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Mòja nënka baro czãsto zachôdô do naji sąsôdczi, 
Sykòrzëny, a téż òna wiele razy zachôdô do nas. Rôz, jak 
òne so pòwiôdałë ò swòjich dzecach, a ò swòjich dze-
cach òne so pòwiôdają baro wiele, tak òd słowa do słowa 
òne doszłë do te, że jô móm pòmagac sënowi Sykòrzëny, 
Róméczkòwi, w nôùce. Rómk zaczął le chòdzëc do pier-
szi klasë i jak jô wnet sã domaklôł, òn béł baro mądri, 
leno jesz barżi zgniłi. Tak tej jô z nim sedzôł i próbòwôł gò 
czegòs naùczëc:

– Napiszë swòje miono – jô mù rzekł.
Rómk zaczął pisac Rómk. Leno za sztót òn gôdô:
– Kò më jesz nie znajemë lëtrë „ó”.
Jô sã przëzdrzôł na jegò pisanié i widzã, że mô napisóné 
dobrze.
– A co to je?
– To je „ó” – òdrzekł Rómk.
– Në jo, tej czemù të gôdôsz, że të nie znajesz ti lëtrë?
– Jô gôdóm, że më nie znajemë ti lëtrë.

najo_uczba_pazdziernik_2012.indd   1 2012-10-01   09:50:42



II
Najô Ùczba ‒ numer 8 (60)

dodôwk do „Pòmeranii”

Pòwiôstka ò Mackù

– Tej czemù të gôdôsz, że wa nie znajeta ti lëtrë?
– Bò ji jesz nie bëło na ùczbach – òdrzekł Rómk.
– Në jo. A wiele lëtrów wa jesz nie znajeta? „R” wa ju zna-
jeta?
– „R” më znajemë, „m” i „k” téż. Ale nie znajemë jesz „z” 
i „sz”.
– A do cze cë terô „z” i „sz”?
– Żebë napisac Zbiszk – òdrzekł Rómk i zarô napisôł 
w zesziwkù miono mòjégò bracynë, a nie zrobił przë tim 
żódny felë. W tim czasu prawie wlôzł Zbiszk z naszim 
tatkã. Òni sedzelë w drëdżi jizbie i czëlë wszëtkò, co më 
z Rómkã gôdelë. Temù Zbiszk zarô rzekł:
– A më znajemë wszëtczé lëtrë!
– Jo? Jes të ale mądri! – jô pòchwôlił Zbiszka. – A mòżesz 
të mie tu napisac Mack?
– Leno jô prawie nie pamiãtóm, jak òne wëzdrzą – flot 
dopòwiedzôł Zbiszk.
– Wejle! Tak cos! – jô béł mòcno zdzëwòwóny, a nasz 
tatk pewno jesz mòcni, bò òn nick nie gôdôł, leno na nas 
wzérôł wiôldżima òczama. W kùńcu òn sã òdezwôł:
– Mądri jak Salomònowé bùksë! Je to ale dzywno! Rómk 
jesz nie znaje wszëtczich lëtrów, ale pisac i czëtac mòże. 
Zbiszk znaje wszëtczé lëtrë, leno pisac ni mòże, bò nie 
pamiãtô, jak òne wëzdrzą. Jakże to mòże bëc? – spitôł 
tatk. Leno më nie wiedzelë, co jemù òdrzec.
– Tej mie chòc pòwiédzta, jak wama sã zdaje, co je lepi, 
znac lëtrë i nie rozmiec pisac czë nie znac lëtrów, ale pi-
sac?
– Nôlepi je przechadac z klasë do klasë – òdrzekł Zbiszk 
i zarô dodôł: – I miec dobré swiadectwò.
– Rozëmkù pòj do dómkù! Wôżniészé je, co të rozmiejesz, 
a nié jaczis cedel – rzekł tatk.
– Kò Wë, tatkù, mie wiedno pòwiôdelë, że jô móm 
przëniesc dobré swiadectwò – płaczącym głosã gôdôł 
Zbiszk.
– Jo, leno na twòjim swiadectwie stoji napisóné, że të lët- 
rë ju znajesz i pisac mòżesz. Do piardu z taczim swia-
dectwã! – zawrzeszczôł tatk i szedł òd nas lóz.
Z wieczora zjachelë do nas gòsce, bò nënka mia roczëznã. 

Gòsce sedzelë do nocë, jedlë, pilë, gôdelë i spiéwelë. 
Reno Zbiszk zaczął sã dopòminac, żebë nas chto zawiózł 
do kòscoła, bò më mielë służbã na rené, a piechti nama 
bëło dalek jic.
– Wiész të co, Zbiszkù? Le jô dzys ni mògã jachac aùtã  
– rzekł tatk.
– A czemùż to? Wë doch môce prawò jazdë, tatkù?  
– òdrzekł Zbiszk.
– Në jo, leno jô dzys..., jô dzys pò wczorajszim ni mògã 
jachac.
– Tej mòże nënka? – pitôł sã Zbiszk.
– Nënka téż dzys ni mòże – òdrzekł tatk.
Terô Zbiszk sã mòcno zajiscył. Òn szedł do swòji jizbë 
i długò z ni nie wëlôżôł. W kùńcu òn doch zlôzł na dół 
i ùsmiéchniãti rzecze:
– Tatkù, tej niech Mack z nama jedze!
– Mack?! Jezës, knôpie, Mack doch jesz ni mô prawa jaz-
dë, gdzeż bë òn mógł z wama autã jachac? – zdzëwòwôł 
sã tatk. – Nigdë na swiece nié!
– Prawa jazdë òn mòże jesz ni mô, kò autã òn mòże baro 
dobrze jachac!
– I co z tegò, knôpie, jak òn jesz ni mô na to żódnëch pa-
piorów! Żebë jezdzëc, mùszi miec papiorë! To të doch 
mùszisz rozmiôc, sënie – tłómacził Zbiszkòwi znerwòwóny 
tatk.
– Tatkù, Wë doch sami mie wczora rzeklë, że nie je wôżny 
cedel, leno to, co człowiek rozmieje!
Na to tatk zrazu nic nie rzekł. Òn le sã zrobił czësto dzëczi, 
òstro na nas wzérôł, a tej òn zawrzeszczôł:
– Szurë, mëszë w kąt!
– Terô më sã mòżemë stąd karowac – jô rzekł do Zbiszka 
i w tim sztóce nas tam ju nie bëło. Tim spòsobã do kòscoła 
më mùszelë jic piechti. Òb drogã Zbiszk mie sã pitôł:
– Mackù, mòżesz të mie wëklarowac, jak to z tima papio-
rama richtich je? Bò jô z te nie jem ani głupi, ani mądri.
– To tu mie cos nie graje. Czim lepszô prôwda, tim lżi jã 
rozmiôc, ale mie sã zdôwô, Zbiszkù, że më jesmë na to za 
głupi. A za młodi na gwës!
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Danuta Pioch

Co nóm jeséń w kòszu niese? 
Wiédzô zamkłô w rzeczónkach

Pò przeczëtanim wszëtczich rzeczónków nôleżi wskôzac 
tã, jakô je pòkôzónô na malënkù.

1. Jesénnô pògòda
a. wiater: 

 ͳ Jak jasny Mórëcy (22 IX), to w zëmie wiater rôd 
rëczi.

 ͳ Czej je òbiég wkół ksãżëca, bãdze wiater.
 ͳ Słuńce czerwòno zachôdô, bãdze wiater.
 ͳ Wiater, co przez rżëskò przelecy, to ju nié wiater, 

le jesyńc.
 ͳ Parobk tuńcëje z panną, a jesyńc z lëstama. 

b. deszcz:
 ͳ Dim z kòmina tłëcze sã pò zemi, to bãdze deszcz.
 ͳ Mdze pògòda, czej na miesąc mòże sëkniã abò 

ùzdã pòwiesëc.
 ͳ Jidze cãżkô chmùra, bãdze w niebie dzura.
 ͳ Jak cotka zuda (wiatr południowy) zatuńcëje, to 

bãdze sztërë niedzele padało.
 ͳ Z gòłégò nieba nie padô.

2. Jesénny kalãdôrz
 ͳ Noc widnô na Michała (29 IX), zëma bãdze długò 

warała.
 ͳ Pò swiãti Brigidze (8 X) babié lato jidze.
 ͳ Na Môrcëna (11 XI) òd gąsków czarwina.

 ͳ Na swiãtą Katarzënã (25 XI) szëkùj cepłą 
pierzënã.

 ͳ Sniég w Andrzeja (30 XI), dlô zaséwów lëchô 
nôdzeja.

 ͳ Do Gód sétmë pògód.
 ͳ Jak na Barbarã (4 XII) mróz, schòwi, chłopie, 

sanie, a wëpchnij wóz.
 ͳ Na Mikòłaja (6 XII) zëma wstrzimùje kòła.

3. Òbrzãdowi rok
 ͳ Swiãti Michôł òtmikô wrota.
 ͳ Pò swiãtim Michale wszãdze pôsalë.
 ͳ Swiãti Michôł grańce rozpichô.
 ͳ Môrcën je bliskò, drżi nasze paniskò.
 ͳ Môrcën je blëze, pana kłopòt grëze.

4. Brzôd robòtë
 ͳ W dzéń swiãti Teklë (23 IX) bãdzemë bùlwë 

pieklë.
 ͳ Pò swiãti Teklë bãdzemë kapùstã seklë.
 ͳ Na swiãtégò Wacława (28 IX) w pòlu pùstczi, 

doma sława.
 ͳ Na swiãtégò Francëszka (4 X) zôrna w pòlu szukô 

mëszka. 
 ͳ Swiãtô Jadwiga (15 X) kładze łëżkã miodu  

w marchew i temù òna je słodkô.
 ͳ Na swiãtégò Tédora (9 XI) pełnô je kòmòra. 
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5. Krzëżnô tãgódka

lëst, òkno, jabkò, krëszka, miech, żnija, pùjk, skòczk, slëwa, beczka, chléb, palma, 
słuńce, czerzenka, kwiat, kòsz, zybówka, gwiôzda, zbón, kapùsta, deszcz
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Mùzyczné sztôłcenié
Tómk Fópka

Jem nôlepszi!

W naszim karnie kòżdi mòcny je!
Chùtkò biegô, wësok skôcze
I jak rëba, i jak rëba płënie
W naszim karnie kòżdi mòcny je!

1.  Co za miónczi! Pierszi môl! 
 Jem nôlepszi! Jo! Jo! Jo!
 W naszim...

2. Pòdôj! Cësnij! Chiżo! Flot!
 Na dobëcé jes parôt...
 W naszim...

3.  Przë ti gòńbie wôżné, bë
 Człowiekã jesz przë tim bëc...
 W naszim...

najo_uczba_pazdziernik_2012.indd   5 2012-10-01   09:50:43



VI
Najô Ùczba ‒ numer 8 (60)

dodôwk do „Pòmeranii”

Starszé klasë spòdleczny szkòłë i ùczniowie gimnazjum

W zdrowim cele zdrowi duch
(ùczba na dwie gòdzënë)

Céle ùczbë

Ùczéń:
• zapòznô sã ze słowizną sparłãczoną ze spòrtã,
• òdczëtô jinstrukcje i naléze w nich pòtrzébné 

wiadomòscë,
• stwòrzi włôsny tekst nt. grë w nożną balã,
• napisze ùlotkã z wëzwëskanim zgromadzony słowiznë,
• zbùdëje zdania zrzeszoné z pòstawą fair play w spòrce. 

Metodë robòtë

• robòta z tekstã
• jãzëkòwé dzejania (wprawczi fleksyjné, składniowé, 

òrtografné)
• kôrbiónka nt. grë w nożną balã i zasadów fair play
• parłãczenié edukacjów (jãzëkòwi, spòrtowi, matema-

ticzny)

Didakticzné pòmòce

• tekst wiérztë
• słowarze
• maketa bòjiska
• przistãp do jinternetu

Cyg ùczbë

1. Pòsłëchôj wiérztë.

Tómk Fópka, W balã

Kòpią balã, w piłkã grają
Ju przeszło gòdzënã biegają
Strzélną gòla, brómkã trafią
Tedë sã ceszą, smieją sã.

Kòżdëchny wôżny mecz
Chòc zmòkłi jô i të
Nożëska bòlą tak
Nóm chce sã grac!
Nëże! Tej pòdôj-że!
Nad głową przerzucë!
Dobiégóm do ni wnetk
i... niech to kòt!

Kibicëją jak rozmieją
Pòzdzarté gôrdz’le, bòli szëja
W môlu skôczą, w rãce klepią
Kòżdi bë wëgrac leno chcôł...

- Przeczëtôj tekst jesz rôz i pòdsztrëchnij w nim słowiznã 
sparłãczoną ze spòrtã.
Szkólny tak prowadzy dzejania, żebë szkòłownicë na-
lezlë wikszosc słów, nôprzódka w taczich fòrmach, jak 
òne są zapisóné w teksce, pózni razã sprowôdzają je do 
spòdlecznëch fòrmów i zapisëją na tôflë. Te słowa to: 
kòpac, grac, bala, piłka, biegac, strzélnąc, trafic, gòl, bróm-
ka, mecz, kibicowac, pòdac, przerzucëc, dobiegnąc, ska-
kac, klepac, wëgrac.

2. Zapisóną słowiznã przepiszë do zesziwka, ale pòdzel jã 
na dwa partë: jistniczi i czasniczi. Pòdôj pòlsczé znacze-
nia słów. Żelë je z tim jiwer, to ùżij słowarza kaszëbskò- 
-pòlsczégò.

3. Òd słów grac, kòpac ùtwòrzë czile nowëch czasników. 
Co te nowé słowa òznôczają? Ùżij jich w zdaniach. 

4. W teksce je gôdka ò grającëch i kibicach. Zapiszë 
w zestôwkù, czegò z tekstu mòże sã ò nich dowiedzec.

grôcze kibice

np. grają ju przeszło 
gòdzënã mają zdzarté gôrdzele

5. Grôcze z tekstu grają w balã. Ale są rozmajité grë, do 
jaczich brëkùjemë piłkã. Zdrzë na malënczi i dobierzë do 
nich pòzwë z ramczi.

Alicjô Pioch

kòszowô bala, rãcznô bala, sécowô bala, nożnô bala
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6. Naji grôcze grają w (jaką?) balã? Do ti jigrë mùszi bëc 
przëszëkòwóné bòjiskò. Przeczëtôj ùwôżno jegò òpisënk.

Pòle do jigrë w nożną balã mùszi miec sztôłt prostonórta. 
Jegò krótszi bòk to brómkòwô liniô, a mòże òn miec òd 45 
do 90 métrów długòscë. Dłëgszi z bòków to bòcznô liniô, 
co mô òd 90 do 120 métrów długòscë. Całé pòle je prze-
dzeloné na pół westrzédną linią. Na westrzódkù bòjiska je 
òkrąg ò promieniu 9,15 métra. Przë kòżdi z dwùch bram-
ków (ùstawionëch na westrzódkù brómkòwëch liniów) je 
karné pòle dłudżé na 16,5 métra (jegò szérzô zanôlégô 
òd szerokòscë brómkòwi linii). 11 métrów òd bramczi 
je ùstanowiony karny pùnkt, skądka są strzélané karné. 
W kòżdim rogù są ùstawioné fladżi. Brómczi są wësoczé 
na 2,44 métra, a szeroczé na 7,32 métra. 
 
- Zdrzë na malënk i pòkażë na nim brómkòwą liniã, bòczną 
liniã, westrzédną liniã, karné pòle, karny pùnkt, róg, 
bramkã.

7. Znajesz gwësno matematiczné mòdła òbliczaniô pòla 
rozmajitëch figùrów (to zadanié do wibòru przez szkólnégò 
– mùszi bëc dostosowóné do òglowi i matematiczny wié- 

dzë ùczniów). Pòliczë pòle prostonórta, jaczim je bòjiskò 
(przë miarze 90 m x 120 m); pòle „òkna” brómczi (7,32 m  
x 2,44 m); pòle westrzédnégò kòła i dłùgòsc òkrãgù. 

8. Przëszëkùj słowiznã do òpòwiedzeniô ò grze w nożną 
balã (dzél ti słowiznë je ju znóny z ùszłëch cwiczënków, 
resztã mòże nalezc w Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka z 2009 rokù abò w słowarzach). 
Mòżesz wëzwëskac pòlską słowiznã: mecz, 2 drużyny,  
11 zawodników, bramkarz, noga, głowa, tułów, ręka, gol, 
remis, 2 części, dogrywka, aut, faul, przerwa, obrona, 
atak, rezultat.

- Przedstaw jinstrukcjã, jak sã graje w nożną balã.

9. Jak nôleżi sã sprawòwac przë granim w nożną balã? 
Napiszë czile zdaniów, w chtërnëch bãdą wskôzë, co nôleżi 
i czegò nie nôleżi robic.

10. Napiszë ùlotkã na szkòłową gazétkã ò tim, czemù je 
wôrt ùprawiac spòrtë. Titel ti gazétczi brzëmi: „W zdro-
wim cele zdrowi duch”. Co znaczi ta rzeczónka?
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Najô Ùczba – edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii” Redakcjô: Danuta Pioch. Òbrôzczi: Joanna Kòzlarskô. Stałô wespółrobòta: Róman Drzéżdżón, Hana Makùrôt, Janusz Mamelsczi.

Zanikniãcé zwiarcô òb czas wëmòwë zwiarto-szczelë-
nowégò spółzwãkù dz i artikùlacjô w nym placu 
szczelënowégò zwãkù z to znanka tipicznô dlô lëteracczi 
kaszëbiznë leno w przëtrôfkù niechtërnëch leksemów. 
Proces nen zachôdô w nôgłosowi pòzycji w słowie 
zbón i w jegò zdrobniałëch fòrmach zbónk, zbónuszk, 
a w westrzódgłosowëch pòzycjach w słowie cëzy i w pò- 
chódnëch słowach: cëzyńc, cëzożëwny, cëzołożëc. 
W òglowòkaszëbsczim jãzëkù zaniechanié zwiãrcô nie 
zachôdô w taczich słowach, jak: jidza, ksądz [wëm.: 
ksąc], miedza, młodze, nãdza, pieniądza, przãdza, ridz 
[wëm.: ric], chòc proces ten w wëmienionëch wëżi 
leksemach je notérowóny w kaszëbsczich gwarach. 
Apartno nót bë bëło òmawiac leksemë, w jaczich 
pierwòszno nachôdôł sã spółzwãk dź (geneticzno 
pòchôdający ze sparłãczeniô *d i przédnégò samò-
zwãkù), chtëren ùległ na gruńce kaszëbsczégò jãzëka 
procesowi kaszëbieniô, np.: grãdzëc, kądzél, tidzéń, 
wãdzëdło. W nëch słowach, w jaczich primarno 
wëstąpiwôł zwiarto-szczelënowi spółzwãk dź, chtëren pò 
przeprowadzenim depalatalizacji na kaszëbsczi òbéńdze 
przeszedł w spółzwãk dz, proces zaniechaniô zwiarcô 
nie je przënôleżny lëteracczi kaszëbiznie; rozwiti w nëch 
słowach w pózdzészim cządze spółzwãk z je przirodny 
leno dlô niechtërnëch kaszëbsczich gwarów. 

Òsóbny bôczënk trzeba dac na słowò dąsło, w gwarach 
artikùłowóné téż jakno ząsło; w leksemie nym 
pierwòszno wëstąpiwôł mitczi spółzwãk d, chtëren 
systemòwò rozwijôł sã w spółzwãk dź i pòstãpno ùlégôł 
na gruńce kaszëbiznë scwardzeniu do pòstacë dz. 
Zmiana ta równak nie dokònała sã kònsekwentno, temù 
w lëteracczi kaszëbiznie mómë do ùczinkù z leksemã 
dąsło, ale w gwarach kaszëbsczich notérowónô je téż 
fòrma dząsło i fòrma z zaniechanim zwiarcô ząsło.
Proces zanikniãcô zwiarcô nie tikô sã słowa zwón 
i pòchódnëch òd niegò słowów: zwónk, zwóneczk, 
zwónuszk, zwònic, zwònica, zwònnik jak téż leksemów 
zwãk i zwãkòwi. Są to archajiznowé realizacje, ùchòwóné 
na gruńce kaszëbsczégò jãzëka z prasłowianiznë. 
Ò jich archajiznowi przirodze zaswiôdcziwô ùchòwanié 
pierwòsznégò szczelënowégò zwãkù z w jinëch 
słowiańsczich jãzëkach, np. w rusczim jãzëkù mómë 
leksem звон ‘zwãk, bicé zwònu’, w serbsczim зњоно 
‘dzwon’, w słoweńsczim zwonec ‘dzwon’. Tak tej wtórnô je 
tipicznô dlô niechtërnëch kaszëbsczich gwarów realizacjô 
nëch leksemów ze zwiarto-szczelënowim spółzwãkã dz. 
Zamiana szczelënë na zwiarcé w wëmienionëch wëżi 
słowach je równak cëzô lëteracczi kaszëbiznie.

 

Hana Makùrôt

Zanikniãcé zwiarcô òb czas wëmòwë spółzwãkù dz. 
Ùchòwanié archajiznowi artikùlacji spółzwãkù z  

w leksemach zwón, zwãk.
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