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Pòwiôstka ò Mackù

Służka
Jedny niedzelë nasz wikari ògłosył, że bãdą zôpisë
knôpów na służków. Jô tam nie lubił sã pchac lëdzóm na
òczë, kò Adasz i Szimk bëlë służkama ju òd rokù i to òni
zaczãlë mie namawiac:
– Wez sã zapiszë!
– Nigdë na swiece nié! – jô òdrzekł.
– Òbôczisz, że cë sã bãdze widzało – gôdôł Szimk.
– Jo? A czemù to? – jô sã pitôł.
– Wiedno lepi bëc z przódkù, jak z tëłu.
– Wiéta wa co? To bëcé z przódkù mie pasëje jak
garbòlowi przë scanie. Jô tam wòlã bëc midzë lëdzama
– jô jima òdrzekł.
– Jo, ale z przódkù widzą ce wszëtczé dzéwczãta – rzekł
Adasz. – Të le nie wiész, jak òne na nas wzérają!
Ala na! To mie sã widzało. Terô jô sã zaczął përznã namiszlac. Widzôł to Szimk i dali próbòwôł mie dostac na
swòjã stronã:
– Ksądz z nama tej-sej jezdzy na wanodżi. Wiész, jak fëjn
je na tëch wanogach?
Jô nie wiedzôł, jak fëjn je na tëch wanogach, kò mie sã
zdôwało, że tatk nie bãdze miôł dëtków, żebë mie czãsto
pòsëłac na wanodżi. Jô jesz tegò nie zdążił rzec, jak
òdezwôł sã Adasz. A ten za dëtka bë sã dôł gózdz w rzëc
wbic:
– Za te wanodżi më wnet nick nie płacymë!
– Jakże to? – jô sã zdzëwòwôł.
– Bò mómë swòje dëtczi z kòlãdë.
– Z kòlãdë?
– Jo, kò doch kòżdi na kòlãdze daje dëtczi dlô służków
– tłómacził Adasz.
Pò prôwdze, ò tim jô nie pòmëslôł. A Adasz gôdôł dali:
– Dzél tëch dëtków jidze na wanodżi, a dzél më dostôwómë do rãczi.
– Do rãczi? A wiele wa tegò dostôwôta?
I tak òni mie przekònelë. Terô jô jesz mùszôł dostac zgòdã
mòjich starszich. Kò to mie przëszło czësto letkò. Òni sã
richtich ùceszëlë, że jô chcã bëc za służkã:
– To je baro fëjn, Mackù. Taczi òbòwiązk to bãdze prawie
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cos dlô ce – rzekł tatk. A nënka le jemù przëswiôdcza:
– Jô wiedno chca, żebë të béł służką. Służcë to są dobri
knôpi.
Chòc òni sã tak zarô zgòdzëlë, jich słowa mie përznã dałë
do mësleniô. Wcale mie sã nie widzało, że bëc służką, to
je òbòwiązk. Za òbòwiązkama jô za baro nie béł. Ale jô
wiedno chcôł bëc dobrim knôpã, chòcô to mòże nie bëło
za baro widzec. Rada bë dëszëczka do nieba, le ni mô,
czegò pòtrzeba.
Jak jô ju béł përznã bez ksãdza wëùczony, tej jô mógł
jic do wôłtôrza. Temù, że jô béł nômłodszi, jô mùszôł jic
pierszi. Mój të Panie! Jak jô ju béł na wëstrzódkù kòscoła,
tej jô ùzdrzôł, że reszta knôpów òsta w zôkrëstëji, a do
wôłtôrza jô béł wëlôzł sóm z ksãdzã. Tej jô ale dostôł
dzëczich òczów. Kò ksądz rzekł do mie spòkójno:
– Le sã nie bój! Të dôsz radã!
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Pòwiôstka ò Mackù
Wa le mia widzec! Jô sã dwòjił i trojił, żebë z wszëtczim
zdążëc! Czelëch, wòda, rãcznik, wino, zwónczi, góng, patena, zwónczi, wòda, czelëch... Nôgòrzi mie szło z góngã.
Za pierszim razã jô ùderził czësto słabò, że wnet nick nie
bëło czëc. Za drëdżim razã jô ùderził mòcni, leno richtich nie wcélowôł. Tej jô so rzekł: Në, Mackù, w cwardi
pniôk trzeba mòcno cąc i grzémnął młotkã w ten góng
z całi mòcë. Jo, terô òn richtich zazwònił, a tej òn spôdł
na zemiã, skùlnął sã z pierszi trapë, tej z drëdżi, a tej jô
gò złapił. Kò trzôskù òn i tak dosc narobił, jaż ksądz sã
òbròcył i wzérôł, co jô tam wërôbióm. Në jo, za to jak
ksądz pòdnôszôł czelëch, tej ju bëło czësto cëchò.
A do te jesz pò mszë bëło wëstawienié i nowenna. Tej jô
dali biegôł: klãcznik, ksążka, mikrofón, ksążka, mikrofón,
welón, zwónczi, welón... A knôpi w zôkrëstëji ju ni mòglë
strzëmac ze smiéchù. Jak to wszëtkò sã skùńczëło i më
wlezlë nazôd do zôkrëstëji, jô béł całi zmòkłi.
– Në, Mackù! – rzekł ksądz. – To cë czësto dobrze szło.
Leno do zwònieniô të môsz szëk jak Żid do flińtë.
Służcë i całô liturgicznô służba chòdzëlë w naszim
kòscelë lepi jak w katédrze. Dosc rzec, że më ni mòglë
brac zôkrãtów bëlë jak, leno wiedno pòd winkel. Wszëtcë chòdzëlë jak pò sznurkù. Nawetka mëszë, jaczich
w naszim stôrim kòscele nie felało. Prôwdac rôz jô widzôł, jak jedny to sã nie ùdało. Na ji ùsprawiedlëwienié
jô le mògã rzec, że to bëło w sobòtã pò sprzątniãcym
kòscoła, jak marmùrowé kachle bëłë swiéżo wëwiksowóné i wëpòlérowóné. Jedna mësz òb czas czëtaniô nëka
so wedle scanë i chca skrącëc do zôkrëstëji. Leno na ti
slësczi pòdłodze òna sã zaczã pùrgac, nodżi ji ùmikałë
i òna czadza prosto. Chòcô nogama mòcno przebiéra, nic
to ji nie pòmògło. Jaż òna wkarowa w ławã, co stoja pò
drëdżi stronie dwiérzi, i to jã scygnãło. Tej òna pòmału
wlazła do zôkrëstëji.
Jesz tegò samégò rokù jô zaczął chòdzëc na kòlãdë.
A téż rôz mie szło lëchò. Jedna białka mieszka na piãtrze,
a trzeba bëło do ni jic pò taczich òstrëch trapach. Na trapach òna mia môłé wëscélôczi. Jak më zlôżelë, tej jeden
wëscélôk sã z trapë zesënął, a mòje nodżi mët z nim. Tej
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to samò zrobił drëdżi wëscélôk, trzecy, czwiôrti i wszëtczé pòsobicą, jaż jô sã nalôzł czësto w dole. Tak cos! Òb
drogã jô le sã òd tëch trapów òdbijôł i pòdskakiwôł na
mòjim slôdkù, a ze mną zwònuszk, jaczi jô trzimôł w rãce.
A przë tim òn na kòżdi trapie tak fëjn zazwònił: dzyń,
dzyń, dzyń... i tak piãtnôsce razy. Jaż ta białka wëlazła
z jizbë wëzdrzec, czë to czasã drëdżi ksądz nie jidze do
ni z kòlãdą.
Pò rokù ksądz mie sã spitôł, czë jô bë nie chcôł bëc
lektorã. Szimk ju òd pół rokù czëtôł w kòscelë. Jô nie
chcôł bëc òd niegò gòrszi i sã téż zgòdzył. Pózni jô tegò
mòcno pòżałowôł. Zaczãło sã dosc dobrze. Jô czëtôł fëjn
pòmału i głosno. Jedną razą jô czëjã, że lewô noga mie
drëżi, jaż ambónka zaczã lôtac a mikrofón sã trząsc. Tej
jô tak letkò tã lewą nogã przëtrzimôł prawim kòlanã. To
pòmògło, noga, a z nią ambónka, òprzestałë sã trząsc,
leno na krótkò. Za sztót jô czëjã, że mòja lewô noga dobëła nad prawą i że terô òne òbie zaczinają corôz barżi
dërgòtac. Za sztót lôta ju całô ambónka, a mikrofón jô
mùszôł przëtrzimac rãką. Kò to sã na niewiele zdało, bò
mòja rãka téż sã trzãsła. Òd kòlón dërgòtanié wnet przeszło na szëjã i na głowã. Głowa mie lôta, ambónka téż,
mikrofón jô trzimôł jedną rãką, lekcjonôrz drëgą, a nodżi dërgòtałë jak lëst na òsce. Lëtrë mie skôkałë przed
òczama i cãżkò bëło na nie trafic. Głos dërżôł i ni mógł sã
przecësnąc midzë lëpama. Chòcô lëdze na mie dzywno
wzérelë, bò ani nie wiedzelë, co je lóz, ani nie rozmielë,
co jô czëtóm, doch jakòs do kùńca jô dojachôł.
Tej jô w sebie zwątpił. Jô widzôł, że sã na służkã nie
nadôwóm, że jô wcale nie jem dobrim knôpã. Że chòcô
jem terô krótkò wôłtôrza i Pana Jezësa, nie jem nic lepszi,
a tak bëm chcôł bëc. To wszëtkò jô pòwiedzôł tatkòwi,
a òn mie na to òdrzekł:
– I dakôrzowi cãżkò do nieba sã dostac. Të nie jes służką dlôte, że të jes dobri, leno të jes dobri temù, że jes
w kòscele za służkã, chòcô jes grzészny.
– Jo, tatkù, leno jô bë chcôł bëc lepszi.
– Letkò rzec, cãżkò zrobic. Całé szczescé, że të môsz wòlą,
bò dze je wòlô, tam je i droga.
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Ùczniowie starszich klasów spòdleczny szkòłë i ùczniowie gimnazjum
Katarzëna Czedrowskô-Zagòzdón

Sobòtka na Kaszëbach - Scynanié kani
Céle ùczbë
Ùczéń:
• zapòznô sã z sobòtkòwima òbrzãdama,
• póznô dejã zwëkù scynaniô kani,
• dowié sã ò ptôchù – kani,
• pòznô kaszëbsczé przësłowia i rzeczónczi
sparłãczoné z kanią.

3. Rzeczë, czë ùdało cë sã dokładno òkreslëc môl i czas
zdarzeniów? Czë na spòdlim zebróny wiédzë mòżemë sã
domëszlac, jak na ògle òbchôdô sã sobòtczi na Kaszëbach?

Metodë robòtë
•
•
•

prôca z tekstã
robòta z jinternetã
kôrbiónka

Didakticzné pòmòce
•
•
•
•
•

przistãp do jinternetu
laptop i rzutnik
słowôrz pòlskò-kaszëbsczi
słowôrz kaszëbskò-pòlsczi
kartë z tekstama dlô ùcznia

Cyg ùczbë

- Zdrzë na malënk i òpòwiédz, co na nim widzysz.

1. Czëtómë wiérztã A. Peplińsczégò „Sobòtczi”.
Kòżdi ùczéń czëtô pò cëchù, pózni wszëtcë razã.

4. Przeczëtôj Dodôwk 1, w jaczim nalézesz òpisënk sobòtczi na spòdlim hasła ze słowarza ksãdza B. Sëchtë.

W cepłi wieczór z Żabi Górë
Lecą kłãbë dëmù w chmùrë.		
Lëdze biegają, bë prãdzy
Òbaczëc, co w górze bãdze.

- Pòwiédz (pò kaszëbskù), czegò jes sã ò tim dniu dowiedzôł? Jak òn je zwóny? Co robią lëdzë tegò dnia?
5. Jak mëslita, co dzysô mdze tematã naji ùczbë?
Wëpòwiescë ùczniów na spòdlim donëchczasowégò dzejaniô, zapisywanié bédënków na tôflë i wëbranié tematu,
chtëren bãdze nôblëżi założonëch przez szkólnégò célów
ùczbë.

Żabiô Góra blaskã swiécy,
Wiele lëdzy, wiele dzecy.
Z całi wsë sã wnet zebrelë
I sobòtczi rozpôlëlë.
2. Na spòdlim wiérztë pòwiédz, co, gdze i czedë sã dzeje. Wpiszë wiadomòscë do zesziwka wedle mòdła,
jaczé môsz niżi. W zesziwkù òstawi plac na wpisanié tematu ùczbë, chtëren pózni razã ùstalimë.
Môl zdarzeniów

Czas
zdarzeniów

Zdarzenia

6. W dodôwkù 1 je gôdka ò ptôchù, co sã zwie kania. Szukómë terô wiédzë ò tim ptôchù w internece.
Nôleżi nalezc òdjimk kani i wiédzã ò ni.
- Na spòdlim òdjimka òpiszemë razã, na tôflë, wëzdrzatk
ptôcha. Pózni tekst wpiszemë do zesziwka.
- Razã spòrządzymë (w kaszëbsczim jazëkù) krótką notatkã ò nym ptôchù i zapiszemë jã w zesziwkù. Przë robòce
pòsłużimë sã słowarzã pòlskò-kaszëbsczim J. Trepczika.
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Ùczniowie starszich klasów spòdleczny szkòłë i ùczniowie gimnazjum
7. W słowarzu B. Sëchtë je téż pòwiôstka, chtërna tłómaczi, czemù kania lôtô w lëfce òb czas suszë i dërchã wòłô
„piiic”. Przeczëtôjta pò cëchù tekst z Dodôwka 2.
- Òpòwiédz dzeje kani na spòdlim pòwiôstczi.
8. Òpòwiédzmë so jesz rôz ò kani: ti prôwdzëwi i ti, jakô
nóm sã pòkôza na spòdlim pòwiôstczi i òpisënkù sobòtkòwëch zwëków.
9. Kania je tak wôżnô w kaszëbsczi òbrzãdowòscë, że na ji
temat mómë czile przësłowiów i rzeczónków. Òdczëtôjta
je i zapiszta w zesziwkù. Wëjasnijta jich znaczenia.
Żelë je z tim jiwer, to pòmòc je w słowarzu Sëchtë pòd
hasłã kania.
Pragnie jak kania deszczu.
Wzdichô jak kania za deszczã.
Pije wòdã jak kania.
Piszczi jak kania.
Czëc sã jak kania bez deszczu.
Kania wòłô ò deszcz.
Na kani spiéw zamëkôjta chléw.
Czej w ògrodze ùsadnie kania, bãdze lëchô bania.
Wëbrojił, a terô sã bòji jak kania na swiãtégò Jana.
10. We wiliã swiãtégò Jana òdbiwô sã sąd nad kanią.
Ptôcha òskarżiwô sã ò wszëtczé zło, jaczé sã òb rok zdarzëło. Przeczëtôj dodôwk 3.
- Ò co w tim wëjimkù òskarżiwónô je kania?
11. Spróbùjemë terô ùłożëc swòje òskarżenia (jakno
ùczniów), sczerowóné do kani, np. taczé:
Òskarżiwóm kaniã za to, że nama, ùcznióm, nijak ùczba
nie szła do głowë, że ò nôdgrodach za bëlną ùczbã nie
mdze na kùńcu szkòłowégò rokù ani mòwë!
12. Przedstawta so, że môta zagrac na binie „Scynanié
kani”. Je Sãdza, Kat, Òbrońca (Prôwca), Lesny, Rëbôk,
Szandara i jiny lëdze. Pòdzelta sã rolama, przëszëkùjta
doma krótczé tekstë do gôdaniô. Zróbta próbã i na
przińdny ùczbie òdegrajeta swój dokôz.

IV

Dodôwk 1

(ze słowarza ks. B. Sëchtë, t. V. s. 118)

Sobòtka – (...) obrzęd ludowy w noc świętojańską, polegający na paleniu ogniska i na zabawie przy jego blasku.
Tam sam jesz pôlą dzys sobòtczi, ale nié tak jak pierwi.
Por. bëlëca, zabiegi profilaktyczne pod hasłem czarownica, wierzenia i zwyczaje pod hasłem Jan (...).

Dodôwk 2

(ze słowarza ks. B. Sëchtë, t. II. s. 129)

Jednégò rokù bëła na Kaszëbach baro wiôlgô suszô, tak
że jaż jezora i błotka, rzéczi i strëdżi pòwëschłë, nawetka
mòrze wëschło do dna. Terôzka ptôchë ni miałë gdze pic.
Tak Pan Bóg rzekł do nich: „Wëkarujta [wëkòpta] sobie
stëdnie, to wa wòdã do picô bãdzeta mia”. Ptôchë wzãłë
sã i zaczãłë kòpac, le kania rzekła: „Jô czeszczëc [kòpac]
stëdni nie bãdã, bò bëm sobie nodżi strzepa”. Òdtądka
kania ni mòże z nikądka wòdë pic, jak prawie, czë dze
wòda pò deszczu w kamieniu stoji, bò dze jindze òna bë
so nodżi strzepa.

Dodôwk 3

(B. Labùdda, Scynanié kani; wëjimk)

Gbùr Kłonica
Ten paskùdnik przegrzeszony
Mô nóm szkòdë narobioné.
Wëschłë pòla, wëschłë stëdnie,
Robòta ju nama brzëdnie.
Czej sã człowiek z chëczë rëszi,
Gãsë bierze, kaczczi dëszi.
Lëdze złoti, jidze głód,
Bò gbùr dzysô je bankrut.
Òbarna
Wa, gbùrzë, lubita narzekac.
Nôlepi na kaniã wszëtkò znëkac.
Sãdza
Gbùrze, wësoczi sąd
Bierze wszëtkò pòd wzgląd.
Gbùr przez kaniã skrziwdzony
Mdze dzys pòmszczony!
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Mùzyczné sztôłcenié
Tómk Fópka

Lato, co të na to?

Dzys w lëfce sã gòtëje
Ptôszk w lasu céni szukô
Założã pùrdżi swòje
Pò sniegù bãdã żupsôł!

Jezórnô, cepłô wòda
Mie do kąpaniô rôczi
A jô sobie ùlepiã
Snieżélca pò dak chëczi...

Lato, lato, co të na to?

Lato, lato, co të na to?

W pôchnący kòpie sana
Mùzyka czëc je łączi
A jô sobie ùprawiã		
Do kùlingù flot sónczi...

A lato òdpòwiôdô:
– To nick, że zrobisz jinak
Kò mòżemë, jô z tobą
So wiedno jesz pòspiewac...

Lato, lato, co të na to?

Lato, lato, co të na to?
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Wiédzô zamkłô w rzeczónkach

A më na to jak na lato

Latnô pògòda
a) wiater:
ͳͳ Czej je òbiég wkół ksãżëca, bãdze wiater.
ͳͳ Słuńce czerwònô zachôdô, bãdze wiater.
b) deszcz:
ͳͳ Czej na Sétmë Bracy Spiącëch (10 VII) padô, tej to
sétmë niedzel padô.
ͳͳ Pies trôwã żgrze, wnet pò pògòdze mdze.
ͳͳ Czej mewë lecą do kraju, pògòda ùcékô z raju.
ͳͳ Dim z kòmina tłëcze sã pò zemi, to bãdze deszcz.
ͳͳ Jidze cãżkô chmùra, bãdze w niebie dzura.
ͳͳ Jak cotka zuda (wiatr południowy) zatuńcëje, to
bãdze sztërë niedzele padało.
ͳͳ Kamienie sã mòkną, przińdze deszcz.
ͳͳ Czej pajk pajiczënã psëje, bùrzã czëje.
c) słuńce:
ͳͳ Mdze pògòda, czej na miesąc mòże sëkniã abò ùzdã
pòwiesëc.

VI

ͳͳ Z gòłégò nieba nie padô.
ͳͳ Jak jaskùleczczi lôtają wësok, mdze pògòda.

Òbrzãdowi rok
ͳͳ Na Bòżé Cało mòżesz sã kąpac smiało.
ͳͳ Wëbrojił, a terô sã bòji jak kania na swiãtégò Jana.
ͳͳ Na Jana czelôdz ju nie zmieniô pana.

Brzôd robòtë
ͳͳ Swiãti Jón (24 VI) niese jagòdów zbón.
ͳͳ Jak bùlwë kwitną na sw. Jón, to z gòspòdôrza bãdze
pón.
ͳͳ Czej na Bòżé Cało cérzniô kwitnie, tej je baro zëmno,
czej bób, tej je głód, a czej mak, tej ju nié tak.
ͳͳ Lipiec kôże stôrą mąkã wëpiec.
ͳͳ Na Jakùba (25 VII) smieje sã z biédë Kaszuba.
ͳͳ Jakùb secze, Anka (26 VII) piecze.
ͳͳ Sw. Roch (16 VIII) rozsëpie groch.
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Zwëczi
Danuta Pioch

Scynanié kani

Òbrzãdowé widzawiszcze scynaniô kani bëło pierwi czãsto
wëstôwióné na Kaszëbach w òkòlim sw. Jana, nôczãszczi
w Sobòtkã. Wëstąpiwałë w nim rozmajité òsobë, np.
Szôłtës, Sãdza, Kat, Łówc, Rakôrz, Lesny i jiny lëdze ze wsë.
Wszëtcë òskarżiwelë ptôcha – kaniã ò wszelejaczé zło,
jaczé jich spòtkało, a pòtemù kat scynôł kaniã. Pò taczim
wëkònanim sądu miało sã dobrze wszëtczim darzëc, bò
stôré zło òstało znikwioné razã z nipòcą kanią.
W rodze kania to je rabùszny ptôch z familii sokòłów.
W Pòlsce nôczãszczi wëstãpùje kania czôrnô i rudô. Dosc
tëli tëch ptôchów żëje w Rosji, Francji i Hiszpanii. Na zymkù
(òd strëmiannika do maja) przëlatëje z afrikańsczégò

kòntinentu, a òdlatëje pòd kùńc lata (òd zélnika do séwnika). Ji cało mô kòl 60 centimétrów długòscë, a przë rozjãtëch skrzidłach sygô półtora métra, wôżi niécałé kilo.
Czemù kaniã spòtikô w widzawiszczu marny kùńc? Gôdają, że lôtô òna òsoblëwie òb czas suszë i wòłô „piic”
(tak brzëmi ji pògłos). Temù lëdzë ùwôżają, że to kania
je òdpòwiedzalnô za brak wòdë i za suszã. Jesz jedno
mają procëm ni – je niebezpiecznô dlô młodëch ptôsząt
chòwónëch w gòspòdarstwie, òkróm nich żëwi sã mëszama, żabama, miészima ptôchama i zdechlëną. Przë tim
wszëtczim równak nôleżi pamiãtac, że ptôch nen je chrónionym gatënkã, bò je gò w rodze corôz mni.

Farwë lata
Wnetka zacznie sã lato, czas òdpòczinkù i zôbawë. Jónk i Grégór pòszlë na szpacérã. Pòfarwij malënk, żebë ùzdrzec,
jak piãkné farwë mô lato.
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Gramatika
Hana Makùrôt

Przejinaczi artikùlacji samòzwãków
w zanôleżnëch pòzycjach
Na przejinaczi w artikùlacji samòzwãków mòże miec
cësk wëstąpiwanié w jich sąsedztwie òkreslonëch spółzwãków. Przëkładã taczi artikùlacyjny zmianë kaszëbsczich samòzwãków dokònywający sã na skùtk nacëskaniô spółzwãków nachôdającëch sã w jich sąsedztwie je
przejinaka artikùlacji samòzwãków w zanôleżny pòzycji.
Zanôleżnô pòzycjô je to pòzycjô przed półòtemkłima
spółzwãkama m, n, ń, l, ł, r, j, a téż czasã pò nëch
spółzwãkach. Zjawiszcze zmienianiô sã artikùlacji
samòzwãków na skùtk jich sąsedztwa z półòtemkłima
spółzwãkama je procesã czãstim w kaszëbsczich gwarach; nót je pòdsztrëchnąc, że w òsóbnëch gwarach
na òbéńdze Kaszëb apartné samòzwãczi mògą miec rozmajité realizacje w sąsedztwie półòtemkłëch, tuwò
chcemë sã równak zajimnąc przejinakama artikùlacjów
samòzwãków w zanôleżnëch pòzycjach, pòkazywającëch
sã leno w òglowòkaszëbsczim sztandardowim jãzëkù.
W lëteracczim kaszëbsczim jãzëkù nôpòwszechniészą zmianą dokònywającą sã w zanôleżny pòzycji je
zawãżenié artikùlacji samòzwãków a, o nachôdającëch
sã przed nosowima spółzwãkama n abò m. Realizowóny je wnenczas zwãk u zblëżający sã do o. Taczé artikùlacyjné zawãżenié samòzwãkù o przed nosowima
spółzwãkama mòżemë òbserwòwac na przëmiôr w słowach: zôkón, trón, ògón, kóń, jabłóń, dodóm, przegróm.
Zawãżenié artikùlacji samòzwãkù a w pòzycji przed nosówką pòkazywô sã na przëmiôr w nôslédnëch słowach:
pón, zbón, zómk, gôdóm, pamiãtóm, mómë. W niechtërnëch słowach doszło do zrównaniô pierwòsznégò
samòzwãkù a ze zwãkã u, jak na przëmiôr w słowach:
tuńc, kùńc, słuńce, duńc, Gduńsk. Zato samòzwãk ó nachôdający sã w pòzycji przed półsamòzwãkã j w niechtërnëch słowach je artikùłowóny jakno samòzwãk
u, tak sã dzeje w przëtrôfkù słowów pòkù (pierwòszno:
pòkój) i pùdã (pierwòszno pójdã); nót je dac bôczënk,
że w wëmienionëch tuwò słowach j dżinie. Wôrt téż
przëwòłac przëkłôd, w jaczim mómë do ùczinkù z zawã-
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żenim artikùlacji samòzwãkù o w pòzycji przed spółzwãkã l, hewòtno w fòrmie szkólnô pòkazywô sã zleksykalizowóné ó.
W kaszëbsczim lëteracczim jãzëkù apartnô realizacjô samòzwãków w zanôleżnëch pòzycjach tikô sã
téż nachôdającégò sã przed spółzwãkã ń i rzadzy przed
spółzwãkã n samòzwãkù e w jistnikach z sufiksã -ińc,
taczich jak na przëmiôr: wińc, krowińc, czerwińc, szôlińc,
lëpińc, dobrzińc, naszińc, zapôlińc, strachlińc, a téż
w znankòwnikach zakùńczonëch na -eńczi, -enczi na przëmiôr: malińczi, bielëszinczi, ceplëszinczi, biédnëszinczi,
i w przëczasnikach ùsadzonëch òd tëch znankòwników:
malinkò, bielëszinkò, ceplëszinkò, biednëszinkò. Zawãżenié
artikùlacji samòzwãkù e do pòstacë i w pòzycji przed nosowim spółzwãkã wëstąpiwô téż w dwùsłowòwëch fòrmach:
ni ma, ni móm, ni mùszã, ni mògã. Samòzwãk e nachôdający sã w pòzycji przed nosowim spółzwãkã mòże téż ùlégac
zawãżeniu do pòstacë é, z taczim zjawiszczã mómë do
ùczinkù na przëmiôr w przëkładach: téma, pòrénk, òbéńda,
òdéńc, òbéńc, pòdéńc.
Zawãżenié artikùlacji samòzwãkù e w pòzycji przed
półsamòzwãkã j wëstąpiwô w fòrmach wëższégò stãpnia znankòwników, chòc nót je dac bôczënk, że pierwòszny półsamòzwãk j zadżinął w nëch fòrmach: bëlniészi,
wczasniészi, miodniészi (przër: bëlnié(j)szi, wczasnié(j)szi,
miodnié(j)szi). Przëkładã artikùlacyjny przejinaczi samòzwãkù e nachôdającégò sã w pòzycji przed j je téż fòrma
rozkazëjącégò nôdżibù czasnika jic, jakô w lëteracczi kaszëbiznie zwëskała dwie pòstacë: biéj abò biôj.
Wôrtné apartnégò bôczënkù są fòrmë pierwòszno
zaczinającé sã òd zwãków ra-, ja, chtërne na gruńce
kaszëbsczégò jãzëka zwëskałë pòstac re-, je-. Przejinaka
ta dokònała sã na kaszëbsczi òbéńdze ju w strzédnowieczim i tikô sã òna taczich słowów, jak: rek, remiã, reno,
redota, jeskùlëca, jerzmo, wieszczórka (pierwòszno: jeszczórka). Zmiana ta nie òbjimô równak taczégò słowa, jak
redio (bezzmiłkòwò: radio).

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