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WDÔRË Z ÙSZŁËCH LAT

Zéńdzenié pierszé:
z Aleksandrã Majkòwsczim
– Witôj, Móniczkò! Rôczã ce na nadzwëkòwą rézã!
– Witôj, Szczepankù. A co to bãdze za réza?
– To bãdze réza pò kaszëbsczi lëteraturze. Môsz chãc sã
na niã wëbrac?
– Jo, móm. Tej òd cze më zaczniemë?
– Nôprzód òdwiedzymë nôwiãkszégò kaszëbsczégò pisarza! Tak tej jô ce zabiéróm do Kartuz!

– Widzysz nen fëjn bùdink?
– Ten na górce?
– Jo, gôdają na niegò erem. Tam ze swòją białką òd 1921
rokù mieszkô Aleksander Majkòwsczi. Pòj, òni pewno ju
na nas żdają.
– Pòwiédz le mie, dze Majkòwsczi mieszkôł przedtim?
– Òn sã ùrodzył i wiele lat mieszkôł w Kòscérznie. Jaczis
czas téż we Gduńskù, w Sopòce, w Grëdządzu i we wiele
jinëch môlach. Në, më ju jesmë na placu.
Szczepón zaklepôł w dwiérze. Za sztót òdemkł jima
dosc wësoczi, łësawi chłop, z môłim wąsã, òkrãgłima
òkùlôrama i wiesołim ùsmiéwkã:
– Aaa! Witôjta! Ceszã sã, że wa do mie przëszła. Pòjta le
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dali, rôczã waju do jizbë.
Òni wlezlë do paradnicë, dze czeka ju na nich białka
i dwa dzéwczątka.
– Hewò je mòja białka Aleksandra. A to mòje dzecë:
Baszka i Witosława. Starszich, Damroczi i Mestwina, prawie ni ma doma. Òbezdrzijta sobie jizbã, smiało.
Na westrzódkù stojôł stół, a wkół niegò stółczi. W nórce
pòlëce z ksążkama. Midzë wiele kriminalnyma romanama
òni ùzdrzelë téż ksążczi napisóné przez Majkòwsczégò:
zbiérk wiérztów Spiéwë i frantówczi, prowadnik Zdroje Raduni, dokôz na binã Jak w Kòscérznie kòscelnégò
òbrelë.... Niżi leżało wiele numrów cządników Gryf i Pomorzanin.
– A jakô ksążka widzy sã Wama nôbarżi? – spita Mónika.
– Ti tu ni ma, òna jesz wiedno żdaje na wëdanié, leżi
w mòji szuflôdze. Wëdóné są blós ji wëjimczi.
– A jaczi òna mô titel?
– Żëcé i przigòdë Remùsa. To je dokôz mòjégò żëcô. Mie
sã zdaje, że wszëtkò, co jô przedtim napisôł, prowadzëło
mie do ti jedny ksążczi. Jo, tak to je.
– A czë Wë jesz môce cos napisóné, co nie je wëdóné?
– Ooo! Je tegò dosc wiele. Wëdónô jesz nie je Historia Kaszubów. Nieskùńczony je roman Pomorzanie.
Piszã jesz Gramatikã kaszëbską. Nie wiém, czë zdążã to
wszëtkò skùńczëc.
– A czemù je taczi jiwer z wëdôwanim kaszëbsczich ksążków?
– Chtëż to wié? To nie je takô prostô sprawa. Wiele bë
pòmògło, żebë Kaszëbi wiãcy kùpiwelë i czëtelë kaszëbsczé ksążczi.
W ti chwile białka Majkòwsczégò wniosła arbatã:
– Sadnijta terô do stołu. Tu mòżeta dali gadac – rzekła
Majkòwskô.
– A co dlô Was je wôżniészé, lékarzenié lëdzy czë pisanié? – dali pëtałë dzecë.
NAJÔ ÙCZBA, NUMER 2 (64), DODÔWK DO „PÒMERANII”

I

2013-02-04 11:18:15

WDÔRË Z ÙSZŁËCH LAT

– Hmm, na taczé pëtanié nie je letkò òdpòwiedzec. Jak to
gôdają, czej ksądz spiéwô, òrganista zéwô. Kò cëż, jakno
doktór mògã lékarzëc cała Kaszëbów, a jakno pisôrz léczã
Kaszëbów dësze. A co je wôżniészé? Wezta òdpòwiédzta
sobie sami.
– A jakô robòta je cãżészô, pisanié czë lékarzenié?
– Jedna i drëgô robòta nie je letkô. Żebë bëc doktorã, jô sã
mùszôł długò ùczëc, a jesz przeszkôdzałë mie w tim biéda
i to, że jem Kaszëbą. Pisaniô jô sã ekstra ni mùszôł ùczëc,
to òd wiedna sedzało dzes we mie bënë. Żebë cos dobrze
napisac, je trzeba wiele czasu i wiele próbòwaniô. I trzeba
miec nôdzejã, że z tegò bãdze cos dobrégò, chòc pewno nié
tak zarô. Kòwôl piérwi żelazo rozżôlô, a tej je kùje.
– Tej jak Wóm nimò biédë ùdało sã skùńczëc medicynã?
– To nie bëło letkò, mój òjc béł gbùrã, a pózni kùczrã, òn
ni miôł dosc dëtków na mòjã nôùkã. Czejbë nié wspòmóżk
òd stowôrë, jô bë ni miôł dërch ani progimnazjum w Kòscérznie, ani Gimnazjum w Chònicach. Żebë zacząc sztudérowac, jô sóm mùszôł zarobic i zebrac dëtczi. Pózni,
jak jô so ju nie wiedzôł radë, jô znôwù dostôł wspòmóżk.
Dobri lëdze mie wëpòmòglë. Dobrze miec pieniądze, lepi
szczescé. Mòje rozmajité zwadë z Niemcama sprawiłë, że
sztudia jô zaczął w Berlinie, pózni jô sã przeniósł do Grifii,
a titel doktora jô dostôł w Mònachium. Nôbarżi jem rôd
z tegò, żem béł w Grifii. Tam jem ùzdrzôł pòrtrétë kaszëbsczich ksążãtów. Tam zapôla sã we mie kaszëbskô skra,
Òrmùzdowô skra.
– Në jo, to nie bëła lëtkô droga, kò mëszlã, że òb czas I swiatowi wòjnë żëcé bëło jesz cãżészé?
– Të môsz prôwdã, dzeckò. To bëłë baro cãżczé czasë. Tak
czegòs jô jesz nie widzôł. Czej jedna òwca òbarchnieje, tej
wszëtczé za nią barchnieją. Jô tej béł doktorã w wòjskù
i òbjachôł pół Eùropë: Prësë, Ùkrajinã, Rumùniã, Francëjã.
To nie je do òpòwiedzeniô. Szczescé ta wòjna przëniosła
Kaszëbóm to dobré, że nazôd nasta kòl nas Pòlskô.
– Jo, jo, bò Wë doch ju przed wòjną rzeklë, że wszëtkò, co
kaszëbsczé, to pòlsczé.
– To je nôwôżniészô deja Towarzëstwa Młodokaszëbów, jaczé më jesmë założëlë w 1912 rokù we Gduńskù. Karnowsczi, Heyke, Sãdzëcczi, jô i jesz wiele jinszich.
– Tej w Pòlsce Kaszëbóm je lepi?
– Jo, je lepi, kò wszëtczé nôdzeje równak sã nie zjiscëłë, chòc
më próbòwelë, jak szło. Jô téż dzejôł we wiele òrganizacjach,
chòcbë w grańczny kòmisëji a téż w Pòmòrsczi Radze. Leno
terô pòlskô władza nie chce wspòmagac Kaszëbów i jich
kùlturë. I cëż wa na to rzeczeta?
Tak òni so sedzelë, pòpijelë arbatã, jedlë kùszczi òd Drawca,
a so pòwiôdelë. Na kòmódze stojałë òdjimczi. Wiele z nich
przedstôwiało codniowé żëcé Kaszëbów. Na jinëch widzec
bëło Majkòwsczégò z widzałima Pòlôchama: z Wincentim
Witosã, Józefã Piłsudsczim, Józefã Hallerã. Wëżi wisa gablota z òrderama a midzë nima Złoti Krziż Zasłëdżi, Òficersczi
Krziż Òrderu Òdrodzeniô Pòlsczi i Strzébrzny Wawrzin
Akademicczi Pòlsczi Akademii Lëteraturë. Na wiele pòlë-
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cach stojałë rozmajité dokazë kaszëbsczich ùtwórców. Majkòwsczi widzôł, że dzecë na nie wzérają:
– Jô baro lubiã òdjëmac żëcé Kaszëbów. Zbiéróm téż jich
dokazë. Móm jich baro wiele. Wiéta wa co, chcemë so zrobic òdjimk wszëtcë razã!
Wtim za dwiérzama dôł sã czëc jaczis chłopsczi głos. Majkòwsczi cëchò zdradzył swòjim gòscóm:
– Në, wiéta wa! To Feliks „Marszôłk” Marszôłkòwsczi, mój
sekretéra. Zarô tu wléze i kôże mie cos robic.
I pò prôwdze za sztót òdemkłë sã dwiérze, a w nich pòkôzôł
sã jaczis chłop i rzekł:
– Witóm serdeczno.
A tej do Majkòwsczégò:
– Mòżece wë przińc do bióra, bò żdają tam na waju Labùda
i Trepczik z nowim numrã „Zrzeszë”?
– Niech le chwilã pòczekają. Dóm tu cos czekawégò mòjim
gòscóm, a tej do nich przińdã, jo?
Tej Majkòwsczi wstôł, zdżinął za dwiérzama, a za sztót
òn przëszedł nazôd. W rãkach niósł wiôldżé pùdło i pôrã
albùmów:
– Hewò są mòje pòcztowé kartë i znaczczi. Jô rôd je zbiéróm
i jak widzyta, móm jich dosc wiele. Wa tu so fëjn òbzérôjta,
a jô mùszã chwilã pògadac tam z tima. Òni cygną dali tã
robòtã dlô kaszëbiznë, jaczi jô ju ni móm mòcë cygnąc. Në,
jo. Tak długò grónk wòdã nosy, jaż sã ùchò ùrwie. Jô ju jem
przë latach, a zdrówkò sã psëje.
Majkòwsczi wëszedł, a Mónika i Szczepón zaczãlë przezerac
jegò bògaté zbiorë. Òni ani nie zaùważëlë, jak minãło pół
gòdzënë i Majkòwsczi béł z nima nazôd.
– Në jo, widzyta, jak to flot zminãło.
– Jenë, më ju mùszimë jic dodóm – rzekł Szczepón.
– Pò prôwdze? Szkòda. Jô bë rôd so jesz z wama pògôdôł.
A mòże przińdzeta w pòniedzôłk reno, co? Më bë sã wëbrelë razã na grzëbë? Jô baro lubiã chòdzëc na grzëbë. Nôwiãcy
jich rosce w mirochòwsczim lese. Tej co?
– Baro dzãkùjemë za rôczbã, ale w pòniedzôłk më mùszimë
jic do szkòłë – òdrzekła Mónika.
– Në jo. Szkòda. Tej jô wama cos dóm. Pòczekôjta le.
Majkòwsczi znôwù na sztót wëszedł. Tim razã òn jima
przëniósł jakąs rzezbã.
– Wezta, to je dlô waju – rzekł Majkòwsczi i dôł jima sztaturã
wësoczégò, cenczégò chłopa z karą.
– Bóg zapłac. A chto to je?
– To je Remùs, przédny bòhatéra mòjégò romana. Òn chòdzył pò Kaszëbach z karą i sprzedôwôł rozmajité rzeczë, midzë jinszima kaszëbsczé ksążczi. Tak próbòwôł retac zapadłi
zómk i zaklãtą królewiónkã. I głëpc mądri, ga pòznô, czegò
mù felëje. A wa bë chca wëbawic zapadłi zómk? Chca wa bë
ùretac zaklãtą królewiónkã?
– Jo, chcemë. Leno jak? – òdrzekł Szczepón.
– Ò tim mùszimë so pògadac drëdżim razã. Ale nôprzód
przeczëtôjta mòjã ksążkã. Mòże do te czasu òna ju bãdze
wëdónô.

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 2 (64), DODÔWK DO „PÒMERANII”

najo_uczba_LUTY_2013.indd 2

2013-02-04 11:18:15

ÙCZNIOWIE GIMNAZJUM

Janusz Mamelsczi

Na gòscënie
ù Aleksandra Majkòwsczégò
(1876–1938)

(scenarnik na dwie gòdzënë)

Céle ùczbë
Ùczéń:
• zapòznôwô sã z pòstacą Aleksandra Majkòwsczégò, jegò
żëcym i ùtwórstwã,
• wëszukiwô w teksce jinfòrmacje, òdpòwiôdô na pëtania
do tekstu,
• znaje i rozmieje kaszëbsczé rzeczónczi, wskôzywô jich
kòntekst,
• zabiérô głos w diskùsji, wëpòwiôdô swòje zdanié,
• znaje miona i nôzwëska młodokaszëbów i zrzeszińców,
• znaje fòrmë czasu ùszłégò,
• pisze charakteristikã,
• ùkłôdô biografiã.
Metodë robòtë
•
•
•

robòta z tekstã, słowarzã, jinternetã
kôrbiónka
cwiczënczi

Didakticzné pòmòce
•

tekst „Zéńdzenié pierszé: z Aleksandrã Majkòwsczim”
Janusza Mamelsczégò, wëjimczi z ksążków, słowarze,
jinternet

2. Z tegò tekstu mòże sã wiele dowiedzec ò Majkòwsczim.
Òdpòwiedzë na pëtania:
1) Dze ùrodzył sã Aleksander Majkòwsczi?
2) Jaczé szkòłë òn skùńcził?
3) Dze òn sztudérowôł?
4) Jak zarôbiôł na żëcé?
5) Dze mieszkôł Majkòwsczi?
6) Wiele miôł dzecy, wiele dzéwczãtów i wiele knôpów?
7) Jak nazywa sã jegò białka?
8) Jaczé dokazë napisôł Majkòwsczi?
9) Jakô ksążka bëła dlô nie nôwôżniészô?
10) Jaczich ksążków bëło wiele na jegò pòlëcach?
11) W jaczich òrganizacjach dzejôł Majkòwsczi?
12) Jaczé òrderë òn miôł dostóné?
13) Z jaczima znónyma Pòlôchama òn sã pòtikôł?
14) Co lubił robic w wòlnym czasu?
15) Co zbiérôł Majkòwsczi?
16) Kim béł Remùs?
3. Hewò je spisënk wëdónëch ksążków Majkòwsczégó.
Przeczetôj gò.
•

Cyg ùczbë

•

1. Przeczëtôj ùwôżno pòwiôstkã Mamelsczégò
ò Majkòwsczim.

•
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Pielgrzymka wejherowska, Gdańsk 1899, Gdynia
1992.
Jak w Koscérznie koscelnygo obrele abo Pięc kawalerów a jedna jedyno brutka. W osem spiewach...,
Gdańsk 1899, Gdańsk – Kościerzyna 2008.
Spiewe i frantówci, Poznań 1905.
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•
•
•
•
•

Zdroje Raduni. Przewodnik po Szwajcaryi Kaszubskiej
z mapą i 22 ilustracyami, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Warszawa 1913.
Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, Toruń
1938.
Historia Kaszubów, Gdynia 1938.
Pomorzanie. Powieść, Gdańsk 1973.
Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914, Wejherowo
– Pelplin 2000

A terô òdpòwiedzë na pëtania:
1) Czë Majkòwsczi doczekôł wëdaniô całi ksążczi Żëcé
i przigòdë Remùsa?
2) Czë skùńcził dokazë, ò jaczich je gôdka w teksce?
3) Z jaczi ksążczi mòże sã wiãcy dowiedzec na témat tegò, jak
wëzdrzało żëcé Majkòwsczégò òb czas I swiatowi wòjnë?
4) Ò jaczim dokazu Majkòwsczégò ni ma nic rzekłé w teksce?
5) Hewò są pòdóné lata żëcô dzecy Majkòwsczégò: Damroka (1922–1979), Mestwin (1924–1944), Barbara (1928–1983)
i Witosława (1929–1955). Pòrechùj i pòwiédz:
a) Jaczé dzeckò Majkòwsczégò żëło nôdłëżi? Czë òno żëło wicy
lat jak sóm Majkòwsczi?
b) Jaczé dzeckò żëło nôkrodzy?
c) Wiele lat miało kòżdé dzeckò, jak ùmarł Majkòwsczi?
d) Wiele lat miôł Majkòwsczi, jak rodzëłë sã jegò dzecë?
6) Co, wedle Majkòwsczégò, mòglëbë robic Kaszëbi, żebë
mòżna bëło wëdawac wiãcy kaszëbsczich ksążków? Czë ta
rada je jesz dzysô aktualnô? Co të ò tim mëslisz? Mòże znajesz
jiné spòsobë, żebë wëdawac wiãcy kaszëbsczich ksążków?
Pòdiskùtujta ò tim w klase.
7) Majkòwsczi béł doktorã, leno dzysô barżi je znóny ze
swòjégò pisaniô. Czemù òn pisôł ksążczi? Jak òn sóm to tłómacził? Co wedle cebie znaczą jegò słowa?
4. W teksce mòże nalezc czile rzeczónków. Spróbùj wëjasnic
jich znaczenié. Kògò òne sã tikają w teksce?
Czej ksądz spiéwô, òrganista zéwô.
Kòwôl piérwi żelazo rozżôlô, a tej je kùje.
Dobrze miec pieniądze, lepi szczescé.
Czej jedna òwca òbarchnieje, tej wszëtczé za nią barchnieją.
Tak długò grónk wòdã nosy, jaż sã ùchò ùrwie.
I głëpc mądri, ga pòznô, czegò mù felëje.
5. Ò jaczim placu Majkòwsczi rzekł: Tam zapôla sã we mie
kaszëbskô skra, Òrmùzdowô skra? Jak rozmiejesz te słowa?
Dzãka czemù tak sã stało? Jeżlë nie wiész, pòprosë szkólnégò,
niech to wëjasni.
6. Jak zwelë bùdink, w jaczim Majkòwsczi mieszkôł w Kartuzach? Czë domiszlôsz sã, skąd mògła sã wząc ta pòzwa? Jeżlë
nie wiész, dowiédz sã, skądka wzãła sã pòzwa Kartuzë.

IV

7. Spróbùj sã dowiedzec, jakô stowôra dôwa Majkòwsczémù
wspòmóżk na nôùkã.
8. Majkòwsczi je wespółzałóżcą Towarzëstwa Młodokaszëbów. W teksce òn wspòminô, z kim je zakłôdôł. Wëpiszë fùl
miona i nôzwëska młodokaszëbów a téż jich przédné hasło.
9. Pòsobnikama młodokaszëbów bëlë zrzeszińcë. Aleksander
Majkòwsczi sã z nima pòtikôł w Kartuzach i jima pòmôgôł. Jak
sóm rzekł: Òni cygną dali tã robòtã dlô kaszëbiznë, jaczi jô ju
ni móm mòcë cygnąc. Wëpiszë miona i nôzwëska zrzeszińców.
10. Majkòwsczi je téż aùtorã herbù Kartuz. Czë wiész, jak òn
wëzdrzi? Jeżlë nié, szëkôj za nim w jinternece.
11. W zdaniach wëpisónëch niżi mòże nalezc cekawé fòrmë
czasników. Co to są za fòrmé? Przełożë je na pòlsczi.
To je nôwôżniészô deja Towarzëstwa Młodokaszëbów, jaczé
më jesmë założëlë w 1912 rokù we Gduńskù.
A czë Wë jesz môce cos napisóné, co nie je wëdóné?
12. Ò jaczi ksążce Majkòwsczi rzekł w pòwiôstce: To je dokôz
mòjégò żëcô. Mie sã zdaje, że wszëtkò, co jô przedtim napisôł,
prowadzëło mie do ti jedny ksążczi? Czë të ju môsz przeczëtóné tã ksążkã? Czë wiész, co to znaczi wëbawic zapadłi zómk
i ùretac zaklãtą królewiónkã?
13. Na spòdlim tekstu i cwiczënków napiszë charakteristikã
Aleksandra Majkòwsczégò.
14. Ùłożë krótką biografiã Aleksandra Majkòwsczégò.
15. Jeżlë jes cekawi/cekawô wiãcy sã dowiedzec ò Aleksandrze
Majkòwsczim, zazdrzë do tëch ksążków:
•
•
•

Józef Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdańsk 2000.
Wiktor Pelpliński, Aleksander Majkowski jako twórca „Gryfa”
oraz Towarzystwa Młodokaszubów (1908–1912), [w:] Literatura kaszubska – książka, twórca i biblioteka, Gdańsk 2000.
Augustyn Klemens Hirsz, Kronika życia i twórczości Aleksandra
Majkowskiego, Banino 2008.

abò wëzwëskôj starnë jinternetowé:
•
•
•

http://monika.univ.gda.pl/~literat/remus/0101.htm Andrzej Bukowski, Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego, Toruń 1938
http://monika.univ.gda.pl/~literat/remus/0099.htm Tadeusz Linkner, Aleksander Majkowski
http://muzeum.wejherowo.pl Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
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MÙZYCZNÉ SZTÔŁCENIÉ

Tomôsz Fópka

Czej w Gromiczną...

1. Czej w Gromiczną z dakù kapie
Jesz pòstoją w chléwie szkapë...
A gromicznik sã miesądz nazéwô,
Co Gromiczną pòstrzód swiąt skriwô.
2. Czej w Gromiczną słuńce swiécy
Mało bãdze w sklepie, mice...
A gromicznik...
3. Czej w Gromiczną srodżi mróz
Tej w kòmòrach ju le ju...
A gromicznik...

Wëdanié ùdëtkòwioné przez
Minystra Administracji i Cyfrizacji
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ÙCZNIOWIE STARSZICH KLASÓW SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Elżbiéta Bùgajnô

Bôjka ò òwcë i kòze
Céle ùczbë
Ùczéń:
• rozmieje czëtac ze zrozmienim tekst pò kaszëbskù,
• znaje zasadë pisënkù lëtrów ò, ù
• pòdôwô rodzënã słowa zëma,
• szukô rimów,
• wié, co to je ùòsobienié,
• szukô jistników w rozmajitëch ôrtach,
• bédëje spòsobë pòmòcë zwierzãtóm òb czas zëmë.

W jedny bùchce, blisko òknów,
zëmą òwca z kozą mieszkô.
Midzë nima tak sã dzeje:
jedna drëdżi nie rozmieje.

Metodë robòtë
•
•
•

robòta w karnach
prôca z dërżéniowim tekstã i słowarzama
kôrbiónka

Didakticzné pòmòce
•

tekstë dokazu J. Mamelsczégò „Bôjka ò òwcë i kòze”
dlô kożdégò ùcznia, słowarze

Cyg ùczbë
1. Z pòdónégò cygù lëtrów wëkreslë co drëgą, a dowiész
sã, co bãdze tématã naji ùczbë.

BAÔKJTKÒAFÒLÒEWGCIËPIXKSÒSZRE
Przeszło latkò, jeséń przeszła,
na Kaszëbë zëma przëszła.
Spadłe lëstë, spadłë sniedżi,
Chòwa w chléwach dërchã sedzy.
W jedny bùchce, bliskò òkna
zëmą z kòzą mieszka òwca.
A na kòzã i na òwcã
zëma cygnã òd te òkna.
Kòza zmiartô, gnôt prze gnôce,
Wszëtkò na ni wcyg dërgòce.
„Je to zëmno! Alaże!			
Mróz ju przëszedł! Mróz ju je!”
Òwca w cepłą wełnã skrëtô,
mróz ji wcale nie dotëkô.
Nawet nie wié, że òn je:
„Mróz le przińdze! Mróz le mdze!”

VI

2. Pò przeczëtanim bôjczi ju wiész, w jaczim cządze rokù
dzeją sã òpisóné zdarzenia. Zapiszë wszëtczé pòzwë
cządów rokù, a pòzwã wëzwëskóną w teksce pòdsztrëchnij.
3. Wëpiszë z tekstu słowa sparłãczoné z zëmą i ùłożë z nima
zdania.
Òd kòżdégò słowa wëpisónégò przed sztótã twòrzë dalszé
jegò pòchódné i zapisywôj to w taczi pajiczënie, jak
pòkôzywô mòdło.
– zamrozëc
– mrozny

– Mróz
– mrozno

– mrozëc

– wëmrozëc
– òdmrozëc
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4. Ùłożë słowa spòkrewnioné ze słowã zëma (np. zëmno, zëmny, zëmòwi, zëmòwac, zëmizna). Mòżesz do te
wëzwëskac słowarze.
5. Przë ùżëcym słowarza nalézë i zapiszë synonimë i antonimë słowa zëmno.
6. Òbmëslë i zapiszë zëmòwą prognozã pògòdë na witrzészi
dzéń.
7. W bôjce pòznajemë kòzã i òwcã. Jaczé òne są? Czegò sã
ò nich dowiadëjemë z tekstu?

11. Wëpiszë z tekstu słowa, w jaczich wëstãpiwają lëtrë ò,
ù. Przëbôczë, czedë je piszëmë, i co to je labializacjô.
Kòżdé o, u je labializowóné na zôczątkù słów, a we westrzódkù słów pò p, b, k, g, ch (h), w, f, m.
Ùwôga: Jeżlë słowa, chtërne mają na pòczątkù ò, ù, są zapisóné z przedrostkama abò w złożeniach (słowach zestawionëch), nót je zachòwac labializacjã, np. przeòczëc
(przeoczyć).
12. Dofùluj tabelkã jistnikama z bôjczi.
Chłopsczi ôrt

8. Zwierzãta gôdają jak lëdze. Jak nazéwómë taczi spòsób
przedstawieniô pòstacjów w bôjkach?
9. Bôjczi colemało są òdzdrzadlenim swiata lëdzy. Jaczé
prôwdë ò lëdzach òstałë skrëté pòd pòstacama zwierząt?
Prowadzë w ti sprawie kôrbiónkã w karnach.
10. Wëpiszë z tekstu bôjczi rimë, òsóbno rimë dokładné,
òsóbno – niedokładné.

Białgłowsczi ôrt

Dzecny ôrt

13. Jak mòżemë pòmòc dzëczim zwierzãtóm i chòwie
przetrwac zëmã? Zabédôj czile spòsobów.
14. Naùczë sã piãkno czëtac tekst bôjczi.

Wëzgódka
Òbliczë wińdzënë w dólnëch kratkach zestôwków, ùstawi je òd nômiészi do nôwikszi i òdczëtôj hasło, chtërno je przësłowim. Òbjasnij, jaczé znaczenié skrëło sã w tim przësłowim.
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GRAMATIKA

Hana Makùrôt

Rozwij dôwnëch strzódgłosowëch dwùzwãków el, or
nachôdającëch sã w pòzycji midzë dwùma spółzwãkama
Dôwny strzódgłosowi dwùzwãk el nachôdający sã
midzë dwùma spółzwãkama, òglowò w zôpadnosłowiańsczich
jãzëkach, do jaczich przënôlégô téż kaszëbizna, rozwił sã na
nen ôrt, że karno nëch zwãków ùległo procesowi przestawieniô
(metatezë). Tak tej w terôczasnym kaszëbsczim jãzëkù colemało wëstąpiwô w negò ôrtu słowach dwùzwãk le, np. plewa, wlec, nachôdający sã midzë dwùma spółzwãkama. W niechtërnëch przëmiarach mògło w nëch słowach duńc do scesnieniô samòzwãkù e (czej béł òn dłudżi), tak tej mòżlëwé je
téż karno lé, np. mlécz, mléczarniô, mlécznik, mléczôk, mlékò,
slédz. Równak w kaszëbsczim jãzëkù czãscy nigle w pòlaszëznie
to strzódgłosowé karno rozwiło sã w dwùzwãk ło, m.jin.
w słowach: młoc, młoleczka ‘zabôwka dlô dzecy abò strëch
na wróble’, młolôk ‘wietrznik, wietrzny młin’, młoto ‘tobaka
pòsekónô, przërëchtowónô do młocô’, płoc, pòmłoti, słodzëna
‘śledziona’, szłom (w stôropòlszczëznie istniała téż fòrma:
szłom), wëpłoti, zemłoti, żłódz (w pòlsczich dialektach téż
żłódź), i zgódno z terôczasną pòlaszëzną w słowach: człowiek,
człón, człónk, płowi, żłobic, żłób.
Pierwòszné strzódgłosowé karno or, nachôdającé
sã midzë dwùma spółzwãkama, w zôpadnosłowiańsczich
jãzëkach, midzë chtërnyma je kaszëbsczi jãzëk, òglowò ùległo
fòneticznémù procesowi przestawczi i rozwiło sã w dwùzwãk
ro (czasã dodôwkòwò ze zdłużenim samòzwãkù o do pòstacë
ó), np. w słowach: broda, bróna, droga, krowa, mrowic sã,
mrowiszcze, mrówka, próg, prószëc, sroka, strona, wrona, wrota, wróbel, zôgroda. Wëmienioné pòstacë słowów tipiczné są
dlô lëteracczi kaszëbiznë i colemało wëstąpiwają téż w kaszëbsczich gwarach, równak w dialekce nordowim mòże pòt-

kac w przëwòłónëch leksemach dwùzwãk ra i pòwëższé słowa artikùłowóné są pòsobicą jakno: barda, barna, darga, karwa, marwic sã, marwiszcze, marwa, parg, parszëc, sarka,
starna, warna, warta ‘w znaczenim: wiôldżé dwiérze, bróma’,
warbel, zôgarda. Rozwij dwùzwãkù or nachôdającégò sã
midzë dwùma spółzwãkama w dwùzwãk ar je tipiczny dlô
pôłniowòsłowiańsczich jãzëków i dlô czeszczëznë a słowacczëznë, téż dlô wëmarłégò pòłabsczégò jãzëka i dialektów
słowińsczich. Równak takô realizacjô, bierzącë za mòdło
nordowé gwarë, przëjãła sã téż w niejednëch słowach w lëteracczi kaszëbiznie, np. bardawica, bardawiszcze, bardawka,
bardawkòwati, charna ‘trôwa’, charnisti, charst ‘lëché sano;
òstrô trôwa’, gard, karwina ‘trzoda, na jaką skłôdają sã krowë,
celãta i wòłë’, karwińc ‘pòl. nawóz krowi’, parpac, parmiéń,
parmiszk, pònarwa ‘pòl. pędrak’, skarniô, skarniszcze, smarglëna ‘pòl. smrodynia, czeremcha’, smargla, stôrniô ‘bańtka,
flądra’, stôrnew, wągarda ‘miedza, grańca pòla’, zôparg
‘pierszô z brzegù głãbiô w mòrzu’. Wtórznie hiperpòprawno
metateza zaszła téż w fòrmach grósc, grónk, chòc trzeba
pòdsztrëchnąc, że pierwòszné są taczé pòstacë nëch słowów,
jak garnk i gôrsc, pòtikóné przede wszëtczim w westrzédnëch
i pôłniowëch gwarach. Nót je téż dac bôczënk na słowò starża,
w jaczim ùchòwała sã archajiznowô pòstac bez przestôwczi,
ale z przejinaką samòzwãkù o w samòzwãk a.
Zdrzódło: Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich,
oprac. przez Zakład Słowianoznawstwa PAN, pod kierunkiem
H. Popowskiej-Taborskiej, z. XIII, s. 51–81; E. Breza, J. Treder,
Gramatyka kaszubska, Gdańsk 1981, s. 23–24.

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

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