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Wanoga
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Nastôł môj i kù reszce më rëszëlë na klasową wanogã. To 
cë bëła ale ùcecha! Reno tatk mie sã spëtôł:
– A dze wa, Mackù, jedzeta?
– Nad mòrze, tatkù, nad nasz Bôłt.
– A môsz të czëté ò ti karze, co to chca jachac do 
Warszawë? – spëtôł tatk.

– Nié – jô òdrzekł.
– Jak mój tatk jã pchôł pò pòdwòrzim, tej òna wiedno 
piszcza: „Do Warszawë, do Warszawë”. Kò tej twój stark 
z nią jachôł do Warszawë. A jak òni ju jachelë nazôd, tej 
wiész të, co òna piszcza?
– Nié, jô nie wiém.
– Tej òna piszcza: „Jak i tu, tak i tam, jak i tu, tak i tam”.
– Tatkù, szkólnô nama rzekła, że më mùszimë òbezdrzec 
jiné dzéle Kaszëb i je pòznac, jich historiã i... i jiné rzeczë.
– Kò tej le jedzta. Mùsz je mùsz – òdrzekł tatk i dôł mie 
piãcdzesąt złotëch. – Môsz, kùp so tam co dobrégò.
Òb drogã do szkòłë jô zaszedł do krómù i kùpił trzë tutë 
czipsów i dwie bùdle colë.
Më, knôpi, sedlë so w aùtobùsu czësto na kùńcu, na 
òstatnym sedzenim. Szkólné sedzałë z przódkù i nick nie 
widzałë, co më tam z tëłu robilë. Mëszë szpalkùją, czej 
kòta nie czëją. Tak më so słëchelë mùzyczi na móbilkach, 
wësyłelë sms-ë, grelë, jedlë i pilë, i nicht nama nie 
przeszkôdzôł. Czipsë më pakòwelë w sebie, wiele wlazło, 

a colą pòpijelë. Leno tak pò pół gòdzënie, jak më jesz nie 
bëlë nawetka we Wejrowie, to z nama zaczãło wërabiac. 
Wszëtczé czipsë zbùgrowóné bąblama z colë szłë terô 
nazôd. Tak jak më tam w piãc na òstatnym sedzenim 
sedzelë, tak më terô trzimelë przë gãbach fòliowé tutczi. 
Tej to nama përznã ùlżało, ale jesc më ju wicy w aùtobùsu 
nie jedlë.
Pierszi przëstónk béł w Piôsznicë. Tam më wjachelë do 
taczégò wiôldżégò lasa, a tej nama kôzelë wëlażac. W tim 
lese bëłë grobë Kaszëbów i jinëch pòmòrdowónëch 
przez Miemców. Bez 12 tësãcy lëdzy. Szimka to, co gôda 
szkólnô, mòcno znerwòwało:
– A czemù ti Miemcë nas tak mòrdowelë?
– Jima to nakôzôł Adolf Hitler, to béł fuhrer, taczi jich 
przédnik – tłómacza szkólnô.
– A czemù më sã tak jim delë?
– Pòlskô bëła tej słabszô òd Miemców, a Hitler sã 
rëchtowôł na wòjnã wiele lat.
– Tej më mùszimë terô jima za to pòkazac! – jiscył sã 
Szimk. – Terô më ju jesmë dosc mòcny?
– Terô më i Miemcë jesmë drëchama i nie bãdze z nima 
żódny wòjnë.
– Szkòda – òdrzekł Szimk, bò miôł wiôlgą chãc kòmùs za 
tã Piôsznicã wladowac.
Drëdżi przëstónk më mielë kąsk dali, w Krokòwie. Tam më 
òbzérelë fëjn zómk i ògród. Tim razã më sã dowiedzelë, 
że czedës òn słëchôł familie Krokòwów. Òb czas wòjnë 
jeden młodi Krokòw béł w pòlsczim wòjskù, a drëdżi 
w miemiecczim. Pò wòjnie Krokòwów wënëkelë, za to, 
że bëlë Miemcama. Pózni trzecy Krokòw dôł dëtczi, żebë 
Pòlôszë so ten zómk wëremóntowelë. Szimk nie béł 
z tegò ani głupi, ani mądri.
– Tej kù reszce kògùm ti Krokòwòwie są, Pòlôchama czë 
Miemcama? – òn sã pëtôł szkólny.
– Terô jich ju ni ma, równak czedës òni sã czëlë Kaszëbama 
– òdrzekła szkólnô.
–- Ale Pòlôchama czë Miemcama? – dali nie rozmiôł 
Szimk, równak szkólnô nick nowégò jemù nie rzekła.
Z Krokòwa më jachelë do klôsztoru w Żarnówcu. Pózni 
jesz përzinkã dali, òbzerac stôrą pòlskò-niemiecką 
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grańcã. Na òstatkù më zajachelë do Pilëców, dze më 
mielë plac do spaniô.
Jô béł w jizbie razã z tima knôpama, co jô sedzôł na 
òstatnym sedzenim. Ledwò më wlezlë w jizbã, a Adasz 
ju wrzeszczi:
– Wejle, wzerôjta le! Tam je mòrze!
Pò prôwdze, przed naszim òknã rozcygało sã piãkné 
mòrze. Adasz zarô pònëkôł do òkna i zaczął szarpac za 
klëczkã, żebë òdemknąc òkno. Wtim òn zawrzeszczôł:
– Mariczné bùksë! Cëż to mô bëc! – a w rãce òn trzimôł 
wërwóną z òkna klëczkã.
Za to më wszëtcë mùszelë pò wieczerzë czëszczëc szituzë.
Jesz tegò samégò dnia wieczór më so szlë na plażã. 
Z pòczątkù më szlë pòmału, pôrama, tak jak szkólné nama 
nakôzałë, leno jak më ju bëlë na trapach, co prowadzëłë 
w dół, do mòrza, tej më nie wëtrzimelë i zaczãlë nëkac, 
chto chùdzy dobiegnie do wòdë. Szkólné cos tam za nama 
wrzeszczałë, ale ni mògłë z tëłu zdążëc pò tëch trapach. 
Tak më całą grëpą wnëkelë nad tã wòdã. A prawie wała 
sã copnã, a më jak natrzasłi za nią. Wnym nadpłënã 
nowô, leno më ju nie zdążëlë przed nią wërwac. Zanim 
szkólné do nas doszłë, wszëtcë mielë ju nodżi mòkré do 
kòlón. Mòkré bótë, mòkré bùksë i mòkré żoczi. Nie bëło 
radë, më mùszelë zarô jic nazôd do naszich jizbów.
Na drëdżi dzéń më ju taczi cepòwati nie bëlë i nie delë 
sã zaskòczëc wòdze. Szpacéra plażą nama sã fëjn ùda, 
më doszlë jaż do blizë w Rozewim, a nazôd më szlë 
wedle przedwòjnowi, pòlsczi „aùtostradë”, jakô łącza 
Wiôlgą Wies z Pilëcama. Pò pôłnim më bëlë jachóny 
do Wiôldżi Wsë. Tam më òbzérelë rëbacczi pòrt, më 
bëlë wëlazłi na wieżã w Dodómie Rëbôka, pózni më szlë 
na alejã gwiôzdów spòrtu, a na kùńcu jesz sã kąpelë 
w basenie w Cetniewie. Szkólné miałë nôdzejã, że pò 
taczim mãczącym dniu wszëtcë zarô pùdą spac, leno më 
dobrze wiedzelë, że to je zelonô noc. Kò pastë do zãbów 
më miele wzãté dosc. Dlô niepòznaczi më nôprzód 
wësmarowelë klëczkã w naszich dwiérzach, zgasëlë wid 
i sã leglë do łóżków. Tam më żdelë, jaż przińdą dzéwczãta 
nas wësmarowac i sã wëczapią na naszi klëczce. Jednym 
razã dwiérze sã òdmikają. Më ju z ùcechë ni mòżemë 
wëtrzëmac, letkò òdmikómë òczë, a tam stoji szkólnô 
i tak letkò chòwie rãkã za sebie. Wejle, òna nie da pò se 
pòznac, że so rãkã wëczapa pastą.
– Në, knôpi, spita wa ju?
Ale më sã nie òdzywelë.
– Në, tej le spijta.
Leno nama spanié ani nie bëło w głowie. Za sztót 
przënëkałë do nas dzéwczãta. Tómk zarô zaczął sã do nich 
cmùlëc jak złi dëch do smòłë. To bë mòże sã nie wëdało, 
czejbë jemù jãzëk przë tim nie pëtlowôł jak gduńsczi 
babie. A do te jesz Adasz draszowôł jãzëkã jak ce- 
pama. Wnet ùczëłë to szkólné, i zarô bëłë kòl nas:
– A..., tak to z wama je! Jak wama sã nie chce spac, tej le 
pòjta z nama!

Òne wszëtczich zebrałë we wiôldżi zalë, rozdałë nama 
spiéwniczi i më mùszelë spiéwac tak długò, jaż nama sã 
zachcało spac. I tak nama minã zelonô noc.
Trzecégò dnia më pòcygnãlë jaż na Hél. Tam më nôprzód 
w mùzeùm òbzérelë wiôldżé miemiecczé kanónë z drëdżi 
wòjnë. Pózni më òbzérelë pòlsczé kanónë, a pò drodze 
jesz rusczé kanónë. Szimkòwi to znôwù nie dało pòkù:
– Wastnô szkólnô, tej chto tu tak pò prôwdze mieszkôł 
w tim Hélu? Miemcë, Pòlôszë czë Ruscë?
– I Pòlôszë, i Miemcë, i nawetka Ruscë – òdrzekła szkólnô.
– A Kaszëbi?
– I Kaszëbi.
– Wszëtcë razã? – ni mógł tegò pòjąc Szimk.
– Czasã razã, czasã òsóbno, jak bãdzesz starszi, tej to 
zrozmiejesz – òdrzekła szkólnô.
Pózni më jesz so szlë przeńć do hélsczégò pòrtu, pótemù 
òbzerac zelińtë i jesz do Rëbacczégò Mùzeùm.
Jak më jachelë nazôd, tej më jesz stanãlë w Swiecënie. 
– Tu w tim placu w 1462 rokù bëła wiôlgô biôtka 
Krzëżôków z Pòlôchama – tłómacza nama szkólnô.
– A chto wëgrôł – zarô spëtôł sã Szimk.
– Wëgrelë Pòlôszë – ùceszonô òdrzekła szkólnô.
– A Krzëżôcë to bëlë Miemcë?
– Wszëtcë nié, równak wikszi dzél pewno jo.
– A Kaszëbi tuwò téż sã biôtkòwelë? – tim razã jô sã 
wtrącył. Na to szkólnô sztërk damia, a na òstatkù rzekła:
– Jo, Krzëżôkóm miôł pòmagac słëpsczi ksążã Érik II. 
Leno òn przëjachôł za pózno i mùszôł przed Pòlôchama 
wërëwac.

– A to béł Pòlôch czë Miemc? – to znôwù Szimk.
– Eee... to béł Kaszëba – òdrzekła szkólnô.
–- Je to ale dzywno, co? – rzekł do mie Szimk.
Znądka më ju jachelë prosto dodóm. A jak jô ju wlôzł 
do chëczë, tej tatk mie sã spëtôł tak jak wiedno, czej jô 
przëjéżdżôł nazôd z jaczis wanodżi:
– Je cë terô lepi, synkù?
A jô jemù òdrzekł tak jak wiedno:
– Jo, tatkù, jô wiele widzôł i wiele sã naùcził. Dzãkùjã, że 
wë mie pòzwòlëlë jachac.
– To je dobrze, że të jachôł. Tej-sej człowiek mùszi sã 
z chëczów rëszëc, bò jinaczi òn bãdze jak nen kam, 
czim dłëżi òn leżi na jednym placu, tim barżi mchã 
òbłazy.
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Elżbiéta Prëczkòwskô

Majewô wanoga
Céle ùczbë
 
Ùczéń:
• rozmieje pòwiedzec ò tim, w czim je dobri 

a w czim słabszi,
• wié, co to je wanoga,
• pòznôwô słowa sparłãczoné z wanogą,
• mô pòdstawòwą wiédzã ò Janie Trepczikù,
• pòznôwô nową słowiznã,
• rozmieje wëmëszlac historie z ùżëcym nowëch 

słów,
• rozmieje czëtac tekst piesni,
• rozmieje spiewac piesniã.

Metodë robòtë

• robòta w karnach
• kôrbiónka

Didakticzné pòmòce 

• kôrtczi z niedokùńczonyma zdaniama  
(jak w 1. pùnkce cygù ùczbë)

• tekstë piesni Majewô wanoga 
• lëtrë ze słowa WANOGA
• ksążczi z żëcopisã Jana Trepczika  

(abò przëstãp do jinternetu)
• słowarze
• test wibòru tëkający sã wiédzë ò J. Trepczikù  

(jak w 3. pùnkce cygù ùczbë)

Cyg ùczbë

1. Ùczniowie sôdają w kòle na stółkach i kòżdi dos-
tôwô jednã kôrtkã, na chtërny są wëpòwiescë do 
dokùńczeniô.
 
Jem słabi (-ô) w ......... 
Lëdze gôdają, że jem dobri (-ô) w ......... 
Jem dobri (-ô) w ......... 
Jem méstrã (mésterką) w ......... 

• Kòżdi pisze swòje òdpòwiescë a tej pòsobicą 
ùczniowie czëtają swòje przemëslënczi. (Nót je 
pòdczorchnąc, że tuwò nie chòdzy leno ò szkòłã, 
ale ò rozmajité dzéle żëcégò). 

Na rysunku: 
dzieci idące na wycieczkę w kierunku 
lasu, w oddali skarpa, 
czas poranka, słońce wschodzi, 
na plecach plecaczki, kijki do 
spacerów, 
dookoła wiosenne kwiaty, 
pąki liści na drzewach, 

2. Szkólny w salë lekcyjny rozwiesył lëtrë ze słowa 
WANOGA. Ùczniowie chòdzą pò klase i mùszą ne lëtrë 
nalezc, a tej pòłożëc na stole. Z nëch lëtrów próbùją 
ùłożëc słowò. Wëchòdzy wanoga. Szkólny no słowò 
ùsôdzô na westrzódkù tôblëcë i pitô ùczniów, co òno 
òznôczô. Pòd nim zapisywô tłómaczenia na pòlsczi 
pòdôwóné przez ùczniów (np. wędrówka, podróż). 
Dzecë pòdôwają wszëtkò, co jim przińdze do głowë, 
a co je sparłãczoné ze słowã wanoga (np. piechti, fliger, 
auto, las, bana, kòło, ùmãczenié, kòłowô, wiodro).  

Szkólny wszëtczé ne wërazë zapisywô wkół słowa 
WANOGA i tak pòwstôwô „słuńce”, chtërno je 
brëkòwné na wanodze. 
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• Dzecë w zesziwkù zapisywają témat ùczbë Majewô 
wanoga. Przepisëją téż wszëtkò z tôblëcë.

3. Szkólny jinfòrmùje, że bãdze gôdka ò majewi wa-
nodze na spòdlim piesni napisóny przez Jana Trep-
czika. Pòtemù pitô sã dzecy, chto to béł Jón Trepczik. 

• Dzecë czëtają żëcopis Trepczika w przëstãpny 
ksążce abò w jinternece. Jich pòstãpnym zadanim je 
zaznaczenié pòprawnëch òdpòwiescy na przëszë-
kòwónëch przez szkólnégò kartach (jak niżi).

I. Jón Trepczik ùrodzył sã
a. 27.10.1907 r. w Strëszi Bùdze kòl Swiónowa
b. 3.09.1909 r. w Swiónowie
c. 27.09.1910 r. w Wejrowie

II. Trepczik béł
a. doktorã
b. prawnikã
c. szkólnym

III. Zasłużił sã jakno
a. pòlitik
b. kómpòzytór, pòéta, leksykògraf, spòłeczny 

dzejôrz
c. spiéwôk, mùzyk, doktór

IV. Napisôł midzë jinszima
a. Kaszëbë wòłają nas
b. Mój tata kùpił kòzã
c. Kaszëbskô Królewô

V. Nôleżôł do karna zwónégò
a. Młodokaszëbi
b. Zrzeszińcë
c. Klëkòwcë

VI. Ùmarł i je pòchòwóny
a. 4.09.1989 r., w Kartuzach
b. 3.09.1989 r., w Wejrowie
c. 27.10.1989 r., w Swiónowie

VII. Jegò miono nosy szkòła w
a. Wejrowie
b. Stajszewie
c. Miszewie

4. Szkólny rozdôwô ùcznióm kôrtczi, na chtërnëch są 
słowa piesni. Szkólny czëtô głosno tekst a ùczniowie 
mają farwną krédką pòdsztrëchnąc niezrozmiałé 
słowa. 

 

Majewô wanoga
sł. i muz. Jón Trepczik 
 
Dzys jidzemë wanogą pòrenë wczas 
La la la la lala, la la la la la la. 
Z mùzyką ze spiéwą w naj majewi las. 
La la la la la la la la . 
Lubny zymk chłoscy nas, 
rozegracji je czas, 
La la la la la la la la . 
Dzys jidzemë wanogą pòrenë wczas 
dalek w majewi, lubny las.

Niech òstnie tej doma chto leganã je. 
La la la la lala, la la la la la la. 
Majewô pòjuga to nie je dlô nie. 
La la la la la la la la . 
Najô spiéwa pò rzmie dalek w òkòlé mknie. 
La la la la la la la la . 
Niech z nama tej wespół na wanodze je, 
chto pòkrzésnotë doznac chce.

5. Niezrozmiałé przez ùczniów słowa mùszi przeczëtac 
i wëtłómaczëc. Jeżlë są słowarze, to ùczniowie mògą 
sami wëszukac znaczenié słów, jeżlë nié – tej robią to 
razã ze szkólnym. Jidze òsoblëwie ò te słowa: pòrenë 
(o poranku), lubny (ulubiony), chłoscy (zaprasza), 
rozegracjô (rozrywka), legan (leń), pòjuga (swawola), 
rzma (skarpa), òkòlé (okolica), pòkrzésnota (orzeź-
wienie), wespół (wspólnie).

6. Òpòwiôdanié ò tim, co je na malënkù na III starnie. 
Do òpisënkù mògą bëc ùżiwóné słowa z tekstu piesni.

7. Ùczniowie czëtają tekst piesni pò cëchù. Pòsobicą 
czëtają same dzéwczãta, knôpi, w pôrach, a na 
zakùńczenié chãtné òsobë. Żebë dobrze sobie ne słowa 
zapamiãtac, nót pòdzelëc klasã na dwa karna. Szkólny 
òdlicziwô ùczniów: jeden, dwa, jeden, dwa. Jedno 
karno to są jedinczi, a drëdżé – dwójczi. Kòżdô grëpa 
dostôwô piãc drãdżich słów i mô za zadanié ùłożëc 
z nima krótką historijkã, chtërna mùszi miec jaczi szëk. 
Przëkładowô historijka ze słowama: pòrenë, lubny, 
chłoscy, rozegracjô, legan: 

Béł so rôz jeden Legan, co pòrenë wiedno lubił długò 
leżec w łóżkù. Mëmka co reno chłosca gò do wstaniô, 
ale jegò ani we dwa wòłë nie szło rëszëc. Mëmka do 
niegò wòła mileczno: Lubny synkù, wstajôj, na cebie 
żdaje tak wiele rozmajitëch rozegracji, a të spisz. 
W kùńcu mëma rzekła: Rób, jak të chcesz, ale jestkù 
téż nie dostóniesz.
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Historiczné sztôłcenié

Niemczenié kaszëbsczégò lëdztwa 
w Zôpadny Pòmòrsce 
w 18. i 19. stolecym

• Pò ùłożenim kòżdé karno prezentëje swój dokôz 
i pòtemù zapisëje gò na tôblëcë (w pòprawnym 
pisënkù). Dzôtczi wszëtkò wpisywają do 
zesziwków. 

8. Dlô lepszégò jesz zapamiãtaniô nowëch słów mòże 
zrëchtowac zabawa ping-pong. 

• Szkólny wëpisywô wszëtczé drãdżé słowa pò-
sobicą, jedno pòd drëdżim, na tôblëcë. Wszëtcë 
razã czëtają ne słowa z danim òsoblëwégò 
bôczënkù na pòprawną wëmòwã. Ùczniowie na 
swòjich placach pòsobicą wstôjają i czëtają pò 
jednym słowie (tuwò mùszi bëc baro òstróżnym). 
Czej òstóną ju wërzekłé zapisóné słowa, tej 
pòsobny ùczéń gôdô ping, a ten za nim pong 
i  òdchôdô na bòk. Dali ju nie bierze ùdzélu 
w zabawie. Pòòstałi zaczinają pòwtarzac słowa 
òd pòczątkù.Tak to jidze, jaż òstónie jedna òsoba, 
chtërna wëgriwô całą rozegracjã, i w nôdgrodã 
wszëtcë ji biją brawa. 

9. Szkólny mòże téż razã z ùczniama stwòrzëc krótką 
historiã, chtërna jima pòmòże rëchli zapamiãtac nowé 
słowa. Przëkładowô historijka: 

Rôz pòrenë jeden lubny knôpik chłoscył mie do 
rozegracji, leno jô béł taczim leganã, dlô chtërnégò 
niżódna pòjuga nie bëła cekawô. Jednakò 
w najim òkòlim bëłë taczé rzmë, na chtërne jô wespół 
z drëchama rôd sã wspinôł i doznôł wiele pòkrzésnotë.

• Nôleżi nã historiã zapisac na tôflë (czile ùczniów 
pò sztëczkù tekstu), pózni dzecë czëtają, na kùńcu 
gôdają z pamiãcë (tak szkólny mòże sprawdzëc 
mòżlëwòtë uczniów w zapamiãtiwanim tekstu). 

• Na pòstãpny ùczbie szkólny mòże spëtac, jaczé 
nowé słowa òstałë ùcznióm w pamiãcë (pòdôwô 
kaszëbsczé słowò i żdaje na jegò polską wersjã, 
mòże téż bëc òpak – wszëtkò zanôlégô òd 
jãzëkòwégò òbëcô dzecy).

10. Szkólny zaczinô spiewac z ùczniama piesniã, 
chtërna mô baro prostą i redosną melodiã. 
W młodszich klasach mòże wëmëslëc do tëch słów 
tuńc i pòkôzk, dzôtczi tej chùtczi sã ùczą tekstu. 

11. Czej ùczniowie ju rozmieją spiewac piesniã, tej 
mòże sã wëbrac na majewą wanogã, np. do Jaru 
Redëni abò w las, jak w piesni. Mùszebno je spiewac 
òb drogã nã piesniã.

Céle ùczbë
 
Szkòłownik mô:
• wëmienic przédné dzejniczi i ùstôwë, jaczé 

przëłożiłë sã do niemczeniô Kaszëbów,
• wëłożëc sprawë sparłãczoné z niemczenim 

Kaszëbów w Zôpadny Pòmòrsce,
• wëzwëskiwac historiczną kartã.

Metodë robòtë

• robòta z dërżéniowim tekstã
• diskùsjô
• wëłożënk

Didakticzné pòmòce

• dërżéniowé tekstë (dodôwczi 1–3) 

Biblografiô

1. Dzięcielski M., Pomorskie sylwetki, Toruń 2002.
2. Szultka Z., Język polski w Kościele ewangelicko-

augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do 
XIX wieku, Wrocław 1991.

3. Szultka Z., Szkoła kadetów w Słupsku (1769–1811), 
Gdańsk 1992.
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Cyg ùczbë
 
1. Przëbôczenié wiédzë ò skùtkach wprowadzeniô 
refòrmacji w Zôpadny Pòmòrsce.
 
2. Pò sprawienim pòlétów z cwiczënkù 1 i 2 szkólny 
szerzi òmôwiô rolã lëtersczégò Kòscoła, prësczégò 
wòjska i szkòłë w niemczenim Kaszëbów.
 
3. Ùczniowie pòd czerënkã szkólnégò analizëją 
i przërównëją materiałë z dodôwków 1 i 3 (cw. 3).

 

Dark Szëmikòwsczi
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Z pòlëcë szkólnégò

4. Pò skùńczenim analizë szkólny pòdskôcô gôdkã na témat 
jãzëka, jaczi béł ùżiwóny w lëturgii dlô kaszëbsczi spòlëznë 
w Zôpadny Pòmòrsce. Wôrt je òb czas diskùsji nadczidnąc 
téż ò sytuacji, jakô mia wnenczas (XVIII–XIX st.) môl na 
Gduńsczim Pòmòrzim (w Zôpadnëch Prësach), jeżlë jidze 
ò jãzëk lëturgii, a téż nawiązac do dzysdniowi stojiznë 
kaszëbsczégò jãzëka w katolëcczim Kòscele.
 
5. Zesëmòwanié – szkólny dôwô bôczënk na to, że 
jesz w XX st. wdôr ò kaszëbsczi rodowiznie ùtrzimôł sã  
w dzélu lëdztwa, chtërno zamieszkiwało pòrénczné 
przëgrańczé Zôpadny Pòmòrsczi.
 
6. Domôcô robòta – cwiczënk 4.

Cwiczënczi

1. Na spòdlim materiału zapisónégò w dodôwkù 1:
• pòdôj wiek, w jaczim rozpòczãło sã niemczenié 

Kaszëbów, 
• òbjasnij, co wedle aùtora bëło nôwikszą przeszkòdą 

w nym germanizowanim,
• òbjasnij, jaczim dzejanim prepòzyt Haken 

przërëchlił germanizacjã Kaszëbów,
• pòdczorchnij zdanié, z jaczégò wëchôdô, że 

niemczeniémù òsoblëwie pòddało sã młodé 
pòkòlenié Kaszëbów. 

 
2. Na spòdlim materiału zapisónégò w dodôwkù 2:
• pòdôj pòzwã spòlëznowégò karna, do jaczégò 

nôleżelë młodi Kaszëbi, chtërny pòbiérelë nôùkã 
w słëpsczi szkòle kadetów,

• ùdokaznij scwierdzenié, że szkòła kadetów 
w Słëpskù wspiérała niemczenié Kaszëbów.

 
3. Na spòdlim materiałów zapisónëch w dodôwkach 1 i 3: 

• pòkażë na karce môle wëmienioné przez prepòzyta 
Hakena,

• òbjasnij, czë Haken miôł rëcht w swòjim widzenim 
w przòdk tegò, jakô mdze chronologiô dżiniãcô 
kaszëbsczi mòwë,

• ùstanów, w jaczim jãzëkù bëłë òdprôwióné nôbò-
żeństwa dlô Kaszëbów, co nie znelë niemiecczégò 
jãzëka. 

• Zwëskującë z pòzazdrojowi wiédzë, przedstaw 
sprawã jãzëka lëturgii w lëtersczim Kòscele 
w Zôpadny Pòmòrsce.

4. Wspiérającë sã ksążką Pomorskie sylwetki Marka 
Dzãcelsczégò, przëszëkùj biografné notë dwùch òfice-
rów z kaszëbsczégò rodu, jaczi za òsoblëwą zuchternosc 
i dzyrzkòsc na bitewnym pòlu dostelë w nôdgrodã 
prësczé bòjowé medale.

Dodôwk 1
Christian Wilhelm Haken (prepòzyt słëpsczégò synodu) 
ò Kaszëbach (1780 r.)
(Cyt. za: „Zrzesz Kaszëbskô”, nr 15 z 1.09.1934, s. 114; Z. Szultka, 
Szkoła kadetów w Słupsku (1769–1811), Gdańsk 1992, s. 133–134)

Minãło ju prawie 600 lat, òdkądka Niemcë wëpiérają 
Kaszëbów, to je Wendów, z jich stôrodôwnëch sedzbów corôz 
dali na pòrénk. Pierwi w Pòmorsce jich zôpadną grańcą bëła 
rzéka Słëpiô, a pòréńczną rzéka Łeba, a terôzka rzéka Łëpawa 
i Łeba czësto jich zamëkają.

Wiôlgô nôrodnô bùcha Kaszëbów je pierszą przëczëną 
tegò, że tak długò òpiérelë sã wëgasniãcémù do nédżi 
sarmacczi rózdżi. Na bùcha nie dozwôlô, żebë jak bądz par-
łãczëlë sã z niemiecką krwią, tim barżi, że w Niemcach widzą 
rabùszników swòji donëchczasowi òjczëznë. Na bùcha je téż 
przëczëną tegò, że uwôżają za nieczestnotã zwëskòwanié 
z niemiecczégò jãzëka (…).

Je reskript, co zalécô, żebë kaznodzejowie, żelë je to 
mòżlëwé, mielë starã ò ùsëniãcé kaszëbiznë i wcësnãlë 
[Kaszëbóm] blós niemiecczich szkólnëch, i żebë dzecy, co nie 
rozmieją pò niemieckù czëtac, nie dopùszczëc do przëjãcô 
pierszi kòmùnii.

To równak chce rozëmnotë i òstrzedżi, bëcô òstróżnym, 
żebë mieszkańcë nie pòstrzeglë, że wszëtkò jidze w czerënkù 
wërzucaniô jich jãzëka, bò Kaszëbi bë bëlë temù procëm i jak 
bë blós mòglë, zatôrczëlë bë sã przed tim. (…)

Òb czas 10 lat mòjégò tuwò bëcô ùdało mie sã z pòmòcą 
pastorów doprzińc do tegò, że w czile môlach w przëtrôfkù 
wakansów, żelë blós patronowie nie są nôparti, kaznodzeja, 
jaczi mô bëc òbsadzony, bãdze mógł sã òbeńc bez znajemnotë 
tegò jãzëka, bò w cządze 5–6 lat ùmrzą stôri lëdze, co jesz żëją, 
a pò niemieckù nick nie rozmieją. W niejednëch parafiach 
mdze to dérowało kòle 50 lat.

Parafie, dze kôzania są gôdóné pò kaszëbskù, mòże pòdze- 
lëc na dwa karna:

1) dze pastor bezògôdkòwò mùszi miec kôzanié pò 
kaszëbskù, bò pòłowa słëchińców, abò nawetka dwa dzéle 
z trzech, nie rozmieje dostateczno niemiecczégò jãzëka; 
tu nôleżą parafie: Wiôlgô Gardnô, Rowë, Smôłdzëno, 
Główczëce, Cecenowò, Stowiãcëno i Skòrzewò;

2) dze kaszëbskô mòwa wnetka zadżinie: do nich słëchają 
parafie: Damno, Łëpawa, Mikòrowò, Nożëno i Bùdowò.

Temù że jinosc midzë czësto pòlsczim a kaszëbsczim 
jãzëkã je jistnô jak ta, co je midzë ksążkòwim niemiecczim 
jãzëkã (hochdeutsch) a lëdowim (plattdeutsch), tak tej 
Kaszëba colemało rozmieje pòlaszëznã, chòcô pò pòlskù nie 
gôdô, temù téż knédżi brëkòwóné w lëdowëch szkòłach są 
pòlsczé, jistno je téż ùżiwónô pòlskô Bibliô.
Króm tegò kaznodzeja, czej prawi kôzania abò ùczi katézmùsu, 
mùszi miec na ùwôdze môlową gôdkã; żelë tegò nie zrobi, to 
Kaszëba przëjimnie to za òbrazã swòji nôrodnoscë, wòli biegac 
milama do cëzëch parafiów, pòdskôcô procëm kaznodzeje 
niezgarã, nie dôwô pòkù w swòjim chcenim pòmstë.  
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Historiczné sztôłcenié

Legeńda: 
1850 – data òdprawieniô 
òstatnégò nôbòżeństwa 
w słowiańsczim jãzëkù.

Je nót mòcno pòdczorchnąc, że ny sënowie ze szlachtë, co 
bëlë wcygniony do szkòłë kadetów w Słëpskù, nie dokònelë 
wiele w prësczim wòjskù. (…) Z kòle 200 sënów szlachecczich, 
co przeszlë przez szkòłã kadetów w Słëpskù, bòdôj blós dwaji 
òstelë generałama (…). Sztërzech abò piãc doszło do stãpienia 

pùłkòwnika, a kòle dzesãc – majora. Bëlnô wikszosc skùńcziła 
swòjã kariérã w stãpieniu pòrucznika abò kapitana, chòc òb czas 
francëskò-prësczi wòjnë wiele òficérów z kaszëbsczi szlachtë 
wëapartniło sã nadzwëkòwą dzyrzkòscą i zuchternoscą w môlu 
biôtczi i bëło wëprzédnionëch prësczima bòjowima medalama.

Dodôwk 3
Dżiniãcé kaszëbiznë w pòréńcznym dzélu Zôpadny Pòmòrsczi (XVI–XIX st.)
(Z. Szultka, Język polski w Kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku, Wrocław 1991)

Dodôwk 2
Kaszëbi w słëpsczi szkòle kadetów
(Z. Szultka, Szkoła kadetów w Słupsku (1769–1811), Gdańsk 1992, s. 103–104)
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Gramatika

Najô Ùczba – edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii”

Hana Makùrôt

Asymilacje, disymilacje i ùproscenia 
spółzwãkòwëch karnów 

Redakcjô: Danuta Pioch. Òbrôzczi: Joanna Kòzlarskô. Stałô wespółrobòta: Róman Drzéżdżón, Hana Makùrôt, Janusz Mamelsczi.

W słowach spółzwãczi mògą wëstąpëwac w sąsedztwie 
samòzwãków, ale mògą téż pòkazëwac sã w sąsedztwie jinëch 
kònsonantów. Spółzwãczi sąsadëjącé z jinyma spółzwãkama 
ùsôdzają spółzwãkòwé karna. Karna te pòdlégają rozmajitim 
fòneticznym procesóm, taczim jak asymilacje, disymilacje 
i ùproscenia spółzwãkòwëch karnów.

Asymilacje i disymilacje to zeszlachòwania i rozszla-
chòwania, jaczé dokònałë sã w òbrëmienim spółzwãkòwëch 
karnów. Wëstąpiwałë òne na całi słowiańsczi jãzëkòwi 
òbéńdze, równak miałë jindiwidualny rozwij w apartnëch 
słowiańsczich mòwach. Przëczëną zachôdaniô nëch przeji-
naków bëło dżinienié półsamòzwãków, w lingwisticzny 
lëteraturze nazéwónëch jerama. Na skùtk zanikaniô jerów 
pòkazywałë sã drãdżé do wëartikùłowaniô spółzwãkòwé 
karna, chtërne w cygù pózniészégò rozwiju jãzëków ùległë 
ùproscenióm. 

Asymilacyjné i disymilacyjné procesë mają rozmajitą 
przirodã w apartnëch kaszëbsczich gwarach. Chcemë tuwò 
dac merk leno na te asymilacyjné i disymilacyjné przejinaczi, 
chtërne są barżi pòwszechné na kaszëbsczi òbéńdze, abò 
òsoblëwò te, chtërne òstałë przejimniãté w lëteracczi 
kaszëbiznie. 

Asymilacjô to fòneticznô przejinaka pòlégającô na 
zjinaczenim artikùlacji zwãków pòd cëskã sąsednëch 
zwãków. Asymilacje dzelą sã na copné (regresywné)  
– chtërne pòchôdają z nacëskaniô na pòprzédzający zwãk, 
i pòkrokòwé (progresywné) – chtërne są z nacëskù na 
nastąpiwający zwãk. Jednym z ôrtów zeszlachòwaniów 
je asymilacjô spółzwãków z pòzdrzatkù na zwãcznosc. 
Wikszosc zeszlachòwaniów z pòzdrzatkù na zwãcznosc 
to zeszlachòwania copné: jeżlë slédny spółzwãk w spół- 
zwãkòwim karnie je bezzwãczny, tej całé karno wë- 
môwióné je bezzwãczno; mómë wnenczas do ùczinkù 
z ùbezzwãcznienim, np. w słowach: stątka (stądka), Kaszëpka 
(Kaszëbka); za to jeżlë slédny spółzwãk w spółzwãkòwim 
karnie je zwãczny, tej całé karno artikùłowóné je zwãczno; 
w nym przëtrôfkù mómë do ùczinkù z ùzwãcznienim, np. 
w słowach: cëżba (ceszba), szëgba (szëkba). Z pòkrokòwima 
asymilacjama z pòzdrzatkù na zwãcznosc mómë do ùczinkù 
leno w przëtrôfkù spółzwãków w i rz, chtërne w pòzycji pò 
bezzwãcznëch spółzwãkach wëmôwióné są bezzwãczno, np. 
tszeba (trzeba), kfiat (kwiat).

W kaszëbsczim jãzëkù mómë téż do ùczinkù z asymilacjama 
z pòzdrzatkù na môl artikùlacji, hewòtno są to ùdąsłowienia, 
tj. dąsłowô wëmòwa spółzwãków t, d nachôdającëch sã 
przed dąsłowim spółzwãkã, np. tczec, tczëgòdny; artikùlacjô 

samòzwãkù n w pòzycji przed tilnojãzëkòwima jakno tilno-
jãzëkòwégò η, np. baηk. Pòstãpny dzél zeszlachòwaniów to 
zeszlachòwania z pòzdrzatkù stãpnia zblëżeniô nôrzãdłów 
mòwë; pòkazywają sã òne, czej w môlu jednégò spółzwãkù 
nalôżô sã jiny, chtëren jinaczi sã przeszkòdą, na jaką napòtikô 
lëft wëchôdający z płëców. Asymilacje negò ôrtu zachôdają 
np. w słowach łońsczi, gduńsczi, w chtërnëch nie dochôdô 
do zwiarcô òb czas wëmòwë nosowégò spółzwãkù ń.

Apartno nót je òpisac wëstąpiwającé w kaszëbsczim 
lëteracczim jãzëkù asymilacje na òdległosc w zasygù lëpnëch 
spółzwãków; są to przëmiôrowò taczé copné zeszlachòwania, 
jak nôslédné: Miemc, miemiecczi.

Disymilacjô je fòneticznym zjawiszczã, chtërno pòlégô 
na zanikniãcym szlachòwnotë zwãków, jaczé nôczãscy ze 
sobą sąsadëją.

Apartny rozwij procesów disymilacyjnëch na kaszëbsczim 
gruńce sparłãczony je colemało z ùtrzimanim w kaszëbiznie 
niechtërnëch archajiznowëch fòrmów. Przëkładã rozszla-
chòwaniô, chtërno zaszło w kaszëbsczim jãzëkù, je prze-
jinaka w spółzwãkòwim karnie kt, jaczé w kaszëbsczim 
jãzëkù rozwiło sã w karno cht. Głosowô przejinaka kt na cht 
wëstąpiwô w nôslédnëch przëkładach: chto, nicht, chtëren. 
(Ale disymilacjô ta nie zaszła w słowach: direchtor, dochtor, 
rechtor; pòprawné fòrmë to: direktor, doktor, rektor).

Z rozszlachòwùjącyma procesama mómë téż do ùczinkù 
w przëtrôfkù sparłãczeniów srz, zrz, chtërne w kaszëbiznie 
są rozdzeloné spółzwãkama t, d, mającyma tuwò fùnkcjã 
disymilacyjną. Rozszlachòwùjącé spółzwãczi t, d notérowóné 
są w nôslédnëch słowach: strzoda, strzébro, strzédny, 
westrzédny, dozdrzeniałi, zdrzódło, zdrzec. W òmôwióny tuwò 
disymilacyjny fùnkcji mòże téż wëstąpic spółzwãk g w sło- 
wach: zgrzébiã, zgrzébc. Pòjawienié sã spółzwãkù g w môlu 
systemòwégò w nym placu d nót je dolmaczëc spółzwãkòwą 
wëmianą d : g.

Wôrt je téż dac bôczënk, że w lëteracczi kaszëbiznie mòże 
pòjawic sã wstôwny półsamòzwãk ł, np. w słowie żelazło.

Ùproscenia spółzwãkòwëch karnów to fòneticzny 
proces pòlégający na niewëmôwianim niechtërnëch 
spółzwãków nachôdającëch sã w spółzwãkòwëch karnach. 
Chòdzy ò redukcjã artikùlacyjną zwãków, chtërne są za drãdżé 
do wëmówieniô, a pòminiãcé jich w artikùlacji nie prowadzy 
do nierozmieniô słowa. W lëteracczi kaszëbiznie niechtërne 
z nieartikùłowónëch spółzwãków òstałë rëmniãté ze słowa, 
m.jin. w taczich przëmiôrach: pierszi, baro, gromica, miészi, 
sztôłt, szur.
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