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Snôżota
Sniég spôdł jesz przed Gòdama i leżôł całi stëcznik,
a bëło gò corôz to wiãcy, bò tej-sej jesz padało. Mróz téż
fëst trzimôł i zapòwiôdałë sã dobré zëmòwé ferie. Jaż
w pierszi dzéń feriów më sã dowiedzelë, że na całi tidzéń
przëjéżdżają do nas Karolëna i Danka, nasze półsostrë.
– Za czim te jesz sã do nas pchają? Ni mògą òne sedzec
doma? – rzekł do mie Zbiszk.
– Co òne cë przeszkôdzają? Z nima na gwës bãdze wieselni – jô mù òdrzekł.
– Te dwie miastowé doch sã nie nadôwają na wies. Nie
pamiãtôsz të, co z nima bëło òstatnym razã?
– Mëslisz të? – jô òdrzekł. – Kò òbôczimë wnet.
Z pòczątkù nick nie zapòwiôdało, żebë Zbiszk miôł miec
prôwdã. Më sã wszëtcë razã fëjn zabôwielë, zjéżdżelë
na sónkach i nartach, chòdzëlë na szrëce, cëskelë snieżónkama, lepilë snieżélce i biegelë pò sniegù. Bùten më
bëlë òd rena do wieczora, a nawetka jesz wieczór nama
sã chcało jic na sniég. To cë bëło! Czasã jesz tatk z nama jachôł na Wieżëcã, a czasã më sedzelë wieczór doma
i grelë w rozmajité jigrë. Jaż rôz nama sã zachcało jachac
do miasta do kina i do aquaparkù.
Më ze Zbiszkã ju dôwno bëlë fertich, tatk téż ju aùtół
miôł wëstawioné, a dzéwczãta jesz sã szpéglowałë.
– Në, pòjtaże ju, bò më nie zdążimë – nerwòwôł sã tatk.
– Co z waju wërosce? Czim wiãcy białka wzérô w zdrzadło, tim mni zazérô do kùchni!
– Jesz sztócëk, jô doch mùszã sã ùczosac – gôda Karolëna.
– Jô téż – piszcza Danuszka.
Czas ùcékôł, a te dwie doch nie wëlôżałë z jizbë.
– Môta wa ale dłudżi ògón! Tec më mómë zrobioną
rezerwacjã! Mie ò to nie je, leno më jã mùszimë òdebrac
pół gòdzënë chùtczi! Przez to waje pùcowanié më nie
zdążimë! – szkalowôł tatk.
– Zarô, zarô – wòłałë dzéwczãta. – Jesz përznã.
Ale tegò nama bëło ju za wiele. Më wlezlë do nich do jizbë, a tam dwie so sedzałë przed toaletką i nakłôdałë na
se rozmajité pòlepsziwôcze.
– Jenë, dzéwczãta, abò wa jedzeta, abò nié! – nie wëtrzimôł tatk.
– Jô ju jem wnet fertich, mòżemë jachac – òdrzekła Karolëna.
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– Jô jesz nié! – zapiszcza Danka.
Tej tatk sã na nie przëzdrzôł i rzekł:
– Wa ju jesta dosc piãkné!
– A chto je piãkniészi? – spita Danusza.
– A bò jô wiém? – zastanôwiôł sã tatk. – Karolëna je starszô i òna ju wëzdrzi jak brutka – gôdôł tatk, ale jak widzôł, że Danuszce sã to nie widzało, tej òn zarô dodôł:
– Ale za pôrã lat të bãdzesz takô snôżô jak òna.
Danusza sã przezdrza na Karolënã, a òsoblëwie na ji
përznã za wiôldżi nos, tej na swój dosc pòdobny do
Karolënienégò, a tej ale òna sã rozrëcza. Chłopsczi rozëm, babsczé łzë. Òna rëcza tak serdeczno, że długò ji
nie szło ùspòkòjic. Na òstatkù tatk zaczął na nie szkalowac, tej òne w kùńcu rësziłë do aùta.
– Ale tak na mòjich nogach! – wrzeszczôł, leno wnet
tegò gòrzkò pòżałowôł.
Danusza przed samim aùtołã sã pòslëzgnã na sniegù
i zwróca tak nieszczestlëwie, że répnã swòjim dosc
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wiôldżim nosã w próg aùtoła. Ala że! Miast do kina trzeba z nią bëło terô flot jachac do szpitala. Jak sã na placu
pòkôzało, nos béł złómóny i trzeba bëło zrobic òperacjã.
– Nie gôdôł jô – rzekł mie Zbiszk. – To doch bëło wiedzec,
że to sã tak skùńczi.
Danusza, chòc môłô, bëła jesz barżi pëskatô jak Karolëna. Jak przëszłë sostrë z doktorã, żebë jã wząc, òna do
nich rzekła:
– A mùszã jô miec ta òperacjã, co?
– Mùszisz, dzeckò – òdrzekł doktór. – Jinaczi twój piãkny
nosk bë béł grëbi i krzëwi. Gabë kózka nie skôkała, bë
gùzëczka nie dostała.
– A bãdã jô mia narkózã? – pita dali Danusza.
– A tak nôlepi bë téż bëło – òdrzekł doktór.
– Le zróbta to tak, żebë jô jesz òdeckła! – mądrowa sã
Danusza.
– To bë ju bëło to òstatné – ùspòkòjiwôł jã doktór.
– Leno tak, żebë jô nic nie czëła, jak wa mie bãdzeta przë
tim nosu grzebac!
– Ju le ju! Bãdzemë sã starac. Le ni miéj strachù! – òbiécôł doktór.
– A..., a... – zaczã Danusza.
– Co të bë jesz chca wiedzec? – spitôł doktór.
– A mòżeta mie tak zrobic, żebë ten nos béł përznã
miészi?
– Hmmm. Tegò jô cë òbiecac ni mògã, za to z te krzëwégò,
złómónégò nosa më cë na gwës wëpòmòżemë.
To wërazno Danuszã ùspòkòjało. Na szczescé òperacjô
nie bëła długô i za pôrã gòdzyn Danusza przëchôda ju
do se.
– Mëma! – zastãka Danusza.
– Co, Danuszkò? – òdrzekła cotka.
– Jô ju jem pò òperacji?
– Jo.
– A narkóza ju nie dzałô? – dopitiwa sã Danuszka.
– Mëszlã nié, bò të ju do nas gôdôsz.
– A wszëtkò sã dobrze ùdało?
– Doktór rzekł, że jo. A co? Cos cë je?

II

– Mëmkò! Jô nick nie widzã! Òni mie ùszkòdzëlë wid!
– wrzeszcza Danuszka, jaż më sã wszëtcë zlãklë. Ale cotka spòkójno rzekła:
– Mie sã zdaje, że jakbë të chca widzec, tej të bë mùsza
nôpierwi òdemknąc òczë.
– To bë mògło bëc – òdrzekła Danusza i pòmału
pòdniosła pòwieczi.
– Terô të widzysz?
– Jo, terô je wszëtkò widzã – ùcesza sã Danusza. – A môsz
të tu jaczé zdrzadło?
Jak Danusza bëła ju doma, òna sã nijak ni mògła doczekac, czedë ji zjimną òpatrënczi i czedë òna ùzdrzi swój
nowi nos. Doch na òstatkù òna sã dożda, leno to nie béł
dlô ni szczestlëwi òbrôz. Nos wcale nie béł miészi. Danusza stoja przed zdrzadłã i mùnia ji sã krzëwia. Na to wlazła do ni starka:
– A co të sã tak przëzérôsz, co? Nos jak malowóny!
– Z taczim wiôldżim nosã żóden knôp mie nie bãdze
chcôł – jisca sã Danusza.
– Dô Pón Bóg i na kamieniu, kòmù chce – rzekła starka.
– Jak sã tak z bòkù przëzdrzec, tej të jes czëstô Dampska stôrô.
– A chto to je Dampska stôrô?
– To doch bëła twòja starka, nënka twòji nënczi. W tim ji
nosu zakòchôł sã twój stark, ji chłop. Òn ò nim pòwiôdôł:
nôpiãkniészi nos w całim krézu.
– A skąd wë to wszëtkò wiéce, starkò?
– Ho, ho! Czejbë jô mia taczi nos, to mòże jô bë bëła
nënką twòji nënczi, a nié tatka!
– Jakże to? Co wë gôdôce? Jô nic z tegò nie rozmiejã
– gôda Danuszka.
– To nick, pòzni zrozmiejesz – rzekła starka i wëszła z jizbë.
A Danusza dali sã przezéra w zdrzadle, leno terô òna na
swój nos wzéra czësto jinaczi:
– Czëstô Dampska stôrô? Nôpiãkniészi nos w krézu?
Mòże jo...
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Starszé klasë spòdleczny szkòłë i ùczniowie gimnazjum
Alicjô Pioch

Ùczba na wiesoło
Céle ùczbë
•
•
•
•
•

czëtanié téatralnégò tekstu ze zrozmienim
analiza tekstu i szukanié w nim swiądów
sparłãczonëch z òbrôbióną tematiką
zapòznanié z pòstacą Dila Sowizdrzała i spòsobã
wëzwëskaniô tematu w kaszëbsczi kùlturze
hùmòr słowa, sytuacji i pòstacë na spòdlim tekstu
gromadzenié słowiznë sparłãczony z òmôwióną
tematiką

Metodë robòtë
•
•
•

robòta w karnach,
prôca z dërżéniowima tekstama, internetã i słowarzama,
kôrbiónka

Didakticzné pòmòce
•

słowarze, przistãp do internetu, karta Kaszëb, plansza z wiadą ò Sowizdrzale, wëjimk tekstu „Nasza
ùczba”.

Cyg ùczbë
1. Przeczëtôj ùwôżno tekst.
„Nasza ùczba”, òbrobia Dorota Fòrmela (wëjimk),
W krôjnie Grifa, s. 251–253.
Dzecë sedzą w łôwkach i czekają na szkólną. Ta wnet
wchòdzy do klasë.
Szkólna
Dobri dzéń, dzôtczi kòchané.
Dzecë
Dobri dzéń!
Szkólna
Sadnijta, dzôtczi. Wa mia na dzys dowiedzec sã,
z jaczich farwów skłôdô sã kaszëbsczi wësziwk?
Òdemknijta waje zesziwczi. Pòkôżta, co wa tam napisa.
Szkólna bierze zesziwk jednégò knôpa.
Szkólna
Rzeczë mie prôwdã, knôpie, chto òdrobił twòje zadanié?
I Dzeckò
Tatk.
Szkólna
Sóm?
I Dzeckò
Nié, jô mù pòmógł.

Szkólna bierze zesziwk jinégò dzecka.
Szkólna
A co to je? Doch nié to wa mia robic!
II Dzeckò
Jô mëslôł, że më mielë napisac, jaczé më znajemë
zwierzãta ze sztërzema nogama.
Szkólna
A cëż të napisôł?
II Dzeckò
Kóń, krowa, òwca…
Szkólna
…i?
II Dzeckò
…dwie kùrë. Doch jedna kùra i jedna kùra to…
sztërë nodżi.
Szkólna
Aj, Antkù, Antkù…
Jankù, pòkôż mie twój zesziwk. Jankù, Jankù, co të
sã tak zamëslił?
III Dzeckò
Jô móm kłopòt. Mògã jô sã ò cos spëtac? Czemù
rëbë nie gôdają?
Szkólna
Tegò të nie wiész? A të mòżesz gadac, czej môsz fùl
gãbã wòdë?
III Dzeckò
Baro dzãkùjã, terô jô jem kąsk mądrzészi.
Szkólna
A dze je nasza Aneczka?
IV Dzeckò
Chòrô!
Szkólna
Tej chto pùdze zaniesc ji zesziwczi z lekcjama? Jo,
ale dze òna mieszkô?
IV Dzeckò
Wej, szkólna znaje Afrikã, Amerikã i wszëtczé górë,
drodżi, rzéczi, co są na swiece, a nie wié, dze Aneczka mieszkô!
Szkólna
Në, në, Frãckù, të mie lepi pòwiédz, czemù twòja
ùsadzëtwa ò kòce je dëcht takô sama, jak twòjégò
bracynë Janka?
IV Dzeckò
Në jo, bò to je nen sóm kòt.
Szkólna
Të za swòje cëgaństwa pùdzesz do piekła! Chto
z waji, dzecë, chce jic do nieba?
Dzecë sã zgłôszają, le jedno nié.
V Dzeckò
Nié, jô ni mògã! Mëmka mie rzekła, że jô móm
chùtkò przińc dodóm. Nié, jô ni mògã jic do nieba!
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2. Jaczé ôrtë hùmòru wëzwëskiwónégò w lëteracczim
dokazu znajesz? Òpòwiedzë, na czim pòlégô hùmòr
w gôdce szkólny z Dzeckã I.
3. Dzeckò II mô wëpisac pòzwë zwierzãtów ze sztërzema nogama. Cos mù w tim zadanim sã nie ùdało. Za to
Wama sã ùdô – pòdzelta sã na karna i przez trzë minutë piszta kaszëbsczé pòzwë sztërënożnëch zwierzãtów.
Wëgriwô karno, jaczé wëpisze jich nôwicy.
4. Dzeckò III mô jiwer z môłczącyma rëbama. Wëjasnienié szkólny je taczé, jaczégò bë sã nie pòwstidzył sóm
Sowizdrzôł. Przeczëtôj, kògùm béł Sowizdrzôł:
Dil Sowizdrzôł (niem. Till Eulenspiegel) – pòstacjô psotélca i wipkarza, chtëren béł przedstôwcą lëdowi mądroscë i spòlëznowégò (colemało dosc cãżczégò) hùmòru,
wëchôdającô z fòlkloru nordowëch Niemców.
Sowizdrzôł béł wãdrownym rzemiãsnikã, co przë kòżdi
robòce, jaką robił, wipkòwôł i ùdôwôł głëpérã. Jegò psotë òsoblëwie pòlégałë na robienim wszëtczégò baro dosłowno.
Niemiecczé słowò Eulenspiegel mòże tłómaczëc jakno
„sowié zwiercadło” (stôropòlsczé zdrzało, kasz. zdrzadło). I pò prôwdze nieòdstójnym atribùtã Sowizdrzała je szpédżel i sowa, chòc niejedny wëjasniwają, że
miast „Eule” – „sowa” nôleżałobë tam widzec „ulen”
– „wëtrzéc” i „spegel” – „zdrzadło” abò przësłowiowé
„sztërë lëtrë”. To òstatné nalôżô mòcné pòcwierdzenié
na kachlë z piécka w Dwòrze Artusa we Gduńskù, gdze
Sowizdrzôł leżi z wëpiãtim gòłim slôdkã i przëzérô mù sã
w szpéglu. Czej chto pierszi rôz przëjéżdżôł do Gduńska,
to mieszczóni abò gduńsczi bówcë kôzelë mierzëc piéck
wëcygniãtima remionama. Mierzący za kòżdim razã dotikôł gãbą kachlë, tedë bëła òglowô ùcecha, że przëbëczny „Krësztofa kùsznął”.

- Na spòdlim przeczëtóny infòrmacji i przëstãpnëch jinszich zdrojów wiédzë rzeczë, co wiész ò: Sowizdrzale,
gduńsczich bówkach, „kùsznienim Krësztofa”, wiôldżim
kachlanym piéckù w Dwòrze Artusa.
- Szukôj w słowarzu kaszëbsczim, co znaczi słowò
„ùlëszpédżel”. Wëpiszë jegò synonimë. Czë widzysz
sparłãczenié z pòznóną przed sztótã wiédzą?
5. Przëbôczë sã, jak Dzeckò IV prowadzy ze szkólną gôdkã
ò geògrafny mądroscë. Napiszë czile zdaniów ò swòjim
òkòlim z wëzwëskanim pòzwów môlów, rzéków, lasów,
holmów… (w prôcë wëzwëskôj kartã Kaszëb).
6. Òpòwiédz ò tim, jak Frãck tłómaczi swòjã ùsadzëtwã
ò kòce i ji juwernotã z prôcą bracynë.
7. Na czim pòlégò hùmòr w wëdanim Dzecka V? Czë widzysz w pòsobnëch gôdkach szlachòwnotã za Sowizdrzałowim wipkòwanim?
8. Ùczba je pòkôzónô wedle dbë „krzëwégò zdrzadła”.
- synonimë słowa „zdrzadło”:
szpégel / szpédżel, zwiercadło, slécëdło, przezérnik;
- jiné znaczenié słowa „zdrzadło”:
pòl. źrenica oka; synonimë: zdrzôl, zdrzél, zdrzelówka,
pùpka, zdrzeniô, zdrzenica, zdrzik;
- wërazë pòkrewné:
zdrzec, przezdrzec sã, przezerac sã;
szpéglowac sã (pòl. przeglądać się w lustrze), wëszpéglowac sã, wëszpéglowóny;
- zdrobnienia:
szpégelk/ szpédżelk;
- frazeòlogòwé zdrëszënë:
jak na szpéglu (pòl. bardzo ślisko), pòkazac cos
w krzëwim zdrzadle, widzec jak w zdrzadle (dokładnie
widzieć), pò drëdżi stronie szpégla (świat widziany
inaczej, w lustrzanym odbiciu), zdrzec w kògò jak
w szpégel (być w kogo zapatrzonym), sklënic sã jak
szpédżel (błyszczeć jak lustro);
- wierzenia:
òstrzégają dzéwczãta przed dłudżim przezéranim sã
w zdrzadle, bò pòkôże sã diôbeł; zasłôniają szpégle pò
kògòs smiercë, żebë sã nie przezérôł; stłëkłé zdrzadło je
znanką nieszczescégò.
9. Wëzwëskôj wëbróną słowiznã z pùnktu 8. w zdaniach.
10. Wëmëslë i zapiszë czile jinëch sytuacjów ze szkòłowëch ùczbów, w jaczich duńdze do głosu sowizdrzalsczé
wipkòwanié.

IV
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Ùczniowie wëżigimnazjowëch szkòłów
Ludmiła Gòłąbk

Kaszëbi w dżinsach
Céle ùczbë
Ùczéń:
• znaje pòzwë ruchnów,
• rozmieje przëpisac te pòzwë do wëbrónëch malënków,
• szukô wiadomòsców w rozmajitëch zdrzódłach,
• prowadzy diskùsjã na zadóny temat,
pòznôwô wiadomoscë sparłãczoné z wëmianama
zwãków.
Metodë robòtë
•
•
•

robòta z tekstama, słowarzama, internetã
kôrbiónka
cwiczënczi

Didakticzné pòmòce
•
•
•
•
•
•

tekst gôdczi
malënczi przedstôwiającé rozmajité ruchna
krzëżnô tãgódka
słowarze
przistãp do internetu
zestôwk do dospòrządzeniô

Cyg ùczbë
1. Zapoznôj sã z tekstã.
Iwona Joć, Kaszubi w dżinsach, „Norda”, 23 łżëkwiata
2004 r. (tłóm. LG)
Jaczi je òbrôz Kaszëbów w mediach? – Za baro fòlkloristiczny – to leno jeden z wniosków, jaczi można bëło wësënąc
pò diskùsji zòrganizowóny przez nôleżników Klubù Studencczégò Pòmòrania w sedzbie KPZ we Gduńskù. (…)
Z przedstawicelama regionalnëch mediów: Stanisławã
Geppertã (strona internetowô www.zk-p.pl [dzysô: www.
naszekaszuby.pl]), Eùgeniuszã Prëczkòwsczim (telewizyjny program „Rodnô zemia”) i Mariuszã Szmidką („Dziennik
Bałtycki”) pòmòrańcowie rozmôwielë ò Kaszëbach i jãzëkù
kaszëbsczim w mediach.
– Za wiele je w mediach lëdowòscë – twierdzy Karól Rhode
z Wejrowa, student pòlitologii na Gduńsczim Ùniwersytece.
– Òdnôszô sã wrażenié, że wizytówką Kaszëb w mediach
są lëdowé stroje, bùrczibas, diôbelsczé skrzëpice i tobaczenié. Tak mëszlą ò Kaszëbach midze jinszima mòji drëszë
ze studiów. Niepòtrzébno w ten spòsób jilustrëje sã artikle w gazétach traktëjącé ò pòwôżnëch sprawach. Jaczi je związk midzë problemã dnt. nôrodnoscë kaszëbsczi
a chłopã òdstrojonym òdswiãtno w strój lëdowi? Timczasã
lëdze mieszkający na Kaszëbach czãsto nie wiedzą, że mają
swòjã lëteraturã, że bëlë i są kaszëbsczi pisarze.
– Czë to je lëchò, że Kaszëba òblokłi w kaszëbsczi strój tak
pòkazëje swòjã apartnosc? – pitôł Eùgeniusz Prëczkòwsczi. – Nie gôdóm, że chcã za wszelką cenã pòdsztrichnąc

w mòjim programie fòlklor. Ale w naszim regionie dzejô
wicy jak sto regionalnëch karnów, wicy jak òsmedzesąt
partów KPZ. To, że jich nôleżnicë przińdą np. na Zjôzd Kaszëbów òblokłi w stroje, nie je nôkazã. Òni zwëczajno
chcą i kùńc.
Wòjk Makùrôt z Klëkòwi Hëtë, student infòrmaticzi
na Gduńsczi Pòlitechnice twierdzy, że barżi naturalno
òd fòlkloru kaszëbsczégò wëzdrzi góralsczi. – Czej chtos
w górach jidze szaséjama miasta abò wsë òblokłi w góralsczi strój, nie wëdôwô sã to niczim smiésznym – gôdôł.
– A ù nas kaszëbsczi strój òd razu parłãczi sã z wëstãpama
na binie. To je ta różnica. Czë nie lepi pòkazëwac w mediach normalné szaséje, normalno òblokłëch lëdzy – téż
Kaszëbów?
Problem taczégò òbrazu Kaszëbów w mediach próbòwôł
wëjasnic Mariusz Szmidka, zastãpca przédnégò redaktora gazétë „Dziennik Bałtycki”. – Trzeba pamiãtac ò tim, że
nigle ta normalnô kaszëbskòsc doszła do głosu, minãło
wiele czasu – tłómacził – że jesz niedôwno bëcé Kaszëbą
nie napełniwało bùchą. Òrganizëjąc rozmajité akcje medialné – dołączenié do gazétë dnt. słowôrzka pòlskò-kaszëbsczégò, platczi z kòlãdama i pastorałkama abò naklejków kaszëbsczich – mómë jasno pòstawiony cél: chcemë pòkazac żëwòtnosc kùlturë i na ògle całégò ruchù
kaszëbsczégò, a téż aktualné problemë Kaszëb, m.jin.
gòspòdarczé. A pùblikòwanié Kaszëbów òblokłëch w regionalné stroje abò nawetka zażiwającëch tobakã, mô na
célu ùswiadomienié czëtińcóm etniczny òdrãbnoscë.
(...)
Za mało je timczasã w gazétach i telewizji, jak gôdają pòmòrańcowie, pòlemiczi ò aktualnëch kaszëbsczich sprawach. Nie braknie ji leno w internece, gdze kòżdi mòże zabrac głos, a chto nie chce sã ùjawnic, mòże òstac anonimòwi.
– Twòrząc stronã internetową Zasobë Kaszëbskò-Pòmòrsczé, jô miôł nôdzejã na taczé diskùsje – rzekł Stanisłôw Geppert. – Zjiscëła sã. Dzysô strona je platfòrmą do pòlemiczi,
do zadôwaniô trudnëch pitaniów i wërôżaniô swòjich
òpiniów, niekònieczno pòliticzno pòprawnëch. Mëszlã, że
lëdzóm lżi je wërażac swòje mëslë w ten spòsób.
Krësztof Kòrda, prezes KS Pòmòrania i partu KPZ w Tczewie twierdzy, że media bë miałë pòkazëwac przede wszëtczim współczasné problemë regionu.
– Pòwinno sã skùńczëc z pòkazywanim stereòtipòwégò
fòlkloristicznégò òbrazu Kaszëb – gôdôł. – Wiele lëdzy nie
wié ò rozwijającym sã tuwò współczasnym kùńszce, ò tim,
że jistnieją karna rockòwé spiéwającé pò kaszëbskù abò
klubë studencczé, taczé jak nasz. Trzeba wëpromòwac
nowi stil bëcô Kaszëbą, pòkazac Kaszëbów w dżinsach,
jak gôdô jeden z mòjich drëchów z Pòmòranii, Jack Fópka. Kaszëbi na co dzéń òblôkają sã jinaczi, kòrzëstają
z òsygniãców cywilizacji. Kòl zwëczajnëch wiadomòsców
z regionu i zapòwiesców jimprezów, pòwinien sã w mediach nalezc môl na pùblicystikã, sprawë problemòwé,
dejowé. Wicy artiklów miało bë bëc pisónëch w jãzëkù
kaszëbsczim. (…).
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Ùczniowie wëżigimnazjowëch szkòłów
2. Wëpòwiédz sã w sprawie dzysdniowëch kaszëbsczich mediów.
- Jaczé media kaszëbsczé dzysô dzejają?
- Co trzeba bë w nich ùdoskònalëc?
- Czë dzysdniowé kaszëbsczé media zapòkòjiwają twòje
pòtrzebë?
- Czë problem, ò jaczim gôdô artikel, je dzysô aktualny?
- Jak dzysô Kaszëbi pòkôzywają sebie?
- Co to je fòlklor i czemù mòże òn służëc?
- Rozwińta diskùsjã nt. „Kaszëbów w dżinsach”.
3. Zapoznôj sã ze słowizną sparłãczoną z ruchnama. Jaczé
òbleczenia są na òbrôzkach? Òpòwiédz, ùżiwającë słów
z ramczi:
szlips, sznëpelnik, wãps, bótë, tenysówczi, bùksë, rëbôczczi, bótë na wësoczim hawsëcu, japònczi, kòszulka, dłudżi/
krótczi czitel, bezrãkôwk, kòszla, pasyk, dżinsë, kléd, tunika,
taszka, sandałë, jaka, szorëm, kapelusz, liwk, brële
4. Rozrzeszë krzëżną tãgódkã.

5. Òdpòwiedzë na pëtania:
- Co móm òbléc do szkòłë?
- Co móm òbléc na spòrtowé zajãca?
- Co móm òbléc na kùling?
- Co móm òbléc na szpacérk?
- Co móm òbléc do kòscoła?
6. Chtërno ze słów nie pasëje do pòòstałëch?
ROST: nisczi, môłi, wësoczi, zrãczny
BÙDOWA: zmiarti, chùdi, szpatny, drobny
SKÓRA: òpôlonô, cemnô, bladô, spùdlałô
TWÔRZ: piegòwatô, skrąconô, pòmôrlonô, pòdłużnô
ÒCZË: sajowaté, krzëwé, wąsczé, piwné
BRWIE: gãsté, cenczé, wąsczé, kwadratné
NOS: òstri, piegòwati, krzëwi, masywny
PÒDBRÓDK: pòdwójny, òkrãgłi, zadzarti, krzëwi
LËPË: cenczé, pełné, dłudżé, grëbé
WŁOSË: bladé, kruz, blond, cemné
ÒBLECZENIA: czôrné, wëtatuowóné, elegancczé, wëplatowóné
7. Wstawi słowa z ramczi w pasowny plac zestôwka.
Gramatika: Kòniugacjô -óm, -ôsz
zeblakac, gôdóm, szëkac, pëtac, òblôkóm, zażiwóm, pitôsz,
gadôj, pëtôj, szukôsz, szëkôj, zażiwôj, òbzerac, spiéwôsz,
òbzéróm, spiéwóm, spiewôj, òblôkôsz, òbzérôsz, òblakôj,
zeblôkóm, zeblakôj, zażëwac, gôdôsz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

bluzka z krótczima rãkôwkama
òbleczenié na stopë
ruchno leno dlô białków
noszą gò na głowie i chłopi, i białczi
bùksë za kòlana
bierzã w rãkã na szpacérk w deszczu
przëdôwô sã na sznëpã
niéelegancczé bùksë
chłopi noszą gò na szëji
rozpinóny swéter

NIEÒZNACZNIK
òblakac

spiewac

1. ÒSOBA
PÒJ. LËCZBË
pitóm
szukóm

2. ÒSOBA
PÒJ. LËCZBË

ROZKAZOWNIK

zeblôkôsz

zażiwôsz

gadac

òbzerôj

8. Dopełnij zdania pòdónyma czasnikama:
PËTAC 		
SZËKAC		
SPIEWAC
ZEBLAKAC
ÒBLAKAC

Czemù të sã wcyg ò wszëtkò……………..?
Czegò të tu………………….?
Jak të piãknô………………..!
Të sa tak………………, jakbë tu bëło gòrąco.
Dopiérku të przëszedł, a ju të sã………....?

Wskôza tikającô sã pisënkù
W czasnikach kòniugacji -óm, -ôsz dochòdzy do wëmianë
samòzwãków krótczich na dłudżé (e:é, a:ô, ë:i, ë:u). Fòrmë
nieòznacznika i rozkazownika mają samòzwãczi krótczé (e,
a, ë), a fòrmë òsobòwé mają w tim placu fòrmë dłëgszé (é,
ô, i, u).
Przëkłôd:
spiewac, spiewôj, ale: spiéwóm, spiéwają…
òblakac, òblakôj, ale: òblôkóm, òblôkô
pëtac, pëtôj, ale: pitóm, pitô…
szëkac, szëkôj, ale: szukóm

VI
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Zwëczi

Jak w Nowi Rok słuńce swiécy,
pùsté stodołë i sécë
W kùńcu rokù nôleżi załatwic wszëtczé stôré sprawë. Nie
je dobrze wchadac w Nowi Rok ze stôrima dłëgama, trzeba
spłacëc pòżëczoné dëtczi, òddac rzeczë, naprawic krziwdë.
Chëcze i òkòlé mùszą bëc sprzątnioné, nót je zacząc Nowi
Rok w pòrządkù i w czëstoscë. Jaczi pierszi dzéń, taczé mdą
postãpné – gôdô stôré wierzenié. Równak smiecy nie nôleżi wëmiatac bùten przez próg, bò tak bë mógł sã pòzbëc
szczescégò.
Młodzëzna lała wòsk, cënã, òłów na wòdã i òdczëtiwa
z ùlónëch sztôłtów swòjã przińdnotã. Taczim wróżbóm
służëła téż pôlonô kądzel abò cëskónô za se kòrka. Jinszim
spòsobã wróżeniô bëło ùstawienié na talérzëkach rozmajitëch rzeczi i wëbiéranié z nich z zakrëtima òczama. Wëbranié klucza òznôczało gòspòdarzenié, piestrzenia – żeńbã,
dëtków – bògactwò, mërtë – zôkón, wòdë – ùtoniãcé, zemie – smierc.
Gòspòdarze dbelë, żebë zabezpieczëc sã przed złim, temù
malowelë na kòminie wãglã trzë krziże. Jinszi kropilë
swiãconą wòdą chòwã i bùdinczi.
W sylwestrowi wieczór chòdzëlë przestrojińcë zwóny gwiżdżama. Òkróm Gwiżdża (nocnégò stróża) béł westrzód nich
Stôri i Nowi Rok, reszta maszkarów bëła jak w gwiôzdkach
(bez Gwiôzdora).
W sadach zaklinelë brzadowé drzéwiãta na lepszi òbrodzôj,
spiéwelë przë tim òbrzãdową piesniã „Jidrzné jabka…”.
Białczi wëpiékałë òbrzãdowé casto zwóné „latkã” i dôwałë
sztëczk kòżdémù z domôcëch do zjedzeniô. Gòspòdënie
wkłôdałë sztëk chleba pòd zôgłówk, żebë wiedno bëło gò
dosc.
Ò dwanôsti w nocë lëdze robilë wiele trzôskù. Jego ôrt zanôlégôł òd czasów i mòżlëwòtów, pierwi strzélelë z batugów, bilë w zwònë i jinszé żelastwa, terô strzélają petardama. Taczé zachòwanié miało doprowadzëc do wëpãdzeniô

razã ze Stôrim Rokã wszëtczich jegò nieszczesców i złëch
mòców.
Zarô po tim do robòtë przëstąpiwelë psotnicë, co starelë sã jak nôwicy nabrojic, przeniesc, przestawic co sã dô
w jiny plac. Ni mógł sã za to na nich gòrzëc, bò taczi béł
zwëczôj z dôwnëch czasów.
W Nowi Rok dobrze je wczas wstac, gôdelë starszi, bò przez
całi rok bãdze sã tej robòcym i pùnktualnym. Żebë miec
jesz do tegò szczescé, wszëtcë żdelë w nowòroczny pòrénk
na chłopa, nôlepi młodégò i z dëtkama. Czej ùzdrzelë jakno
pierszą białkã, nie bëlë zadowòlony.
Òd Nowégò Rokù przez sédem dni zdrzelë na wiodro
i przepòwiôdelë pògòdã na pòstãpnëch sédem miesãcy.
Wioderny pierszi dzéń rokù nie béł dobrim znakã, bò
przepòwiôdôł nieòbrodzôj. Za to kòmùdny dzéń béł lepszim zwiastunã, tedë nicht sã nie gòrził na niedobré wiodro w Nowi Rok.
Òbrzészkòwò nôleżało jic w Nowi Rok na mszã, bò
„wszëtkò trzeba zacząc z Bògã”, a i „Pón Jezës béł tedë
pierszi rôz w kòscele”. Pò pôłnim zaczinałë sã gòscënë, grë
w kartë i pòspólné zabawë. Na przëmiar cekawą zabawą
bëło „ùzéranié za nowòroczną gwiôzdą” (tj. zdrzenié za nią
przez rãkôw, a z górë chtos timczasã wlôł wòdë i òbléwôł
cekawsczégò.
Wszëtczim w tim dniu nôleżało składac nowòroczné żëczbë. Pierwi robił to „Nowòroczny chłop” òblokłi w kòszlã
i kòżëch, chòdzący òd chëczi do chëczi z żëczbama
szczescégò. Wszëtcë mòcno wierzëlë, że „Nowi Rok jaczi,
całi rok taczi”, tej starelë sã bëc wiesołi, miłi, a wëstrzégelë
sã spiérków, gòrzu, jisceniô i płaczu.
Òbrobienié Danuta Pioch. Pòspòdlé: Słowôrz ks. B. Sëchtë, L. Malicki, Rok obrzędowy na Kaszubach; J. Perszon, Godné zwëki.

Karno „Gwiazdki” z Gimnazjum przë Zespòle Szkòłów w Gòwidlënie. Òdj. Ł. Richert
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Gramatika
Hana Makùrôt

Proteticzné spółzwãczi
Proteticzné spółzwãczi (protezë) to spółzwãczi, jaczé rozwiłë sã przed samòzwãkã w nôgłosu. Zjawiszcze protezów
w kaszëbsczi lingwistice wparłãcziwô w se czile jãzëkòwëch
procesów, w òsoblëwòscë: prejotacjã, przëdech, labializacjã,
a téż òbjimô jiné przëmiarë proteticznëch spółzwãków.
Proces prejotacji pòlégô na rozwicym sã w nôgłosowi pòzycji, colemało przed samòzwãkã i, rzadzy przed jinyma samòzwãkama, nieszlabizoùrobnégò półsamòzwãkù j. W lëteracczim kaszëbsczim jãzëkù prejotacjô je przirodnô leno dlô niewielnëch domôcëch kaszëbsczich słowów, nôczãscy glajda j
pòkazywô sã przed samòzwãkã i, m.jin w leksemach.: jic, jich,
jidżelnica, jiglëca, jiglëna, jiglëwié, jiglnik, jiglôrz, jigła, jigra,
jigrac, jigrzëcznô, jigrzëska, jikro, jimac sã, jimadło, jimë, jimiã,
jimòsc, jimòwnik, jimòwny, jimra, jimroch, jimrochòwati,
jimroszka, jimrotac, jimrotny, jinaczëc sã, jinaczi, jindze, jiny,
jiscëc sã, jistniec, jistnienié, jistny, jistota, jistewny, jistwa, jizba, jizbiszcze, jizbòwi, jizdebka, jizdebny, zajimac; miészi
zasyg mô pòkazywanié sã półsamòzwãkù j w pòzycji przed
samòzwãkama a, e, np. w słowach: jaż, jesz, w gwarach kaszëbsczich prejotacjã pòtikô sã téż w jinëch przëmiarach, np.
w słowach Jadóm, Jéwa.

Przëdech w kaszëbiznie pòlégô na rozwicym sã w nôgłosu
słowa, przed samòzwãkã, zwãcznégò spółzwãkù h. Proteticzny spółzwãk h pòkazywô sã w lëteracczim kaszëbsczim
jãzëkù m.jin. w nôslédnëch słowach: hòckac, hòpa, hòpkac.
Czasã mómë do ùczinkù z wëstąpiwanim etimòlogicznégò
spółzwãkù h, chòc w gwarach kaszëbsczich pòtikóné są
fòrmë, w jaczich wëeliminowóny òstôł nen spółzwãk, np.:
(h)arfa, (h)arfòwac, (h)armónika, (h)ermùs ‘skrzip pòlny;
złi duch’, (H)Él, (h)élsczi. Nierôz w lëteracczim kaszëbsczim
jãzëkù pòkazywają sã dwa wariantë słowa: halac – alac,
harbata – arbata, harbatny – arbatny, heltka – eltka, tak
tej przëdech je w nëch słowach marginalny.
Jeżlë chòdzy ò proces labializacji, to nie mdze òn tuwò
òsóbno òmówiony, bò òstôł òn òpisóny w apartnym artiklu drëkòwónym w „Naji Ùczbie” w lëstopadnikù 2011
rokù. Òkróm wëżi wëmienionëch przëmiarów proteticzné
spółzwãczi pòkazywają sã téż w jinëch słowach, òsoblëwie
czãsto mómë do ùczinkù z proteticznym spółzwãkã w,
pòjôwiającym sã przed rozmajitima samòzwãkama, np.
w leksemach: wieszczórka, wieszczerzëca, witro, witrznica,
wôłtôrz.

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô 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 znaczenié mô czëtanié dzecóm.

wicy na
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