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Danuta Stanulewicz

Pòwiôstka

Balbina i Tigrisk
Jastrë na wsë (abò ò filmòwanim jastrowëch zajców)

Zymk i Jastrë – jaczi je to snôżi cząd! Jakno Gòdë. Òb
zymk piãkno swiécy słunôszko, trôwa je zelonô i kwiôtczi
są farwné. Blós barżi widzałé są latné ferie, kò jô ni mùszã
chòdzëc do szkòłë òb dwa miesące.
Na Jastrë më z Nënką i Tatkã jesmë pòjachelë do Wùja
Francka, chtëren żëje z Familią na wsë. Mòjégò Bracynka,
sztudérã Witka, rôczëlë Rodzëce jegò Dzéwczãca – Barbôrczi. I sama Barbôrka. Pò prôwdze jô nie wiém, co Òna
w Nim widzy. Òn je wcyg taczi nerwés i wôżny, a nawetka
nie je szëkòwny.
Më jachelë nié troje, leno czwòro. Jô mùszała wząc
mòjégò Kòta Tigriska, bò jô ni mògła Gò òstawic samégò.
Dzecë Wùja Francka, Mariczka i Môrcën, mają dwa
kòtë, Biôłą i Czôrnégò. Biôłô wëzdrzi jakno aniołuszk, le
to dzëkô szetelnica. Czôrny wëzdrzi jakno diôbéłk, ale
òn je taczi mitczi pùjk, jak mój Tigrisk. Biôłô wcyg bije
Czôrnégò pò pëskù, chòc to òn je fëst wikszi. Òj, Tigrisk
mdze niebòraczi!
Tigrisk jachôł w taczi szpecjalny klôtce i żałosno
miaùkôł. Jô gò chcała z ny klôtczi wëjąc, ale Tatk béł
cwiardi.
– Òb rézã Fùtrzasti mùszi sedzec w ny klôtce i bëc
cëszi kòta!
– Kòt cëszi kòta?
Wùja Franck, Cotka Klarka, Mariczka i Môrcënk ju
żdalë na naji. Żdałë téż ne dwa pùjczi i dwa psë, chtërne
wszëtczé sã lubią. Nawetka Biôłô, kò ni miałabë kògò bijac i z kògùm sã sztridowac. A tuwò mô lubòtnégò kòta
i dwa psë.
Bëła to Wiôlgô Sobòta. Cotka Klarka rzekła:
– Dzecë, nôprzód farwienié jôjków, pò tim na
swiãcenié jedzeniégò do kòscoła!

Më jesmë malowelë na jôjkach kaszëbsczé mòtiwë
– zwònuszczi, niezabôtczi, tëlpë i gwiôzdczi.
– A Të, Môrcënkù, môsz le żuczczi namalowóné.
– Ne kwiôtczi są blós dlô dzéwczãtów, nié dlô knôpów!
– Na szlipsu Twój Tatk mô doch wszëtczé kaszëbsczé
kwiôtczi! Kaszëbsczi wësziwk je dlô kôżdégò – jô gò
pòùcza.
– Balbina, Òn nie rozmieje malowac – wëjasniła mie
Mariczka. – Żuczk je letczi w malowanim, le kwiôtczi
i gwiôzdczi – ju nié.
Pò swiãcenim jedzeniégò Mariczka pòkôza nama zajcowé ùszë, chtërne òna miała ùszëté dlô kòtów. Ùszë
bëłë dłudżé i farwné.
– Më mdzemë mielë naje trzë jastrowé zajce!
Më nałożelë zajcowé ùszë Czôrnémù. Òn béł
baro nieszczestlëwi i miaùkôł, le pòczestno sedzôł
w przeddómkù.
– Słëchôjta, mdzemë naje zajce filmòwac – do głowë
przëszła mie ùdba. Mój fòtoaparat dobrze rozmieje
filmòwac, a jô robiã baro czekawé filmë. Mòże òstac nié
pisôrką, leno reżisérką?
– Akcjô!
Jô filmowała, czej Mariczka i Môrcënk nałożelë Biôłi
zajcowé ùszë. Biôłô sã rozgòrzëła i ze złoscë – hòpla na
swiãconé jôjka w kòszikù! Jaczi mdze to czekawi film!
Leno trzë bëłë pòtłëkłé. Pò tim nałożëlë ùszë Tigriskòwi.
A nen bòjón chiżo ùcekł na bómã.
Wùja Franck i Tatk przëszlë do przeddómkù.
– Tatkù, mómë zrobióné czekawi film, z zajcã na bómie – jô bùszno rzekła.
– Jaczi zajc? Ala na! To biédny naji Fùtrzasti. Doch
môta wa parzówczi? – spitôł Tatk.
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– Parzówczi?
– Ju béł taczi film, gdze kòt ùdowôł zajca i ùcékôł na
drzéwiã. I wôżné tam bëłë parzówczi. Nen film miôł titel
„Miedwiédzk”1.
– „Miedwiédzk”? To mùszi bëc dlô dzôtków.
– Nié, nen film je dlô wiôldżich.
Dlô wiôldżich? Czim barżi dlô wiôldżich, tim barżi jô
mùszã nen film òbezdrzec!
W jastrową niedzelã jô wstała wczas reno i zdrzã
przez òkno. Gdze zelonô trôwa, gdze farwné kwiôtczi?
Wszëtko biôłé, sniég na Jastrë! Ale przëtrôfk!
Mògã leno ò se napisac:
Na nordowi dzëbie
rézowa so rôz Balbina,
chtërna miast jastrowégò zajca
pòtka czôrno-biôłégò pingwina.
1

Miś, reż. Stanisław Bareja,

Elżbiéta Prëczkòwskô

Chcesz pòłączëc przijemné z pòżëtecznym?
Przińdz do nas!
Céle ùczbë
Ùczéń:
• czëtô ze zrozmienim tekst
• wëzwëskiwô wôżné wiadła z przeczëtónégò tekstu
• rozmieje napisac swòje CV
• rozmieje dokùńczëc dialog
• òpòwiôdô ò tim, co widzy na òdjimkach
• bògacy słowiznã sparłãczoną z telewizją
Metodë robòtë
•
•
•

robòta z tekstã
szukanié pòtrzébnëch wiadłów
pòznôwanié warkù aktora

Fòrmë robòtë
•
•
•

II

kôrbiónka
robòta w grëpach
rozmòwë w pôrach
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CYG ÙCZBË
Cwiczënk 1
Przeczëtôj tekst i òdpòwiédz na pëtania.
Jeżlë lubita wëstãpòwac przed telewizyjną kamerą i znajeta kaszëbsczi jãzëk, tej mòżeta sã zgłosëc na nagriwanié ùczbów kaszëbsczégò jãzëka w telewizji. Na òdjimkù
(na s. III) widzyta młodzëznã: Wérónkã, Martã, Juliana
i Szimòna. Dzéwczãta chòdzą do strzédnëch szkòłów,
Szimón ju sztudérëje, a Julk jesz je w spòdleczny szkòle.
Òni mieszkają w gminie Żukòwò. Czej mają wòlny czas,
tej ùczą sã kaszëbsczich tekstów i rëchtëją sã na nagrania.
– To je dlô mie fëjn sprawa, bò mògã wëzwëskac
znajomòsc rodny mòwë, baro lubimë ze sobą przebëwac
a téż pòznôwómë wiele cekawëch placów na Kaszëbach
– gôdô Marta. – Nie zarobimë wiele dëtków, jednakò
ùczimë sã grë aktorsczi, a jinszi mògą sã ùczëc jãzëka, czej
nas òbzérają.

Starszé klasE spòdleczny szkòłë i gimnazjum

Cwiczënk 2
Na spòdlim przeczëtónégó tekstu zaznacz, czë zdania zapisóné niżi są prôwdzëwé (P), czë falszëwé (F). Przeczëtôj
głosno wszëtczé zdania, chtërne są prôwdzëwé.
a) Młodzëzna na òdjimkù nie rozmieje gadac pò
kaszëbskù.
b) Dzéwczãta chòdzą do strzédnëch szkòłów.
c) Młodi lëdze pòznôwają wiele nowëch placów na
Kaszëbach.
d) Żebë wząc ùdzél w ùczbach, nót sã zgłosëc do
przédnégò redaktora „Pòmeranii”
e) Wérónka wëzwëska jãzëk kaszëbsczi w Kanadze.
Cwiczënk 3
Na spòdlim tekstu pòłącz czasniczi z pasownyma
wërażeniama. W pôrach jedna òsoba czëtô czasnik,
a drëgô doparłãczi drëdżi pasowny dzél.

Ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w telewizji. Òdj. G. Prëczkòwsczi

Co tuwò trzeba robic? Nót sã zgłosëc do redaktora
prowadzącégò program „Spiéwné ùczbë” w telewizji.
Jeżlë sã sprawdzysz, tej dostóniesz tekst, chtëren nôprzód
nót przeczëtac i dobrze zrozmiôc. Tej nót naùczëc sã gò
i miec starã dobrze zagrac. Òbczas nagriwaniów wiedno są dwie abò trzë kamerë, chtërne wszëtkò rejestrëją.
Czasã nót zrobic czile pòwtórzeniów, a redaktór wëbierze
to nôlepszé. Tak, jak w prôwdzëwim filmie.
– Jô baro lubiã grac na binie i pòkazëwac rozmajité
wseczëca. Ceszã sã, że starszi mie naùczëlë gadac pò
kaszëbskù, bò jem przez to bògatszô òd mòjich rówieników, chtërny nie znają kaszëbsczi mòwë. Jô mògła
jã wëzwëskac nawetka w Kanadze, dze téż gôdają pò
kaszëbskù – gôdô Wérónka, drëgô lektorka.
Më bédëjemë wama taką robòtã. Ùczta sã kaszëb
sczégò, kòżdi jãzëk, to tak jakbësta mia jednã dëszã wicy!
Słowôrzk:
załóżczi – zakładki, òdjimk – zdjęcie, òbzerac – oglądać,
rozmajité – różne, rówienicë – rówieśnicy, bédowac
– proponować
1) 	Czim zajimô sã w wòlnym czasu młodzëzna, chtërna
je na òdjimkù?
2)	Co Marce nôbarżi widzy sã przë nagriwanim
kaszëbsczich ùczbów?
3) 	Jaczé są pòsobné dzéle robòtë przed nagranim.
4)	Czemù Wérónka gôdô, że mògła kaszëbską mòwã
wëzwëskac w Kanadze?
5) Jeżlë sã znaje wiele jãzëków, tej mô sã wiele...

1) wëstãpòwac
2) widzyta
3) ùczą sã
4) pòznôwómë
5) zrobic
6) pòkazëwac
7) wëzwëskac

a) kaszëbsczich tekstów
b) wiele cekawëch placów
c) rozmajité wseczëca
d) czile pòwtórzeniów
e) przed telewizyjną kamerą
f) nawetka w Kanadze
g) na òdjimkù młodzëznã

Cwiczënk 4
Chcesz wëstãpòwac w ùczbach kaszëbsczich w telewizji?
Napisz do redaktora swòje CV.
……....…………..
………....………..
….……………..…..
…………….....……
Żëcopis
Cwiczënk 5
Pòdzelta sã na 4-òsobòwé grëpë, w kòżdim karnie
przëdzelta so role i naùczta sã nôprzód dobrze je czëtac,
a pózni naùczta sã jich na pamiãc. Mòżeta przedstawic
to przed klasą abò nagrac, np. kòmórką, całą ùczbã z aktorską jigrą, a pózni wespół jã òbezdrzec. (Mòżesz téż zazdrzec na stronã TV Wybrzeże, tam w „Spiéwny ùczbie” z 9
stëcznika 2015 rokù ta ùczba je zagrónô).
Jónk. Jidã do szkòłë, czedë gãstô dôka / Do kùńca mégò
nosa leno sygóm zdrokã. / Jidã, jidã. (rapùje)
Tónk. Co na ce je wlazłé? Ce cos felëje czë co?
J. Dëcht nick mie nie felëje. Tak sobie spiéwóm, rapùjã,
wiész të.
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T. Të tam prawie rozmiejesz rapòwac. Ale kò rób sobie,
co chcesz.
Wérónka. Jenëse z nieba, czedë to bëło. Më to spiéwelë
do ùczbów, co bëłë w „Rodny Zemi”. To bëło czilenôsce
lat temù.
Òla. Mie sã cos zdôwô, że tej spiéwa z wama Nataliô
Szroeder. Dzys òna je baro znónô.
W. Jo, a ùcził nas Tomôsz Fópka. Zresztą òn ten sztëczk
mô napisóné.
T. To ju bëło dôwno. Jô tegò nie pamiãtóm, a skąd bë të
miôł wiedzec ò tim?
J. Doch są platczi, a jô słëchac rozmiejã. Procëmkù ce, to
jô sã mùzyką interesëjã.
T. Jô téż, le kąsk jinszą. A pò prôwdze do mie barżi dochôdô słowò niżle twòje jamrowanié-spiéwanié.
W. Ni ma sprawë. Hewò, proszã baro. To je dëcht nowi
ôrt kaszëbsczi pismieniznë: Esemesë do Pana Bòga.
Pòsłëchôjta jednégò: „Pò gòlenim”. Dzãka wami, / że przë
dzysészim / nôpiartim brodë skrobanim – / jem sã nie zacął...
„na amen”.
J. To je czekawé. Mòżesz mie pòkazac. Òne są dosc smié
szné. Hewò tu je ò bótach wiązanim: Je to drãgò sobie wiązac bótë! / Mùszi miec je nôpierwi pasowné... / Wësëszëc,
wëczëszczëc, wëpùcowac... / Dłëgszą łëżkã nadô wiek... /
Nôcãżi je rzeszëc z grëbim brzëchã... / Co sã zmãczi przë tim
człowiek, / zmòknie... / Mòrze nôszpetniészich słów wëleje...
Nigle kót òdzeje w skórë sztëk...
T. Chto to tak cos widzôł, żebë esemesë do Pana Bòga
wëselac.
Ò. Pón Bóg i bez tegò wszëtkò rozmieje, ale to je wierã
taczi nowi spòsób duńdzeniô do dzecy i młodëch, jak wa.
J. Jo, mòże jô wëslã jaczégò esemesa, żebë mie Pón Bóg
w nowim rokù dôł nową kòmórkã.
T. Wëslë téż zarô, żebë përznã rozëmkù cë przëbëło mët.
J. Jô mëszlã, że to jô w twòjim mionie napiszã.
W. Sã ni ma co za wiele wëgłëpiac z pòwôżnëch sprôw,
żebë Pón Bóg czasã wama jaczégò esemesa nie przësłôł.
Tegò nie pragnijta.
Ò. Jô téż mëszlã, że za wiele ni ma co Bòga mieszac
w lëdzczé sprawë, a samémù zadbac, żebë ten nowi rok
béł chòcle nié gòrszi jak łońsczi.
J. I żebë nie béł smùtny.
Ò. Tej mòżna so wiedno pòczëtac jaczi szpòrt. Hewò tu są
szpòrtë – tegò samégò aùtora.
T. Jô lubiã czëtac szpòrtë. Pòkażë je mie. Przeczëtóm
wama pierszi òd stronë: Tatk z synkã szlë do zoo. Wtim synk
gôdô: – Tata, ale ta môłpa na nas slépcëje! – Ale synkù, më
jesz jesmë dopiérkù przë kasë!
Zrëchtowôł: E. Prëczkòwsczi

A.
B.
A.
B.
A.
B

Jo. Bò tam mògã wzerac, czej móm czas.
A ò czim òna bëła?
………….………….
……………………..
………….………….
……………………..

Cwiczënk 7
Pòdzelta sã na trzë karna. Wëmëszlta czile spòsobów
zôchãcbë nëch „Spiéwnëch ùczbów”, tak żebë jak nôwicy
lëdzy je òbzérało. Swòje ùdbë przedstawta przed resztą
klasë. Wëbierzta te, chtërne są nôbëlniészé. Napiszta e-maila ze swòjima ùdbama do redaktora ùczbów.
Cwiczënk 8
Przëzdrzë sã òdjimkóm, co są niżi. Òpòwiédz, co na nich
widzysz, i dopisz w chmùrkach to, co ne òsobë mògłëbë
gadac. Przeczëtôj ne tekstë swòjémù drëchòwi z łôwczi.
Czë wiész, w jaczich placach na Kaszëbach ne òdjimczi
są zrobioné? Jeżlë nié, tej przeczëtôj kòżdi wërôz òd
slôdë do pòczątkù. Ùłóż słowa w zdania i zapisz je pòd
òdjimkama.
mùezùM ézcsbëzsakondapôZ w eiwotëB
kdózrtsÒ ërutlùK izcsròmòP-òksbëzsaK w inidG

Cwiczënk 6
Dokùńcz krótką gôdkã z drëchã, chtëren bierze ùdzél
w kaszëbsczich telewizyjnëch ùczbach.
A. 	Witôj, jô cã widzôł wczora w kaszëbsczi ùczbie w TV
Wybrzeże?
B. 	Alana! To miło, że je òbzérôsz, gwësno w internece?
Co?

IV
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Òdj. G. Prëczkòwsczi

rozegracjô

Marika Jelińskô

Jastrowô jigra

Òpisënk i instrukcjô

Pëtania

Jigra je pòmòcą dlô szkólnëch przë pòwtôrzanim wiadłów ò jastrowim czasu (ale mòże w niã grac téż doma,
np. z familią). Mòże w ni wëkòrzëstac pëtania, jaczé tuwò
bédëjemë, abò samémù dopasowac pëtania do tego, co
nalazło sã na ùczbach w cządze Wiôldżégò Pòstu i Jastrów.
Przeznaczonô je dlô 3–7 grôczów. Pëtania òd 1 do 12,
jaczé są tuwò pòdóné, nót je skserowac i pòcąc tak,
cobë kòżdé pëtanié bëło na òsóbny kôrteczce. Do jigrë
brëkòwné są jesz kòstka i pionczi (tëli, co je grającëch).
Rozpòczinô ta òsoba, chtërna szmërgnie nôwëższą
lëczbã òczków.

1. Wiôlgônoc to pò kaszëbskù … ?
2. Nôbòżéństwò, chtërno òdbiwô sã w kòżdi piątk
Wiôldżégò Pòstu, to … ?
3. Nôbòżéństwò, chtërno òdbiwô sã w kòżdą niedzelã
Wiôldżégò Pòstu, to …?
4. Z czegò robi sã palmë, jaczé swiãcy sã w Palmòwą
Niedzelã?
5. Jak jinaczi nazéwô sã na Kaszëbach Wiôldżi Piątk?
6. Chto przënôszô dzecóm dôrënczi w Jastrë?
7. Z czegò robi sã gniôzdka, do jaczich wkłôdô sã Jastrowé dôrënczi?
8. Co dôwni Kaszëbi robilë ò pòrénkù w Jastrë?
9. Co to je dëgòwanié?
10. Jak nazéwô sã pierszi dzéń Wiôldżégò Pòstu?
11. Wiele dniów dérëje Wiôldżi Pòst?
12. W jaczich miesącach mògą bëc Jastrë?

Znakòwanié pòlów
zajk – skôczesz dwa pòla do przódkù
kùrzątkò – copiesz sã dwa pòla
farwioné jôjkò – pëtanié
Kòżdi, chto stanął na pòlu z obrôzkã farwionégò jôjka,
losëje pëtanié. Kôrtczi z pëtaniama są rozdrzuconé nôdpisama w dół. Szkólny (a doma „sãdza”, np. starszi) mô
przë se òdpòwiedzë na pëtania, cobë mógł sprôwdzëc,
czë grający dobrze òdpòwiedzôł. Jeżlë chtos dôł dobrą
òdpòwiésc, to zatrzimiwô kôrteczkã z pëtanim, a jeżlë
nié, to jã òdkłôdô nazôd. Tim spòsobã pëtanié dali je
w grze, mòże je wëlosowac i na nie òdpòwiedzec chto
jiny. Jigrã mògą wëgrac dwie òsobë: ta, chtërna jakno
pierszô bãdze na mece, i ta, chtërna dobrze òdpòwiedza
na nôwiãcy pëtaniów (òceniwô to szkólny abò „sãdza”,
chtëren prowadzy rechùnczi).

Òdpòwiedzë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Jastrë
Droga Krziżewô
Gòrzczé żale
Z farwnëch papiorów i bibùłë, z baszków, z zym
kòwëch kwiôtków itp.
Płaczëbóg
Zajk
Z mchù, gałązków, kwiatów, farwnëch papiorów
i szléfów, itp.
Chòdzëlë do rzéczi abò strëmiénia i òbmiwelë sã
gãbã, co bëło symbòlã òczëszczeniô a téż miało
ùstrzec jich przed wszelejaczima chërama.
Dëgòwanié to chòdzenié knôpów w Jastrowi Pò
niedzôłk z rena z gałązkama jałówca pò chëczach,
dze mieszkałë młodé dzéwczãta, i gëldzenié jich tima
gałązkama pò nogach, nôlepi jesz tedë, czedë bëłë
w łóżkach.
Strzoda Pòpielcowô
Sztërdzescë dniów
W strëmiannikù abò łżëkwiace
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Hana Makùrôt

Słowòbùdowizna czasników.
Czasniczi òdjistnikòwé
Czasniczi mòtiwòwóné przez jistniczi colemało ùsôdzóné
są paradigmaticzno, to znaczi nie dodôwô sã niżódnégò
fòrmantu, leno nastãpiwô przeniesenié słowa z jednégò
partu mòwë do jinégò partu mòwë. Taczé przeniesenié słowa do jinégò partu mòwë parłãczi sã ze zmianą
mòdła òtmianë, nazéwónégò paradigmatã òtmianë.
W przëtrôfkù czasników òdjistnikòwëch paradigmaticzné ùsôdzanié deriwatów pòlégô na przeniesenim słowa
z klasë jistników do klasë czasników. Ti przejinace towarzi dodôwanié téż czasnikòwëch témòwëch sufiksów, taczich jak na przëmiôr -owa- (-òwa-), -a-, -ë-, -e-, -i(-y-). Nierôz dodôwkòwò doparłãcziwô sã jesz na zôczątkù
słowa prefiks abò téż na kùńcu dodôwô sã pòstfiks sã.
Rozmajiti mòże bëc znaczënk òdjistnikòwëch
fòrmacjów czasnikòwëch. Drãgò je wëdzelëc semanticzné kategórie, jaczé bë òbjimałë wszëtczé negò ôrtu
deriwatë. Niechtërne òdjistnikòwé czasniczi òdnôszają
sã do aktiwnosców subiektu, np.: czasnik pilac òznôczô
‘wëdawac zwãczi’, ale mòże gò ùżëc leno w òtniesenim
do zwãkù wëdôwónégò przez pile. Fòrmacje czasnikòwé
òdjistnikòwé mògą òdnaszac sã téż do aktiwnosców
wëkònywónëch w ùprocëmnienim do òbiektu, np.:
tobaczëc ‘zażëwac tobakã’. Dzél fòrmacjów czasnikòwëch
òdjistnikòwëch wskôzëje na to, że chtos przënôlégô do
jaczégòs karna subiektów, np.: kòłodzejowac ‘przënôlegac
do karna kòłodzejów, bëc kòłodzejã’, szewcowac
‘przënôlegac do karna szewców, bëc szewcã’. Jiné czasniczi mòtiwòwóné przez jistniczi òdnôszają sã do zdarzeniów – bãdący słowòbùdowiznowim spòdlim jistnik
òdnôszô sã do jeleżnoscë, w jaczi bierze ùdzél subiekt,
np.: kolãdowac ‘chòdzëc pò kòlãdze’, gòdowac ‘przeżëwac
Gòdë’, wrëjowac ‘chòdzëc na wrëje’. Fòrmacje czasnikòwé
òdjistnikòwé mògą téż òdnaszac sã do procesów, np.
kwiatowac ‘rozwijac sã z pãczka w kwiat’, abò do zmianë

stanu ùczłowieczëc ‘ùczënic człowiekã’. Wiele fòrmacjów
czasnikòwëch mòtiwòwónëch przez jistniczi mô para
frazë, w chtërnëch jistnik bãdący słowòbùdowiznowim
spòdlã je ùżëti przërównaniowò, np.: bùczkac sã ‘ùswinic
sã jak bùczka’, białczëc ‘stawac sã jak białka’, jastrzëbiec
‘stawac sã chcëwim, łapczëwim szlachòwno jak jastrzib’,
krowiec ‘stawac sã grëbim jak krowa’.
Jak ju òstało nadczidniãté, wikszosc fòrmacjów czas
nikòwëch òdjistnikòwëch to deriwatë twòrzoné paradigmaticzno, przez przeniesenié słowa z klasë jistników do
klasë czasników. Zmianie ny towarzi dodanié témòwëch
czasnikòwëch sufiksów, chtërne mògą bëc nôslédné:
-owa- (-òwa-), np.: brutkòwac ‘zalécac sã do brutków’,
bùlwòwac ‘jesc bùlwë’, délowac ‘kłasc pòdłogã z délów’,
drëchòwac ‘nazéwac kògòs drëchã’, dżadowac ‘bëc dżadã’,
farbòwac ‘nakładac farbã na cos’, fùgòwac ‘robic fùdżi’, głodowac ‘doswiadczac głodu’, gniôzdowac ‘słac sobie gniôzdo’, gòdowac ‘przeżëwac Gòdë’, gùbòwac ‘ùkładac w gùbë’,
gwiôzdowac ‘héklowac w sztôłce gwiôzd’, haczkòwac ‘płoc
za pòmòcą haczczi’, kartowac ‘grac w kôrtë’, kòlãdowac
‘chòdzëc pò kòlãdze’, kòłodzejowac ‘przënôlegac do
karna kòłodzejów, bëc kòłodzejã’, kòpicowac ‘składac
w kòpice’, krziwdowac ‘doswiadczëc krziwdë’, kwiatowac
‘rozwijac sã z pãczka w kwiat’, łokcowac ‘jidącë, pòmagac
sobie rëchama łokców’, matkòwac ‘òpiekòwac sã kims
szlachòwno, jakbë sã bëło matką’, mieczowac ‘biôtkòwac
sã mieczã’, môltëchòwac ‘jesc môltëch’, mùrowac ‘stawiac mùrë’, mùzykòwac ‘twòrzëc mùzykã’, nënkòwac
‘òpiekòwac sã kims szlachòwno, jakbë sã bëło nënką’,
noclegòwac ‘bëc na noclégù’, nocnikòwac ‘òstac na nocnik’, nocowac ‘òstawac gdzes na noc’, nokcowac ‘òbcënac
nokce’, numrowac ‘nadawac numrë’, òctowac ‘wkładac do òctu’, pestkòwac ‘wëcëgac pestczi’, pòkùtowac
‘òdprawiac pòkùtã’, pôlcowac ‘przebierac pôlcama, grac

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 3 (85), DODÔWK DO „PÒMERANII”

VII

GRAMATIKA

na stole pôlcama’, prorokòwac ‘bëc prorokã’, sąsadowac ‘bëc sąsadã kògòs’, snopkòwac ‘ùkładac w snopczi’,
szewcowac ‘przënôlegac do karna szewców, bëc szewcã’,
szëfelkòwac ‘pòsłëgiwac sã szëfelką’, sznurowac ‘rzeszac
sznurã’, tapétowac ‘kłasc tapétã’, tatkòwac ‘mądrowac
sã jak tatk, ùdawac tatka’, wrëjowac ‘chòdzëc na wrëje’,
żniwòwac ‘robic przë żniwach’; negò ôrtu fòrmacje mògą
miec téż doparłãczony na kùńcu pòstfiks sã: dzeckòwac
sã ‘zachòwëwac sã jak dzeckò’; notérowóné są téż
fòrmacje prefiksalno-paradigmaticzné, np. z prefiksã za-:
zabùchtowac ‘zamknąc kògòs w bùchce’;
-a-, np.: pilac ‘wëdawac zwãczi (przez pile)’,
dodôwkòwò pòtikô sã deriwatë paradigmaticzné z dodónym na kùńcu pòstfiksã sã: bùczkac sã ‘ùswinic sã jak
bùczka’, kłopòtac sã ‘miec kłopòt’;
-ë-, np.: białczëc ‘stawac sã jak białka’, łokcëc
‘niszczëc ruchna na łokcach’, matczëc ‘òpiekòwac sã kims
szlachòwno, jakbë sã bëło matką’, solëc ‘dodawac solë’,
tatczëc ‘mądrowac sã jak tatk, ùdawac tatka’, tobaczëc
‘zażëwac tobakã’, wilczëc ‘stawac sã dzëczim jak wilk’;

doparłãczony mòże bëc téż dodôwkòwò pòstfiks sã, np.:
celëc sã ‘rodzëc celãta’, pùjczëc sã ‘cmùlëc sã jak pùjk’;
czasã pòtikô sã téż fòrmacje prefiksalno-paradigmaticzné, np. z fòrmantã ù-: ùczłowieczëc ‘ùczënic człowiekã’,
ùsmiercëc ‘przëczënic sã do czëjis smiercë’;
-e-, np.: gdowiec ‘stac sã gdówcã abò gdową’, jastrzëbiec
‘stawac sã chcëwim, łapczëwim szlachòwno jak jastrzib’,
krowiec ‘stawac sã grëbim jak krowa’;
-i- (-y), np.: żniwic ‘robic przë żniwach’.
Cwiczënk 1
Pòdóné są nôslédné jistniczi: król, gùba, kwiat, dzëwôk,
gdówc, kam, brzôd, szëfla.
Òd pòdónëch jistników ùsadzë pòchódné czasniczi.
Napiszë, w jaczi spòsób òstałë ùtwòrzoné deriwatë.
Czë òb czas ùsôdzaniô pòchódnëch słowów òstałë dodóné jaczés słowòbùdowiznowé fòrmantë?
Ùsadzë słowòbùdowiznowé parafrazë ùtwòrzonëch
przez sebie pòchódnëch czasników.

Errata
Na sódmy starnie gromicznikòwi „Naji Ùczbë” mómë zrobioné dwie fele, za chtërne gòrąco przeprôszómë Czëtińców
i dr Hanã Makùrôt.
Na kùńcu scenarnika ò Tónie Ôbramie felëje infòrmacje, że na kaszëbsczi tłomaczëła gò Hana Makùrôt, a w gramaticznym dzélu NÙ, aùtorstwa téż H. Makùrôt, mómë dónë lëchi titel, miało bëc: „Słowòbùdowizna czasników. Czasniczi òdczasnikòwé”, a je cos czësto jinégò.

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.
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