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Szkòłã jô dosc lubiã, kò nôbarżi jô lubiã latné ferie. We fe-
rie do naszi wsë przëjéżdżają knôpi i dzéwczãta z jinëch 
miast i wsów. Jednym z taczich knôpów béł Kamil. Òn je 
òd mie starszi i mie sã baro widzało, że òn chce sã ze mną 
kómplowac. Më razã jezdzelë na kòle, grelë w balã, kąpe-
lë sã w jezorze, chòdzëlë do krómù i do lasa. Kamil robił 
taczé rzeczë, jaczich jô jesz nigdë nie robił i jaczé pewno 
bë sã mòjim starszim nie widzałë. Mie téż to sã czasã nie 
widzało, ale Kamil miôł wiele dëtków, a jak to gôdają, bò-
gati le pôlcã cziwnie, zarô do niegò lecą.

Rôz, jak më so sedzelë na naszi zybówce, Kamil sã spëtôł:
– Mackù, môta wa jesz jaczé krzesznie? Jô jem baro za 
krzeszniama.
– Jo, mómë, leno nënka gôda, żebë jich nie zrëwac, bò 
òna je brëkùje do zaprôwianiô.
– Twòja nënka sã ò niczim nie dowié. Më mòżemë smia-
ło zrëwac.
– Jô mëszlã, że to sã nama nie ùdô. Te krzesznie mają 
jesz lepszégò wachtôrza jak nënka. Tam są pszczołë, a te 
bë nas flot wënëkałë ze smiotanë!
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Pòwiôstka ò Mackù

Nôlepszô krzesznia na nasze nieszczescé rosła 
w tatkòwim pszczelnikù. Òna stoja zarô kòle ùlów. I co 
z tegò, że òna mia nôwikszé i nôsłodszé krzesznie, jak 
nié spòsób bëło je zrëwac i nie bëc przë tim ùżądlonym 
przez pszczołë. 
– Szkòda – rzekł Kamil. – Bò za te krzesznie jô bë cë 
pòmógł założëc kónto na fejsbókù i dodôł do swòjich 
znajomëch.
Tegò òn mie nie brëkòwôł dwa razë pòwtarzac. Co gło-
wa, to rozëm! Tec mój tatk miôł dwa pszczolarsczé kape-
lusze! Za sztót më ju bëlë òblokłi, całé cało më mielë za-
krëté, na nogach skòrznie, na rãkach rãkawice, a na gło-
wach kapelusze. Te kapelusze miałë wkół szeroczi rańt 
i ekstra mrzéżkã, przez jaką pszczołë ni mògłë przele-
cec. Trzeba jã bëło mòcno scësnąc na szëji, żebë żódnô 
pszczoła sã tamtądka nie przecësnã. Tak òblokłi më wëz-
drzelë dosc dzywno, kò szmaka krzeszniów bëła dlô nas 
wôżniészô jak wëzdrzatk i móda.
– Jes të gwës, że pszczołë nama nick nie zrobią? – pëtôł 
Kamil.
– Tak to mie wskazëje. Mój tatk wiedno tak sã òblôkô do 
pszczołów – jô mù òdrzekł.
Më szlë pòmalinkù i wnet më ju stojelë kòl krzeszni. 
Pszczołë nas ju wëcknãłë, ale ni miałë jak sã za nas wząc. 
Òne le sã òdbijałë òd mrzéżczi i corôz głosni brzãczałë. 
Jô ju béł do te przënãcony, temù nie òbzérającë sã na Ka-
mila, jô sã wzął za zrëwanié krzeszniów. Jô rwôł je gôr-
scama i pakòwôł do tutczi. A Kamil, ten do tëch krzesz-
niów miôł terô chwat jak tãpi nóż. To te pszczołë gò tak 
nerwòwałë. A do te òn jesz miôł ten swój brzëdczi zwëk 
plwaniô, jak òn sã znerwòwôł. Terô òn z nerwów miôł 
w gãbie corôz wicy slënë, jaż jednym razã òn splënął, 
le miôł zabôczoné ò kapeluszu i mrzéżce. Jak òn ùzdrzôł 
przed òczama swòje plwòcënë na ti mrzéżce, tak òn zarô 
jã zerwôł, a kapelusz mët. Na to le czekałë pszczołë. Wa 
le mia widzec! Òne na niegò, a òn nóżka pón. Terô òn 
ùcékôł, le mù piãtë grzechòtałë, a pszczołë za nim. 
Szczescé, że Kamil miôł dłudżé, kruzowaté włosë. Kò trzë 
pszczołë tak a tak dobrałë sã jemù do lica. Terô miast 
w kòszu, Kamil miôł trzë krzesznie na gãbie: jednã nad 
prawim òkã, drëgą pòd nosã, a trzecą kòle ùcha. Òne sã 
robiłë corôz wikszé i corôz barżi czerwòné. Terô Kamil 
sedzôł z pëskã wëkrziwionym na drëgą stronã.
Wtim prawie z chëczë wëlôzł mój tatk:
– A cëż wa dwaji tu robita, co? Chca wa sã ùczëc za mio-
downików, czë blós miód pòdbierac?
– Më le chcelë òbezdrzec pszczołë – zarô scëganił Kamil.
– Aaa... – zdzëwił sã tatk i mòcno sã nóm przëzérôł. 
A tej òn rzekł do Kamila:
– A czemù të jes pògrëzłi, ni miôł te kapelusza na gło-
wie?
– Jo..., leno jô gò miôł lëchò scësniãté – dali cëganił Ka-
mil.
– A òd cze të môsz taczé czerwòné rãce, co? – rzekł do 
mie tatk. – Wa dze pewno bëła na te krzesznie jidzony, 
wa lóntrusë, wa! Pòczekôjta le, nënka wama dô!
W nocë jô ni mógł spac. Cãżczé sëmienié i na miãtkùsz-
czi pòdrzëtnicë ni mòże ùsnąc. Zarô reno jô tatka i nënkã 
przeprosył za to cëgaństwò i za krzesznie, a tatk mie rzekł:

– Pamiãtôj, prôwdą wszëtkò dobãdzesz, a łżą dalek nie 
zańdzesz. A na te Kamila mùszisz òpasowac, bò jednym 
razã òn i cebie wëpùcëje. Lepi nie cygnąc diôbła za ògón!
– Lepi bãdzë sóm, jak w złi kómpanii – doda jesz nënka.
Kò mie sã zdôwało, że Kamil to je terô mój nôlepszi 
drëch i że òn bë mie nie òcëganił. 
Kónto na fejsbókù Kamil mie tak a tak założił, bò co jô 
za to mógł, że òn jak taczi lelek i próbòwôł plwac przez 
mrzéżkã.
W sobòtã jô béł pòstrzégł, że do Cërocczich je przëja-
chóné na ferie jaczés dzéwczã. W niedzelã w kòscele jô 
jã widzôł w pierszi ławie. Jô béł za służkã, a òna tej-sej na 
mie pòzéra. Pò mszë nënka sã mie spëta:
– A na kògò të tam dërchã wzérôł, co?
– A tam – jô òdrzekł.
– Mòżesz mie rzec, jô doch nie jem slepô.
Tej jô nënce pòwiedzôł, że ten dzewùs mie sã widzy. 
A nënka mie na to:
– Tej rób sano, póczi słuńce swiécy. Wezże z nią pògadôj, 
a sã nie bój.
I tak jô téż zrobił. Jô sã tak długò krącył kòl Cërocczich, 
jaż jô jã ùzdrzôł. A tej jô pòdeszedł blëżi a rzekł:
– Të môsz snôżą sëczenkã. 
– To nie je sëczenka, le czitel. Ale dzãka za kómplement.
Co to je kómplement, jô za dobrze nie wiedzôł, ale 
dzéwczã sã do mie serdeczno ùsmiéchnãło, temù jô sã 
pòmëslôł, że lëchégò to nic nie je. Dali gôdka szła nama 
lepi. Jô sã béł dowiedzôł, że Asza, bò taczé òna mia-
ła miono, téż miała fejsbóka. Òd te czasu më so fëjn 
pòwiôdelë abò na fejsbókù, abò na pòdwòrzim. Ò Asz-
ce jô téż zarô rzekł Kamilowi. Czasã më téż pòtikelë sã 
we troje, leno Asza Kamila tak nie pòlubia, chòc jemù 
òna sã baro widza. Jaż jednégò dnia Asza przesta sã do 
mie òdzewac. Nie òdpòwiôda mie na fejsbókù i ùcéka 
òd mie na pòdwòrzim. Za to czedës jô jã ùzdrzôł, jak 
òna szła razã z Kamilã. Leno jak òni mie widzelë, òni 
zarô ùceklë.
– Ceż je lóz? – jô sã zastanôwiôł.
Tej jô próbòwôł pògadac z Kamilã. Ten le mie rzekł, że 
Asza mie ju nie chce znac i że móm ji dac pòkù, a tej òn 
sã chitro ùsmiéchnął i ùcekł.
– Nié, tak jô tegò nie òstawiã – jô rzekł sóm do se. – Nig-
dë na swiece nié!
Jô tak długò żdôł na Aszã, jaż rôz jô jã dostôł. Z pòczątkù 
òna nie chca nic gadac, kò pózni sã wëdało, że jô ji nibë 
dôwôł brzëdczé kòmentarze do òdjimków na fejsbókù 
i wëszczérzôł sã z ni. Tak cos! Jô sã zarô domëslôł, kògò 
to bëła robòta. Co diôbeł w pôłnié, to i òprzëpôłnié. Blós 
Kamil znôł parólã do mòjégò kónta, bò òn mie to kónto 
zakłôdôł. Ale Asza wcale nie chca na mie słëchac.
Tej jô so przëbôcził, co starszi mie rzeklë i jak jô béł głupi, 
że jô jich zarô nie pòsłëchôł. Szkòda, że rozëmù w żódny 
fabrice nie dorôbiają. 
– Në jo, Mackù, ju za pòzdze pipë lëmic – jô so pòmëslôł. 
Parólã jô zarô zmienił, z Kamilã jô skùńcził kómplowanié, 
chòcô òn sã zarzékôł jak cëgón, że to nié òn, ale jô ju mù 
nie wierził. Asza wnet wëjacha i tegò rokù òna sã ju do 
mie nie òdezwa. Tak to bëło.
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Młodszé klasë spòdleczny szkòłë 

Alicjô Pioch

Sztôłcenié dzecynny przedstôwnotë 
(2 gòdzënë)

Céle ùczbë
 
Ùczéń:
• zapòznô sã z pòzwama cyfrów,
• bãdze szukôł wiédzë w teksce,
• rozwinie swòje abstrakcyjné mëszlenié,
• przeniese wëtwòrë przedstôwnotë na papiór,
• zbùdëje prosté zdania i pòsłużi sã nima w gôdce. 

Metodë robòtë

• ùwôżné słëchanié
• wëcyganié swiądów na spòdlim tekstu
• kôrbiónka
• ilustrowanié włôsnëch ùdbów

Didakticzné pòmòce 

• tekst wiérztë
• zbiér cyfrów
• blok i krédczi
• bala, balón, jôjkò

Cyg ùczbë
 
1. Słëchôj tekstu wiérztë czëtóny przez szkólnégò. Ò kim / 
ò czim w tim teksce je gôdka?

Tómk Fópka, Cyfrów klasa 

 
Zero – na cwiardo jajo 
Jeden mô nos spùszczoné 
Dwa bë òdpłënąc chcało 
Trzë z bòkù je sadnioné 
 
Sztërë w górã czikrëje 
Piãc wzérô so do tëłu 
Szesc zarô gwës zemgleje 
Sétmë drëcha zawòłô 
 
Òsmë scësnioné pasã 
Dzewiãc drzémie timczasã 
Dzesãc, co rubzak nosa 
I to je cyfrów klasa!

2. W klase je czile drëchów. Wëpiszemë jich miona na 
tôblëcë. Przeczëtómë wszëtcë razã wëpisóné słowa.

3. Czim są drëchòwie z tekstu? (cyfrë i lëczba)
- Do czegò służą cyfrë? (do zapisywaniô lëczbów) 
- Pòrechùj: palce lewi rãczi (szkólny pilëje, żebë dzecë 
nie zmilëłë stronów), swòje òłówczi, zesziwczi, ksążczi.

Czile dzecy òdpòwiôdô szkólnémù na zadôwóné 
pitania: Kùli të môsz palców / òłówków / zesziwków / 
ksążków. Dzecë mają òdpòwiadac fùl zdanim, np. Jô 
móm piãc palców kòl lewi rãczi.

4. Kòżdim drëchã z tekstu zajimniemë sã òsóbno. 
Pierszi drëch... (dzecë dokùńczą – 0).
- Słëchôj czëtaniô szkólnégò i rzeczë, do czegò je 
przërównóné Zero. (Zero – na cwiardo jajo).
- Pòwiédz, czemù we wiérzce pòzwë cyfrów i lëczbë 
są pisóné wiôlgą lëtrą? (Tuwò przëbôczenié, że 
pòzwë mionów piszemë wiôlgą lëtrą).
- Zdrzë na jôjkò. Czë Zero pò prôwdze je do niegò 
pòdobné? 
- Namaluj Zero jakno jôjkò. 

Na kartce z blokù kòżdé z dzecy bãdze malowało 
dzesãc cyfrów, tak jak je widzy na spòdlim òpisënkù 
z wiérztë. 
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5. Drëdżi drëch... (dzecë dokùńczą – 1). 
- Jak wëzdrzi Jeden?  
- Czedë chtos mô spùszczoné nos? Jak sã tedë czëje? 
- Jak mëslisz, czemù Jeden sã jiscy? 
- Namaluj Jeden ze spùszczonym nosã.

6. Trzecy drëch... (dzecë dokùńczą – 2). 
- Co wiémë z wiérztë ò Dwójce? 
- Zdrzë na cyfrã 2 i pòwiédz, czemù przë ni je gôdka 
ò płiwanim? (2 jak kôłp/gãs na wòdze).  
- Namaluj płiwającą Dwójkã.

7. Czwiôrti drëch... (dzecë dokùńczą – 3). 
- Jak w teksce je òpisóné Trzë? 
- Co mòże wedle cebie znaczëc, że òno je „sadnioné 
z bòkù”? 
- Do jaczégò z drëchów Trzë je òbróconé przódkã, 
a do jaczegò tëłã? 
- Namaluj Trzë tak, jak je sobie przedstôwiôsz na 
spòdlim òpisënkù.

8. Piąti drëch... (dzecë dokùńczą – 4). 
- Pòwiédz, jak wëzdrzi Sztërë. 
- Słëchôj, co szkólny rzecze ò znaczenim słowa 
„czikrowac”. 
- Jak mëslisz, za czim Sztërë tak ùzérô, a mòże „nosa 
zadzérô”? 
- Namaluj Sztërë zdrzącé w górã i to, co òno tam 
mòże wedle twòji przedstôwnotë widzec.

9. Szósti drëch... (dzecë dokùńczą – 5). 
- Co robi Piãc? 
- Skòrno òno zdrzi w tił, to kògò òno tam widzy? 
 
Dzecë mògą tu pòdawac 4 i 6. Chcemë je równak 
sczerowac w stronã 6, bò òno „chce zemglec” i to 
je gwësno zajimné dlô Piątczi. Ale nick na mòc – 
żelë dzecë bãdą mëslałë jinaczi, to je nót jim na to 
przëzwòlëc.
 
- Namaluj Piątkã z òczama. (Òczë zdrzą w tã stronã, 
jaką dzecë sobie ùmëslałë).

10. Sódmi drëch... (dzecë dokùńczą – 6). 
- Co sã dzeje ze Szóstką? 
- Zdrzë na wëzdrzatk ti cyfrë i rzeczë, czemù òna bë 
miała zemglec. 

- Namaluj mglejącą Szóstkã.

11. Ósmi drëch... (dzecë dokùńczą – 7). 
- Co zrobi Sódemka? Czemù sama nie mdze reta 
Szóstczi? 
 
Mòże dzecë rzeką cos ò ji cenczim stanie, przë 
grëbòscë Ósemczi Sédem je baro chùdé i temù wôłô 
pòmòcë do mglejący Szóstczi.
 
- Namaluj Sódemkã wòłającą ò pòmòc.

12. Dzewiąti drëch... (dzecë dokùńczą – 8). 
- Jak wëzdrzi Òsem? Czemù mùszi bëc scësnioné 
pasã? Jak bë wëzdrzało bez pasa? 
 
Gôdka ò grëbòscë, ò scyskanim sã w pasu. Mòże téż 
zrobic pòkôzk z balónã / mitką balą – scësnąc w pół, 
a pózni pùscëc i wińdze 0.
 
- Namaluj Ósemkã ze snôżim pasã.

13. Dzesąti drëch... (dzecë dokùńczą – 9). 
- Co robi Dzewiątka? 
- Czemù Dzewiątka drzémie? Pòdôj czile przëczënów. 
- Namaluj drzémiącé Dzewiãc.

14. Jesz je òstatny drëch... (dzecë dokùńczą – 10). 
- Czemù przë Dzesątce je gôdka ò rubzakù? 
 
Próbùjemë naprowadzëc dzecë na wëjasnienié, że 
Dzesątka to cos wicy nigle wczasni pòznóné cyfrë. Tak 
pò prôwdze są to dwie znóné ju cyfrë – 1 i 0, złożoné 
do grëpë i twòrzącé lëczbã 10. Pierszô cyfra, czëli 1 
mô cos jak rubzak na plecach – to je 0 (drëgą cyfrã).
 
- Namaluj Dzesątkã wedle swòji ùdbë.
 
15. Kùli drëchów je w cyfrowi klasë z wiérztë? (Szkólny 
pilëje, żebë dzecë dobrze pòrechòwałë i rzekłë, że je 
jich 11 – 10 cyfrów i 1 lëczba).
A kùli je dzecy w twòji klasë? (Głosné, pòspólné 
rechòwanié).

16. Czë malënk na piąti (V) starnie pasëje do wiérztë?
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Mùzyczné sztôłcenié

Zero – na cwiardo jajo
Jeden mô nos spùszczoné
Dwa bë òdpłënąc chcało
Trzë z bòkù je sadnioné

Sztërë w górã czikrëje
Piãc wzérô so do tëłu
Szesc zarô gwës zemgleje
Sétmë drëcha zawòłô

Òsmë scësnioné pasã
Dzewiãc drzémie timczasã
Dzesãc, co rubzak nosa
I to je cyfrów klasa!

Tómk Fópka

Cyfrów klasa

najo_uczba_wrzesien_2012.indd   5 2012-08-30   09:36:35



VI
Najô Ùczba ‒ numer 7 (59)

dodôwk do „Pòmeranii”

Ùczniowie starszich klasów spòdleczny szkòłë

Jak pòwstała Oliwa? 
Céle ùczbë

• zapòznanié z kaszëbską legendą ò pòwstanim Òliwë 
• rozbùdzenié zajinteresowaniô dzejama kaszëbsczégò 

regionu 
• cwiczenié ùmiejãtnoscë słëchaniô 
• cwiczenié czëtaniô ze zrozmienim

Metodë robòtë

• głosné czëtanié przez szkólnégò 
• òmôwianié òbrôzków 
• rekònstruòwanié legendë przez ùkłôdanié òbrôzków 
• przëpasowiwanié tekstu do òbrôzka 
• zabawë ùtrwôlającé słowiznã (ping-pong, dramòwé 

cwiczënczi)

Materiałë i didakticzné pòmòce 

• tekst legendë w òpracowanim Jerzégò Sampa 
• kôrtë robòtë z legendą w òbrôzkach 
• streszczenié legendë w pùnktach 

Fòrmë robòtë

• samòstójnô i w klasowim zespòle

Cyg ùczbë 

1. Piesniczka z pòkôzywanim na przëwitanié (dnt. 
„Witómë wszëtczich, dobri dzéń”, na melodiã 
„Chrześcijanin tańczy”).
Ref. Witómë sã wszëtcë – wszëtcë, wszëtcë, wszëtcë. 
– Rãka, rãka, rãka witô rãkã
– Noga… witô nogã 
– Pôlc… itd.
2. Głosné czëtanié tekstu legendë przez szkólnégò.
3. Rozdanié kôrtów robòtë i òmówienié òbrôzków.
4. Ùkłôdanié òbrôzków pòsobicą. 
5. Òpòwiôdanié wëdarzeniów. 
6. Sprawdzenié – dopasowiwanié òbrôzków do 
pòstãpnëch zdaniów ze scygnieniô tekstu. 
7. Cwiczënczi teatralné.
Szkólny wëcygo niewidzalną różdżkã i zamieniwô dzôtczi 
w drzéwiãta w szemarzącym lese, lôtającé aniołë, 
chùtczé kònie ricerzów, dzëczi,snôżé jelenie, pòsłëszné 
dzecë sedzącé na stółkach w krãgù.
8. Ping-pong – lëterowanié pòznónëch słów (drzéwiãta, 
aniół, jeléń, kóń…). 

Dzecë sedzą w kòle. Pierszô òsoba wëbiérô słówkò, drëgô 
pòdôwô jegò pierszą lëtrã, pòstãpné dzeckò gôdô drëgą, 
kòlejné – trzecą itd. Pò wëpòwiedzenim òstatny lëtrë 
pòstãpnô osoba gôdô „ping”, kòlejnô „pong” i to dzeckò, 
co rzekło „pong”, wëpôdô z grë. Jegò sąsôd szukô jinégò 
słowa i zaczinómë zabawã jesz rôz. Grajemë tak długò, 
jaż jedna òsoba òstónie dobiwcą.

Klôsztor òliwsczi 
(òprac. Jerzi Samp, tłom. na kaszëbsczi LG)

Bëło to w czasach, czej wnet całé Kaszëbë pòrôstałë 
rozległé lasë. Niedalek Gduńska żił ksążã kaszëbsczi 
Subisłôw, chtëren wtenczas béł jesz pògónã. Ksążã béł baro 
òdwôżny i wiele razy zapùszczôł sã w lasë ze swòją switą 
drëchów na łowë. Ni miôł strachù, bò dobrze znôł lasë, 
dlôte wiedno rozmiôł trafic nazôd dodóm. Jednégò dnia, 
czej béł prawie na łowach, wëbiegł przed nim wiôldżi jeléń, 
jaczégò jesz nigdë w żëcym nie widzôł. Ksążã z òszczepã 
w rãce z całëch sëłów spiął kònia i chùtkò pògnôł za nim. Ale 
jeléń béł baro mòcny, tej ksążã mùszôł baro ùważac, żebë 
nie stracëc gò z òczów. Jeléń gnôł przez lesną gãstwinã, 
przez parpace i strëdżi, jakbë chcôł gò gdzes zaprowadzëc. 
Tak wnet Subisłôw òstawił swòjich drëchów dalek w tële. 

Wnym zeza krzów wëskòcził naprocëm niegò rozjuszony 
dzëk. Ksążã pchnął gò w biegù, ale òszczep sã złómôł i òstrim 
kùńcã renił ksãca w brzëch. Subisłôw òsënął sã z kònia, 
zdążił leno zadąc w róg, ale nicht z drëchów gò ju nie czëł. 
Òdpòwiedziało mù leno echò. Wëczeczniałi Subisłôw zarô 
òmglôł z bólu.

Òdgłos rogù ùczëł równak mnich, chtëren mieszkôł 
niedalek w lese i zarô rësził w jegò czerënkù, òbôcził kònia, 
a tej nieprzëtómnégò ksãca. Zarô zawlókł gò do lesny 
chëczë i òpatrził mù renã. Ksążã długò leżôł nieprzëtómny. 
Jedny nocë sniło mù sã, że widzy biôłégò anioła, chtëren 
trzimôł w rãce òliwną gałązkã. Aniół òdezwôł sã do niegò: 
„Jô jem wesłóny do Cebie, żebë Cë zwiastowac ùbëtk”. 
Pòtemù aniół znikł, a zdzëwiony Subisłôw przebùdzył sã ze 
spikù. Zarô òpòwiedzôł mnichòwi, co sã jemù przëtrafiłò 
i jaczi miôł dzywny sen. Mnich słëchôł z ùwôgą a pòtemù 
rzekł mù, że Bóg pòwòłôł gò w ten spòsób do Christusowi 
wiarë. Pòtemù jesz wiele dni lékòwôł ksãca i naùczôł 
gò nowi wiarë. Czej ksążã stôł sã zdrów, przëjął chrzest 
i pòwrócył do swégò grodu. W placu, gdze ksążã ùpôdł 
zreniony, kôzôł Subisłôw wzniesc klôsztor, chtëren nazwôł 
Òliwą – òd ti òliwny wietewczi, chtërnã mù pòkôzôł aniół. 
Na stôré lata ksążã zamieszkôł w nym klôsztorze, tam ùmarł 
i je pòchòwóny. 

Ludmiła Gòłąbk
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Ùczniowie starszich klasów spòdleczny szkòłë

Scygnienié legendë w pùnktach

1. Bëło to w czasach, czej wnet całé Kaszëbë pòrôstałë 
rozległé lasë.

2. Niedalek Gduńska żił ksążã kaszëbsczi Subisłôw.
3. Jednégò dnia, czej béł prawie na łowach, wëbiegł 

przed nim wiôldżi jeléń.
4. Wnym zeza krzów wëskòcził naprocëm niegò 

rozjuszony dzëk.

5. Wëczeczniałi Subisłôw zarô òmglôł z bólu.
6. Òdgłos rogù ùczëł równak mnich, chtëren mieszkôł 

niedalek w lese.
7. Jedny nocë sniło mù sã, że widzy biôłégò anioła, 

chtëren trzimôł w rãce òliwną gałązkã.
8. Czej ksążã stôł sã zdrów, przëjął chrzest i pòwrócył do 

swégò grodu.
9. W placu, gdze ksążã ùpôdł zreniony, kôzôł Subisłôw 

wzniesc klôsztor, chtëren nazwôł Òliwą.
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Gramatika

Najô Ùczba – edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii” Redakcjô: Danuta Pioch. Òbrôzczi: Joanna Kòzlarskô. Stałô wespółrobòta: Róman Drzéżdżón, Hana Makùrôt, Janusz Mamelsczi.

Znanką wëapartniwającą kaszëbską wòkalëznã je zawã-
żenié artikùlacji samòzwãkù ę. Hewòtno dôwnô krótkô  
nosówka ę, chtërna nie ùległa przezwãkòwi (tj. nie przeszła  
w IX abò X stalatim w tilny samòzwãk ą w pòzycji przed 
spółzwãkama przédnojãzëkòwò-zãbòwima cwiardima: 
t, d, s, z, r, ł, n), rozwiła sã nôpózni w XII stalatim 
w nosowi samòzwãk į, jaczi w cygù pòstãpnégò roz-
wiju przeszedł w òdnosowiony samòzwãk i, co nót je 
parłãczëc z faktã, że baro drãgò je ùtrzëmac nazalizacjã 
wësoczégò samòzwãkù. Samòzwãk nen wiele pózni, 
bò pò XV stalatim – jak tej kòżdé pierwòszné krótczé i  
– pòdlégôł przejinakóm: krótczé i nachôdającé sã  
w pòzycji pò cwiardëch spółzwãkach przeszło w samò-
zwãk szwa ë, w pòòstałëch przëtrôfkach w tim placu 
mómë dzysdnia samòzwãk i. 
Kaszëbskô innowacjô przédny nosówczi nie òbjimnãła 
równak wszëtczich słowów, w jaczich ta zmiana mògła 
zańc. Dodôwkòwò przejinaka ta nie dokònała sã kón-
sekwentno na całi òbéńdze Kaszëb. Prôwdą je, że òb-
jimnãła òna wszëtczé kaszëbsczé dialektë, ale w rozma-
jitim stãpniu. Nôbarżi systemòwé zmianë w nym zasygù 
mòże òbserwòwac w gwarach nordowëch Kaszëb, 
mni regùlarné przejinaczi dokònałë sã na pôłniowëch 
òbéńdach Kaszëb, a spòradiczno zjawiszcza te pòtikóné 

są na Zôbòrach. Zawãżenié artikùlacji samòzwãkù ę i jegò 
denazalizacjô a dzélowò przeńdzenié w ë je òd dôwna 
znanką regresywną, na òbéńdach nachôdającëch sã na 
pôłnié òd Kartuz òdnosowioné wariantë wëstãpiwają 
leno wëjimkòwò. 
W lëteracczim kaszëbsczim jãzëkù mògą bëc preferowó-
né fòrmë, w jaczich dokònało sã przeńdzenié nosówczi ę 
w samòzwãk i abò ë, chòc trzeba gadac ò równobieżnym 
wëstãpiwanim fòrmów z nosowim samòzwãkã i nëch, 
w jaczich doszło do denazalizacji. Leno w òtniesenim 
do niechtërnëch słowów mómë w lëteracczi kaszëbiznie 
do ùczinkù z wëstãpiwanim denazalizowóny fòrmë, tak 
je na przëmiar w słowach: midzë, cygnąc. W przëtrôfkù 
wikszoscë słowów nót je wëapartnic równobieżné 
fòrmë z nosowim samòzwãkã i fòrmë z òdnosowienim: 
jiczec || jãczec, klic || kląc, wzyc || wząc, cyc || cąc,  
trzisc || trząsc, òdpòczic || òdpòcząc, zaczic || za-
cząc, jidza || jãdza, mitczi || miãtczi, zëc || zãc,  
wicy || wiãcy, wikszi || wiãkszi, pajiczëna || pajãczëna, 
jiczmin || jãczmin, klëczec || klãczëc, celëca || celãca 
(gen. l.p. òd słowa celã), dzëdzón || dzãdzół, jastrzib 
(gen. l.p. jastrzëba) || jastrząb, jarzëbina || jarzãbina,  
dic || dąc, ksydz || ksądz, sygnąc || sągnąc, wizc || wiązc.  

Hana Makùrôt

Zawãżenié artikùlacji samòzwãkù ę 
i jegò denazalizacjô 
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