòsób
zabawë zapewnic. Dobrze na efektë robòtë wpłiwô
pòdzél na czileòsobòwé karna – ùczniowie mają tej
przekònanié, że czas zajãców z kaszëbsczégò jãzëka
ùmòcniwô jich łączbã z drëchama i drëchnama,
i z tegò wzglãdu barżi rôd bierzą ùdzél w zajãcach.
Dodatkòwé pùnktë dlô nôlepszégò karna pòzwôlają
zmòtiwòwac wszëtczich ùczniów do robòtë na rzecz
swòji grëpë.
W ten spòsób zòrganizowóné wanodżi mògą bëc
wiôlgą ùcechą dlô ji ùczãstników. Ùczniowie w ten
spòsób ùczą sã przez zabawã, a szkólnémù wiele
mni czasu zajimô na wanodze doprowôdzanié grëpë
do pòrządkù i skùpianié jich ùwôdżi na słowach
prowadnika. Ùczeń òdkriwô, że w mùzeum mòże sã
nie nudzëc, zdôrzô sã, że prawie tuwò zrodzy sã
w nim pasjô zgłãbianiô krëjamnotów ùszłoscë, archeòlogii, zafascynëje sã historią kùńsztu, zachãcy do
samòstójnégò jinterpretowaniô pamiątków przeszłoscë. Mòże dozdrzi òn wôrtnotã historii, a mòże
zachãcy sã do bëlniészi ùczbë kaszëbsczégò jãzëka.
Szkólny zôs mòże miec pewnosc, że jegò trud
włożony w przëgòtowanié do wanodżi wëdô brzôd
nié leno lepszi jakòscë wespółrobòtë z ùczniama na
zajãcach didakticznëch, ale téż na niwiznie wzôjny
z ni satisfakcji.
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Historiczné sztôłcenié

Wanoga do Kartuz (karta robòtë)
Grëpa nr ..........., klasa .........., miona i nôzwëska nôleżników karna ...........

Zadanim ùczniów je zdobëc òb czas wanodżi
òdpòwiedzë na wszëtczé zapëtania.
1. Chto założił Kaszëbsczé Mùzeum w Kartuzach?
2. Pòdôj kaszëbsczé pòzwë trzech gbùrsczich
nôrzãdzów z kartësczegò mùzeum i òpiszë jich
przeznaczenié.
3. Czemù w Kartuzach dzysô ni ma ju kartësczich
zakònników?
4. Co to je kartuzja?
5. W jaczim wiekù òstôł założony Rôj Błogòsławiony
Mariji Dzéwicë w Kartuzach?
6. W jaczim stilu architektonicznym zbùdowóny je
zespół klôsztorny kartuzów?
7. W jaczi spòsób swiątiniô przëpòminô lëdzóm
ò kartësczi regle memento mori? (wëpiszë
mòżlëwie wiele przikładów z architekturë kòscoła,
malarstwa, rzezbë)
8. Co to je erem i wiele jich bëło na klôsztornëch
mùrach kartuzji?

9. Jakô jesz bùdacjô w Kartuzach mô miono „Erem”?
10. Przë jaczich jezorach je pòstawionô kartuzjô?
11. Nalézë grób Aleksandra Majkòwsczégò (jidącë
główną aleją òd brómë, szukôj grobówca
pòmòrdowónëch òb czas II swiatowi wòjnë.
Na skrziżowanim alejów zdrzë w prawò, pòd
drzéwiãtama, za żëwòpłotã nalézesz grób tegò
kaszëbsczégò dzejôrza).
12. Spiszë z grobówca datã ùrodzeniégò i śmiercë
A. Majkòwsczégò.
13. Jaczé słowa są wërëté na grobie A. Majkòwsczégò?
(cytat – skądka?)
14. Co sã skrëło pòd nazwą „Łôwka Asesora” i dze to
w Kartuzach mòże nalezc?
15. Kògò miono nosy kartësczi szpital?
16. Czedë Kartuzë dostałë miesczé prawa?
Nôdgrodë żdają na dobiwców!
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Gramatika
Hana Makùrôt

Afrikatizacjô tilnojãzëkòwëch
spółzwãków k, g’ do pòstacë cz, dż
Afrikatizacjô to przeńdzenié tilnojãzëkòwëch
spółzwãków k’, g’ w spółzwãczi zwiarto-szczelënowé
cz, dż, chtërne nazéwóné są téż afrikatama,
tj. spółzwãkama mającyma òkróm fazë zwiarcô
téż fazã frikatiwną (fazã tarcégò). Afrikatizacjô
tilnojãzëkòwëch spółzwãków k’, g’ w òpisënkach
lingwisticznëch mòże bëc téż nazéwónô palatalizacją
tilnojãzëkòwëch spółzwãków k’, g’, co nót je
parłãczëc z faktã, że zjawiszcze to je ùznôwóné za
kòntinuacjã procesu dokònónégò na pòlsczi jãzëkòwi
òbéńdze pòd kùńc XV stalatégò, nazéwónégò
IV pòlską palatalizacją, chtëren pòlégôł na wëmianie
cwiardëch spółzwãków k, g w mitczé spółzwãczi k’,
g’ w òkreslonëch pòzycjach. W kaszëbsczim jãzëkù te
palatalizacyjné przejinaczi miałë jesz jeden pòstãpny
etap, hewòtno, nôprôwdopòdobni w pòłowie
XVI stalatégò, na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze w môlu
mitczich tilnojãzëkòwëch spółzwãków k’, g’ pòjawiłë
sã spalatalizowóné przédnojãzëkòwò-dąsłowé spółzwãczi cz, dż, zôs w niechtërnëch gwarach, wikszim
dzélã pôłniowòkaszëbsczich, notérowóné bëłë
w nym placu westrzédnojãzëkòwé spółzwãczi ć, dź.
Chòc nót je pòdsztrëchnąc, że nôprôwdopòdobni
palatalné spółzwãczi k’, g’ nôprzód rozwiłë sã
w westrzédnojãzëkòwé spółzwãczi ć, dź, a dopiérze

pòstãpną fazą bëło rozwicé sã w gwarach nordowëch
i westrzédnëch mitczich przédnojãzëkòwò-dąsłowëch
spółzwãków cz, dż.
Proces kaszëbsczi afrikatizacji jincydentalno òstôł
pòswiôdczony w zôpisach z kùńca XVI stalatégò.
Przejinaka ta dzysdnia je zmianą tipiczno kaszëbską,
ale przeńdzenié tilnojãzëkòwëch spółzwãków k’, g’
w spółzwãczi ć, dź rejestrowóné bëło téż w gwarach
Krajnë i Tëchòlsczich Bòrów.
Kaszëbskô afrikatizacjô tilnojãzëkòwëch spółzwãków k’, g’ zaszła m.jin. w słowach: cëczer, wrëczi,
piosenczi, kaszëbsczi, dżibnąc sã, wiôldżi, drëdżi,
dżinąc. Znóné je téż rzeczenié jilustrëjącé proces
kaszëbsczi afrikatizacji: taczi dłudżi dżibczi czij, chtërno
w pôłniowòkaszëbsczich gwarach miałobë brzëmienié:
taci dłudzi dzibci cij.
Mni pòwszechnô i barżi fakùltatiwnô, rejestrowónô niekònsekwentno, je zmiana tilnojãzëkòwégò
spółzwãkù ch w palatalizowóny przédnojãzëkòwòdąsłowi spółzwãk sz abò, jesz rzadzy, w westrzédnojãzëkòwi spółzwãk ś, np. marszew, marsiew,
ropùszi, ropùsi. Realizacjô tilnégò spółzwãkù ch jakno
westrzédnojãzëkòwégò spółzwãkù ś notérowónô bëła
téż w niechtërnëch mazursczich gwarach pòlsczégò
jãzëka.

Dokôz zrobiony przez dzecë z III klasë Spòdleczny Szkòłë m. Jana Trepczika w Miszewie (pòd czer. E. Prëczkòwsczi)
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