
Najô Ùczba ‒ numer 9 (61)
dodôwk do „Pòmeranii” I

Najô Ùczba

Wëdanié ùdëtkòwioné przez 
Minystra Administracji i Cyfrizacji

Edukacyjny dodôwk 
do „Pòmeranii” 
nr 9 (61)
lëstopadnik 2012

Zgòda
Janusz Mamelsczi Pòwiôstka ò Mackù

Jak Zbiszk béł mniészi, jô lubił sã z nim bawic. Òb lato më 
biegelë pò pòdwòrzim, pò łąkach, bawilë sã w wòjnã, 
w Indianów, strzélelë z knëplów, robilë łãczi, chòwelë sã 
i szùkelë. Jô jem starszi i Zbiszk wiedno mie słëchôł. Òn 
rôd to robił, bò jemù sã widzało, że mòże bawic sã ze 
starszim bratã. Tak jô gò miôł w mòtkù.
Terô jô sã z nim za nic ni mògã zgòdzëc. Z nim sã prosto 
nie jidze dogadac. Òn je tak swòjégò łba, że nie ùstąpi 
ani na krok. Jô sã z nim ni mògã ò bòsczi swiat dac radë. 
Razã më sã ju nie bawimë dëcht wcale. Dobrze, że òn 
mô swòjã jizbã, że jô ni mùszã z nim mieszkac. Ò bële co 
òn sã ze mną sztridëje. Jak òn mô co zrobic, tej pierszé, 
co òn sã pitô, to czemù jô tegò ni mògã zrobic. Jak  
jô cos dostónã, to òn zarô chce miec to samò. Jak jô 
mù cos nakôżã, tej òn wcale tegò nie zrobi, to je próżné 
gôdanié.

Nôgòrzi je, jak mùszimë cos robic razã. Òn chce pò 
swòjémù i nie dô so nick wgadac. A jak jô gò próbùjã 
na mòc dostac na swòjã stronã, tej òn zarô wrzeszczi, że  
jô gò bijã. To cë je ale bleczk. Z nim to ju nie je.
Jak më wòzëlë sano, tej òn nôprzód chcôł bëc na wòzu 
i pòdawac. Leno jak fóra bëła mniészô i trzeba bëło pòda-
wac wëżi, tej òn zaczął jamrowac, że mùszi bëc zmiana.
– Terô tam rób, jak të chcôł, a nie gadôj! – jô mù rzekł.  
– Czim wiãcy chto flabòce, tim mni robi!
– To nie je sprawiedlëwé, mùszimë sã zamienic, żebë 
kòżdi miôł równo – òdrzekł Zbiszk.
– Równo nigdë nie bãdze, a w całoscë ù cebie pòd deklã!
– Tatkù, òn sã ze mie wëszczérzô – zarô zajãczôł Zbiszk.
– Kòżdé celã zdrzi za swòją nënką – jô sã jemù òdcął. 
A tatk colemało brôł Zbiszkòwą stronã, bò òn je młodszi 
i słabszi.
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Pòwiôstka ò Mackù

– Ale Mackù, tak nie róbkôj! Tak doch ni mùszi. To je 
twój młodszi brat, të mùszisz bëc jemù dobri!
– Tatkù, czej òn chcôł bëc na fórze, tej niech le je do 
kùńca!
– Jo, ale të doch widzysz, że to dlô nie je za cãżkò. A tej 
bãdzesz wiedzôł, że gòrzã z nôpartim nick nie wskùrôsz.
I jô jak wiedno mùszôł jemù ùstąpic. Ò jiné robòtë téż 
wiedno bëła wòjna. Ten kùńda tak kómbinowôł, żebë jak 
nômni sã narobic. 
– Chto chce ùmëc aùto – spitôł sã rôz tatk.
– Jô ni mògã – zarô rzekł Zbiszk – bò jô nie dosygnã do 
całégò dakù.
– Në tej të, Mackù, ùmëjesz aùto, a Zbiszk zesecze trôwã 
– òdrzekł tatk.
Tej ale Zbiszk dostôł dzëczich òczów, bò z trôwą bëło 
wiele wiãcy robòtë.
– Jo, mògã zesec, leno nié wszëtkò! Dzys pòłowã, a resztã 
za tidzéń, jo? – òn zarô rzekł.
– A czemù le pòłowã? Wszëtkò! – òdrzekł tatk.
– Wszëtczégò jô dzys nie zdążã, to je dlô mie za wiele. 
Dzys pół, a za tidzéń drëdżé pół – próbòwôł sã retac 
Zbiszk. 
Leno tatk sã nie dôł przekònac.
– Tej niech Mack ùmëje òbadwa aùta – rzekł Zbiszk, jak 
ju widzôł, że sã òd robòtë nie wëkrący. Żebë le jô ni miôł 
lżi òd niegò. Leno tim razã jemù sã nie ùdało, bò tatk 
òdrzekł:
– Drëdżé aùto je prawie ùmëté, bò më z nim wczora bëlë 
zajachóny do mëcô w miesce.
– Co? – zapłakôł Zbiszk. – Tej co òn bãdze robił? Jô bãdã 
sekł, a òn so bãdze sedzôł?
– Kògò bòli, ten skòli – zasmiôł sã tatk. – Le të sã nie bój! 
Òn mie pòmòże przë kładzenim kachlów na nowé trapë 

– òdrzekł tatk, a Zbiszkòwi, co wiedno patrzi swòjégò, pò 
tëch słowach përznã ùlżało.
Latos w naszim sadze bëło baro wiele jabków. Szczescé 
w sąsedny wsë skùpiwelë spadłé jabka. Tej jednégò dnia 
tatk do nas gôdô:
– Wezta so knôpi nazbiérôjta w miechë jak nôwiãcy tëch 
jabków, a tej je wrzucta na kastã, jô je wama zawiezã na 
skùp.
– A kògò bãdą te dëtczi – zarô sã spitôł Zbiszk.
– Kò jô doch gôdóm, że waju – òdrzekł tatk.
Tej më zarô nëkelë za miechama i zaczãlë zbiérac. 
Z pòczątkù më zbiérelë razã, ale to wnet dało wòjnã 
i kòżdi szedł w swòjã stronã a zbiérôł do swòjégò miecha. 
Za dwie gòdzënë më mielë kòżdi pò dzesãc miechów 
jabkòw zebróné. Tej tatk zajachôł z kastą i rzekł:
– A terô je wezta zaladujta, bò jô mùszã jesz jic do kòni.
Në jo. Tej më spróbòwelë razã te miechë wrzucac. Leno 
to sã nama nie ùdało z ani jednym. Më zarô przëszlë 
w sztridkã.
– Të wez chwëc z dołu, a jô z górë – jô rzekł do Zbiszka.
– A czemù jô móm chwatac z dołu? Wez të chwëc z dołu 
– òdrzekł mie ten głëpiszk. Dërnowatémù dzesãc razy 
rzeknij, rôz nie zrobi.
– Bò jô, twòj starszi brat, cë gôdóm, że môsz chwëcëc 
z dołu! Rozmiejesz të?
– Të mie nie bãdzesz rozkazywôł! – zawrzeszczôł Zbiszk.
– Bãdzesz të jesz długò nad tim miechã stojôł, co? – jô sã 
znerwòwôł. – Wez gò złapi i jidzemë.
– Jô gò mògã złapac, jak të mie pòprosysz!
– Co? Jô ce jesz móm prosëc? Jak nie chcesz, tej nié. 
Bãdzesz so sóm ladowôł swòje miechë.
Jô ju miôł dosc sztridowaniô sã z tim smôrkòlã. 
Głëchémù gãbą prôwdë nie dokôżesz. I tak przez tegò 
glepérã Zbiszka më sã mòrdowelë kòżdi sóm ze swòjima 
miechama. Na òstatkù miechë bëłë na kasce, a më na 
pół żëwi sedzelë w aùce. Tej tatk z nama zajachôł na 
skùp, më wësedlë a tatk gôdô:
– Terô wezta te miechë zdrzucta, a jô timczasã mùszã 
jesz cos załatwic.
Jak më to czëlë, nodżi sã pòd nama ùdżãłë. Diôbeł prãdzy 
pôrã skòrzni pòdrze, niż pôrã lëdzy do grëpë dostónie, kò 
nasz tatk wiedzôł, jak z nama zacząc. Tej më ju wiãcy nic 
nie gôdelë, leno zaczãlë te miechë razã składac, a kòżdi 
chwôtôł miech jak pasowało, abò z górë, abò z dołu, jak 
chto prawie stojôł. Më sã ani nie òbezdrzelë, a miechë 
bëłë zladowóné. Më sã przë tim ani w pòłowie nie 
ùmãczëlë jak przë ladowanim. A ledwò më skùńczëlë, 
zarô pòkôzôł sã tatk, jakbë òn na to czekôł, a tej òn sã 
jesz tak dzywno pòdsmiéwôł. Za jabka më dostelë grëpã 
dëtków, kòżdi bez sto złotëch. A tej tatk do nas rzekł:
– Në, knôpi, a terô dlô mie za przewózkã i arãdã za jabka. 
Mòże bëc dzesãc złotëch. Płacyta razã pò piãc, czë kòżdi 
òsóbno dzesãc?
– Razã! – më flot zawòłelë. 
A tatk na to:
– Jo, jo, rëbóm wòdą, lëdzóm zgòdą.
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Starszé klasë spòdleczny szkòłë 

Elżbiéta Bùgajnô

Môrcënowé rogôle
(ùczba na dwie gòdzënë)

Céle ùczbë

Ùczeń:
• znaje rzeczónczi związóné ze sw. Môrcënã,
• rozmieje czëtac przepis i ùpiec wedle niegò rogôle,
• szukô wiadomòsców w rozmajitëch zdrzódłach,
• pòrównywô zwëczi z pòlsczich regionów.

Metodë robòtë

• robòta z tekstama, słowarzama, internetã 
• kôrbiónka  

cwiczënczi

Didakticzné pòmòce

• tekst legeńdë
• rzeczónczi sparłãczoné ze sw. Môrcënã
• przepis na rogôle
• słowarze, jinternet

Cyg ùczbë
 
1. Pòkôzanié malënków – bez pòdpisów pòd nima 
(dodôwk VII) i próbë òpòwiôdaniô przez ùczniów: co 
widzą, jak to mòże sã wszëtkò ze sobą parłãczëc, ò czim 
mdze gôdka na ùczbie? Przedstawienié dzecóm tématu 
i célu ùczbë.

2. Pòznanié legeńdë ò swiãtim Môrcënie (dodôwk IV). 
Òpòwiôdanié ò swiãtim Môrcënie. Nawleczenié do 
malënkù „Swiãti Môrcën i biédôk”.

3. Pòrównywanié rzeczónków związónëch z dniã sw. Môr- 
cëna (dodôwczi I i II):
a. szukanié w słowarzu B. Sëchtë kaszëbsczich 

rzeczónków,
b. szukanié w jinternece pòlsczich rzeczónków.

4. Wëpisanié wëbrónëch rzeczónków do zesziwka.

5. Wëjasnienié znaczeniów wëbrónëch rzeczónków.

6. Òpòwiôdanié ò zwëkach sparłãczonëch z dniã sw. 
Môrcëna (dodôwk III).

7. Czëtanié receptë na marcyńsczé rogôle (dodôwk VI).

8. Wësłëchanié legeńdë ò marcyńsczich rogôlach. 
Próbë òbjasnieniô sztôłtu rogôlów wedle legeńdowégò 
przekazu (dodôwk V).

9. Pieczenié rogôlów.

Dodôwk I
Wëjimczi ze słowarza B. Sëchtë 
(B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej)

- Môrcën gôdô do Michała: Michôłkù, Michôłkù, pònëkni 
le tëch niedbôłków (by się pośpieszyli z wykopaniem 
ziemniaków).
- Môrcën przëjachôł na biôłim… czôrnym kòniu (aluzja 
do ziemi pokrytej względnie nie pokrytej śniegiem).
- Môrcën rôd na biôłi szkapie jezdzy.
- Na Môrcëna colemało zëma wjéżdżô na biôłim kòniu.
- Kòmùdno w Môrcëna, nie zmarznie cë w zëmie łësëna.
- Czej Môrcën nëkô gãs pò lodze, tej witro òna mdze 
chodzëła pò wòdze.
- Czej sw. Môrcën w sniegù przëjedze, tej òn tak chùtkò 
z niegò nie wëjedze.
- Na swiãtégò Môrcëna òd gąsków czôrnina.
- Òd Môrcëna nowô pierzëna.

Dodôwk II
Pòlsczé rzeczónczi

 ͳ Liście padają, drogę ściełają, dla Marcina wiatr je ścina.
 ͳ Gdy liście przed Marcinem nie upadają, to mroźną 

zimę przepowiadają.
 ͳ Jaki dzień na świętego Marcina, taka będzie cała zima.
 ͳ Marcinowa pogoda mrozów zimie doda.
 ͳ Gdy mróz na Marcina, będzie tęga zima.
 ͳ Jeśli Marcin z chmurami, niestateczna zima przed 

nami.
 ͳ Na świętego Marcina najlepsza gęsina, patrz na piersi, 

patrz na kości, jaka zima nam zagości.
 ͳ Na Marcina gęś na stole, którą nade wszystko wolę.
 ͳ Na świętego Marcina lód, na Trzy Króle wody bród.
 ͳ Jeśli zima swą drogę zaczyna, to czyni to w dzień 

świętego Marcina.
 ͳ Święty Marcin błoniem jedzie siwym koniem.
 ͳ Jak Marcin na białym koniu przyjedzie, to ostrą zimę 

nam przywiedzie.
 ͳ Święty Marcin po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie.
 ͳ Wesele Marcina: gęś i dzban wina.
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Dodôwk III
Zwëczi związóné ze sw. Môrcënã

1. Môrcynczi – dôwny zwëk zawiéraniô ùmów ò robòtã 
w dzéń sw. Môrcëna, tj. 11 smùtana. Zwrot: „zrobic 
Môrcëna, zrobic môrcynczi” – rzucëc, cësnąc robòtã, 
òdéńc ze służbë przed kùńcã.
2. Môrcyńskô gãs – gãs zabitô na dzéń sw. Môrcëna. 
Z krzebtowinë (piersnika) taczi gãsë przepòwiôdelë 
wiodro: krzebtowina jasnô wróża wiele sniegù, cemnô 
– letką zëmã.
3. Môrcyńsczé klósczi – klósczi, jaczima na òddzãkòwanié 
czestowelë służbã òdchôdającą w dzéń sw. Môrcëna. 
Zwrot: „nie jesc môrcyńsczich klósków” – rzucëc, cësnąc 
robòtã przed dniã sw. Môrcëna.

Dodôwk IV
Legeńda ò sw. Môrcënie 
(na spòdlim tekstu ze starnë www.bajkowyzakatek.eu) 

Sw. Môrcën ùrodzył sã w Madżarsce, ale za knôpiczich lat 
wëcygnął z rodzëną do Italie. Czej béł ju młodim człowiekã, 
zdarzëło sã, że jachôł na kòniu dodóm. Kòpëta biłë w zmiarz-
łą zemiã, a ridownik corôz barżi òbwijôł sã cepłim mańtlã. 
Wtim na zberkù drodżi dozdrzôł zgrużdżoną pòstac. Jak 
pòdjachôł blëżi, òbôcził półnadżégò biédôka. Nie namësz-
lającë sã, ùcął sztëk swòjégò cepłégò płôszcza i òddôł gò 
kromiadze. Dôł jemù téż miészk nafùlowóny złotima dët-
kama, bë mógł so co kùpic do zjescô. Ti sami nocë Môr-
cën miôł dzywné snicé. Sniło mù sã, że to sóm Pón Jezës 
wzął pòstac biédôka. Òd negò czasu Môrcën òstôł ksãdzã. 
Wiele lat pózni òstôł wëbróny na biskùpa. Le òn nie chcôł 
tegò ùczestnieniô i zaczął ùcekac. Schòwôł sã w kùrnikù 
westrzód gãsów. Gãsë narobiłë taczégò trzôskù, że lëdze 
chùtkò nalezlë tacewiszcze Môrcëna. Òd negò wëdarze-
niô gãs zwónô swiãtomarcyńską stała sã atribùtã swiãtégò 
Môrcëna i je malowónô razã z nim.

Dodôwk V
Legeńda ò marcyńsczich rogôlach 
(na spòdlim tekstu ze starnë strzelno3.bloog.pl)

Jeden z pògańsczich bóżków, chtëren dowiedzôł sã 
ò smiercë biskùpa Môrcëna, ùdbôł so przëjachac na jegò 
pògrzéb. Tak chùtkò nëkôł pò nadżibie nieba we dwa 
ògnisté kùté kònie, tak je pònëkiwôł, bë zdążëc na czas, 
że zgùbiłë pòdkòwë, a òn sã spóznił. Pòdkòwë pòspôdałë 
z blónów na zemiã, a chitri piekôrze òpòwiôdającë nã 
legeńdã pieklë słodczé smaczczi wedle jich sztôłtu. 
Zwëk pieczeniô marcyńsczich rogôlów je praktikòwóny 
w Wiôlgòpòlsce.

Dodôwk VI
Recepta na marcyńsczé rogôle

Casto:
 ͳ 1 kg pszény mączi
 ͳ 6 jajów
 ͳ ½ kòstczi masła
 ͳ 2 łëżczi cëkru
 ͳ 50 g młodzy
 ͳ 1 szklónka mléka

Masa:
 ͳ ½ szklónczi pùdercëkru
 ͳ 200 g migdałów abò òrzechów
 ͳ 100 g biôłégò makù
 ͳ smiotana

Wëkònanié:
Młodze rozmieszac w szklónce cepłégò mléka z łëżką 
cëkru i 10 dag mączi. Òstawic, jaż wëroscą. 
Jaja rozmieszac ze stopionym masłã. Wcyg ùbijac, 
dodôwającë dzélëkama przesëtkòwóną mąkã, mlékò 
i chùdzy przëszëkòwóné młodze. Casto wërôbiac, jaż sã 
pokażą pãchôrze lëftu i tedë òstawic w cepłim môlu do 
wërosniãcô. Migdałë, òrzechë i mak zaparzëc, zmłoc, 
ùcerac z cëkrã i smiotaną, jaż bãdze gãstô masa. Wërosłé 
casto rozwałkòwac i wëkrajac sztërëkańtë. Na kòżden 
z nich nałożëc chùtczi przëszëkòwóną masã, zagniesc 
na różczi i jesz përznã òstawic do wërosniãcô. Piec 
w nagrzónym bratnikù w ceplëznie 220–250 stãpieniów 
na złotą farwã.

Dodôwk VII
Malënczi
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Starszé klasë spòdleczny szkòłë i ùczniowie gimnazjum
Janusz Mamelsczi

Czë w smùtanie mùszi bëc smùtno?
(scenarnik na dwie gòdzënë, niechtërne trescë dlô młodszich, 

jiné dlô starszich ùczniów – do wibòru przez szkólnégò)

Céle ùczbë

Ùczéń:
• zapòznôwô sã ze słowizną sparłãczoną z jesenią 

i wseczëcama, wskôzywô jich przëczënë,
• nazywô swòje wseczëca,
• wëszukiwô w teksce jinfòrmacje, òdpòwiôdô na 

pëtania do tekstu,
• twòrzi swój tekst na spòdlim jinégò i na spòdlim 

pòdóny słowiznë,
• zastąpiwô słowa w zdaniach jinyma słowama 

i zwrotama,
• znaje cządë rokù, miesące, pòzwë swiąt 

w lëstopadnikù,
• znaje pòjãcé „smãtk” i przikładë jegò ùżëcô 

w lëteraturze,
• dzeli słowa na pòkrewné, procëmné, 

równoznaczné,
• twòrzi słowa przez dodôwanié przedrostków,
• wëjasniwô pòchòdzenié pòzwów „lëstopadnik” 

i „smùtan”,
• znaje i rozmieje rzeczónczi sparłãczoné 

z lëstopadnikã.

Metodë robòtë

• robòta z tekstã, słowarzã, jinternetã 
• kôrbiónka 
• cwiczënczi 

Didakticzné pòmòce

• tekst dialogù, wëjimczi ze słowarza Sëchtë, 
słowarze, jinternet 

Cyg ùczbë

1. Przeczëtôj dialog i przetłomaczë gò na pòlsczi jãzëk.
– Co cë je, Jankù? Czemù të jes taczi smùtny? Môsz të 
jaczi kłopòt?
– Wiész të co, Julkò? Mie sã chce prosto płakac.
– Ale czemùż to? Skądka ten smùtk ù cebie?
– A nie widzysz të, co je za òknã? Przëzdrzë sã, jak 
wëzdrzi swiat?
– Jo, jô widzã. Leno to twòje jiscenié tu nick nie pòmòże.
– Jak mie je żôl, że ju nie je tak cepło i słuńce tak nie 
grzeje, jak òb lato.
– Cë je teskno za latã, jo?
– Kò pewno, że jo. Mie je pùsto za spiéwanim ptôchów, 
za lëstama na drzéwiãtach, za zelonym swiatã.

– Jo, to je prôwda, mie téż bëło cãżkò, jak skùńcziło 
sã lato. Ale to nasze jamrowanié i jiscenié nick tu nie 
pòmòże.
– Pewno nié, z tegò narzékaniô nick dobrégò nie dô. 
Tej chcemë skùńczëc to biadanié. Ni ma co sã za wiele 
kłopòtac i zamartwiac. Doch w kùńcu jakòs doczekómë 
do zymkù, czedë na swiat nazôd przińdą redota 
i szczescé.
– Wiész të co, Jankù? Za zadowòlenim i redoscą më 
wcale ni mùszimë żdac jaż do zymkù. Na to są téż 
spòsobë jesenią!

2. Dôj òdpòwiedzë na pëtania zrzeszoné z tekstã dialogù.
Ò czim rozprôwiają Jónk i Julka?
a. Co òni czëją? Jaczé są jich wseczëca?
b. Z czegò bierzą sã te wseczëca?
c. Za czim jima je pùsto?
d. Czedë na swiat przińdą nazôd redota i szczescé?
e. Czë za redotą trzeba czekac jaż do zymkù?

– Pòwiédz, jaczé të znajesz spòsobë, żebë bëc zadowò- 
lonym i szczestlëwim jesenią. Z jaczich spòsobów të kò-
rzëstôsz? Mòżesz wëzwëskac pòdóną słowiznã: basen, 
płiwanié, wòdny park, jigrë na zalë, jinternetowé jigrë, 
filmë, ridowanié, stołowi tenys, zdrzélnik, słëchanié 
mùzyczi, granié i spiéwanié, planszowé jigrë, fitness, ki-
no, zéńdzenia z drëchama i drëszkama, ksążczi, czëtanié, 
gazétë, òdżin, kòmink, piéck, saùna, mòcowniô, krãgle, 
dobré jestkù. 

- Òpòwiédz, jaczé spòsobë spãdzeniô wolnégò czasu 
òstałë pòkôzóné na malënkù.

3. Pòdsztrëchnij w teksce słowa i zwrotë, jaczé nazywają 
wseczëca Janka i Julczi.
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4. Sparłãczë miesące z cządama rokù. Pamiãtôj, że 
niejedne miesące przënôleżą do dwùch cządów rokù. 

cządë rokù miesące

zëma

zymk

lato

jesén

rujan
gromicznik

łżëkwiat
môj

stëcznik
strëmiannik

czerwińc
lëpińc
séwnik

smùtan, lëstopadnik
zélnik
gòdnik

5. Jónk i Julka sã smùtny, bò za òknã widzą lëstopadnikòwi 
swiat. Napiszë, jak wëzdrzi swiat w tim miesącu, czemù ten 
miesąc zwie sã téż smùtan. Mòżesz wëzwëskac pòdóną niżi 
słowiznã.

jistniczi – chmùrë, blónë, deszcz, plësk, lëste, drzéwiãta, 
słuńce, wiater, dôka, wiodro, pòla, zwierzãta, pògòda, 
dzéń, ptôchë

znankòwniczi – szari, zëmny, brzëdczi, cemny, mòcny, krót-
czi, gòłi, nadżi, pùsti

czasniczi – wieje, padô, spadłë, swiécy, òdlecałë

6. Wëjasni, od jaczich słów są ùtwòrzoné pòzwë lëstopadnik 
i smùtan?

7. Dobierzë procëmné słowa w pôrë: szczescé, redota, 
smiéch, płacz, żôl, smùtk.

8. Przeczëtôj pòdóną niżi słowiznã, a tej:
a. wëpisze słowa pòkrewné do słów żôl i redota, 
b. wëpisze bliskòznaczënë do słów redota i żôl.

ùcecha, żôlba, szczescé, żałoba, redowac sã, ceszba, żalenié 
sã, zadowòlenié, rozżôlony, smiéch, smãtk, ùredóny, 
smãtwa, redosc, jiscenié, smùtk, jamrowanié, narzékanié, 
żałosc, biadanié

9. Do słów kłopòtac sã, jiscëc sã i jiwrowac sã dopasuj 
przedrostczi: roz-, za-, s-, na-, wë-, pò- i zapiszë nowé 
słowa.

10. Pògrëbióné słowa w zdaniach zmień na pòdóné 
w klamrach i dopasuj resztã zdania.

Jak mie je żôl, że ju nie je tak cepło i słuńce tak nie grzeje 
jak òb lato. (serce sã scyskô/krajô/bòli z żôlu)
Co cë je, Jankù? Czemù të jes taczi smùtny? (bëc w kłopòce, 
bëc rozżalonym)
Jo, to je prôwda, mie téż bëło cãżkò, jak skùńcziło sã lato. 
(cãżkò na sercu)
Pewno nié, z tegò narzekaniô nick dobrégò nie dô. (żalenié 
sã, biadanié, kłopòtanié)

11. W smùtanie je wiele przëczënów, żebë bëc smùtnym. 
Ale mòże téż sã ceszëc. Do zestôwkù dopiszë, jaczé mògą 
bëc przëczënë pòdónëch wseczëców jesenią.

wseczëca przëczëna
smùtk, smãtk

żôl, żałosc
teskniączka

jiscënk
redota

szczescé

12. Czedë je brzëdkò, Kaszëbi gôdają, że psa bë nie wënëkôł 
na taką pògòdã. Ò czim lëdze mùszą téż pamiãtac jesenią?

13. Z lëstopadnikòwą pògòdą rzeszą sã rozmajité rzeczón-
czi. Jak rozmiejesz te trzë?

Z wiôldżi chmùrë małi plësk. 
Chmùrka za chmùrką, a w kùńcu deszcz.  
Słabô gałąz czidô sã òd nômniészégò wiatru.

14. Jinô kaszëbskô rzeczónka pòwiôdô: W piątk deszcz  
– całô niedzela dreszcz. Co òznôczô tuwò słowò niedzela?

15. Słowò smùtk mòże zastąpic słowã smãtk. To je baro 
wôżné dlô Kaszëbów słowò i mòcno żëwé w naszi lëteracczi 
tradicje. Zapòznôj sã z wëjasnieniama słowa smãtk.

Smãtk – duch psotny i przekorny, sprawca smutków i kło-
potów (A. Labùda).
Smãtk – w świecie wierzeń ludowych nie określona bliżej 
postać, będąca zapewne przeżytkiem wierzeń pogańskich, 
a zepchnięta dziś do roli diabła. (...) Mnie zaś osobiście wy-
daje się, że smãtk to dawne bóstwo Pomorzan (...) życzliwie 
ustosunkowane do Pomorzan, a może nawet opiekuńcze czy 
współczujące im. Takim też starałem się przedstawić smãtka 
w swoich utworach literackich (...). „Smùtny òn je, smùtny, 
bò w nim wszëtek Kaszëb ból wiekòwi cerpi” (B. Sychta). 

- Czë mòżesz wëmienic pisarzów i jich dokazë, w jaczich je  
gôdka ò Smãtkù? Jeżlë nié, to wëszëkôj te jinfòrmacje 
w jinternece abò w biblotece.

16. Na pòczątkù lëstopadnika są dwa wôżné katolëcczé 
swiãta: 1 lëstopadnika Wszëtczich Swiãtëch i 2 lëstopadnika 
– Dzéń Zôdëszny. Czë wiész, czim jinaczą sã te swiãta? Jeżlë 
nié, to dowiédz sã òd szkólnégò, a tej òpòwiédz, jak latos 
wëzdrzałë te swiãta w Twòji familie.

17. Napiszë ò swòjich lëstopadnikòwëch wseczëcach. 
Mòżesz wezwëskac pòdóné niżi słowa. Jeżlë nie rozmiejesz 
jaczégòs słowa, to sprawdzë jegò znaczenié w słowarzu.
 
jiscëc sã, martwic sã, trapic sã, frasowac sã, jadłobic 
sã, grëzc sã, miec zgrëzotã / jadłobã / jiwer / żôlbã, 
wëbòlewac, narzekac, lamentowac, jamrowac, jazgòlëc, 
skòlëc, chlëchac, jãczec, płakac, wërzékac, jiwrowac
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Mùzyczné sztôłcenié

Na mòjim laptopie
Tómk Fópka

Na mòjim laptopie chãtno sobie gróm
I wiele klawiszów chùtkò przëcyskóm...

Czedë wcësnã „enter”, tedë jidã wprzódk
A do zamikaniô „alt ef sztërë” móm...

Czej chcã zapamiãtac, „kontrol es” wnet knyps!
A jak co skasowac – ùżëjã „dilit”...

Znajã mój kòmpùter òd „ef dwa” do „end”
Jak pòrëszã mëszką – widkã mërgô mie...
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Dlô kaszëbsczégò jãzëka przirodné je ùtrzimanié ar-
chajiznowi mitkòscë spółzwãków. Taką pierwòszną pala-
talnosc ùchòwôł w dzélu na przëmiar spółzwãk nachôda-
jący sã w pòzycji przed karnã ar. Jednym ze skùtków 
dokònaniô sã fòneticznégò procesu pòlégającégò na 
przeńdzenim dôwnégò palatalnégò szlabizoùrobnégò 
sonantu r w karno ar bëło prawie ùtrzimanié zmitczeniô 
pòprzédzającégò spółzwãkù. Mitkòsc spółzwãkù przed 
karnã ar w lëteracczi kaszëbiznie je rejestrowónô w nôsléd-
nëch leksemach: cwiardi, czwiôrti, czwiôrtk, miartwi, 
miarznąc, pòdpiarł, półczwiôrta, ùmiarti ‘chùdi’, ùpiarti, 
wëpiarti, zapiarti, zmiarti, zwiarti. Przëwòłóné fòrmë nót 
je ùznawac za zleksykalizowóné fòneticzné archajiznë, 
chtërne jinak jak w pòlaszëznie ùchòwałë sã w kaszëbiznie 
nôprôwdopòdobni dlôte, że w dwùch tëch jãzëkach apart-
nô bëła chronologiô wòkalizacji òmôwiónégò tuwò sonan-
tu i zmitczeniô pòprzédzającégò spółzwãkù. 

Archajiznowô mitkòsc ùchòwała sã w kaszëbsczim lëte-
racczim jãzëkù téż w jinëch pòzycjach. Ùchòwanié pier-
wòsznégò zmitczeniô tipiczné je dlô lëpnégò spółzwãkù w 
w przëtrôfkù taczich leksemów, jak: czerwiony, wiesołi, 
wieselé.

Nót je téż nadczidnąc, że na pôłniowò-wschódny 
òbéńdze Kaszub colemało doszło do ùtratë palatalnoscë 
w przëwòłónëch wëżi leksemach, w gwarach westrzédno-
kaszëbsczich i pôłniowò-zôpadnëch mitkòsc nie je czësto 
kònsekwentnô, leno na nordze przejinaka ta zdôwô sã bëc 
dosc systematiczno ùtrzimónô. Dlô normatiwny kaszëbi-
znë przirodné je systemòwé przëjimanié palatalnoscë we 
wszëtczich wëmienionëch tuwò leksemach. 

Zdrzódło: Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsied-
nich, oprac. przez Zakład Słowianoznawstwa PAN, pod kierunkiem 
H. Popowskiej-Taborskiej, z. XIII, s. 91–102.

Hana Makùrôt

Ùtrzimanié archajiznowi palatalnoscë 
spółzwãkù przed karnã ar

i w jinëch pòzycjach

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampa-
niô realizowónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié i Radio Gduńsk. Pòwsta òna 
z mëslą ò dzecach, żebë ju òd nômłodszich lat 
pòznôwałë kùlturową spôdkòwiznã Kaszub. 
Jednym z célów kampanii je pòdniesenié 
w spòlëznie swiądë tegò, jak wiôldżé znacze-
nié mô czëtanié dzecóm.

wicy na
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