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ZatoPieni w tradycji Krajny…

w czym można się zatopić? w marzeniach oczywiście przede 
wszystkim! a  tu raptem mamy co innego – Krajna, trady-
cje!!!

wielkie to i ważne dla nas, mieszkających na tej ziemi, uświa-
domić sobie, skąd jesteśmy, jakiż to nasz ród! Bo przecież stam-
tąd, z tej tradycji, z historii, która tę tradycje tworzy, pochodzi-
my…

niewiele zwykle wiemy o tej naszej tradycji, bo rolą starszych 
i mieszkających tu od dawna jest przypominać młodym o tychże 
tradycjach. Pięknie więc się stało, że Młodzieżowy dom Kultu-
ry „iSKra” w Pile podjął się takiego ważnego działania, by o tra-
dycjach tych przypomnieć, by wiedzę o nich utrwalać.

Haft krajeński, gwara, zwyczaje, obyczaje, podania i legendy, 
opowiastki! jakie to wszystko okazało się ciekawe, ważne, jak 
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otworzyło wielu uczestników projektu na wiedzę o swej najbliż-
szej małej ojczyźnie! 

a przecież to dopiero początek, to ziarno, które zostało wrzu-
cone w dobrą, podatną glebę i które na pewno „przyniesie plon 
obfity”. dlatego wspólnie podziękować sobie możemy wszyscy 
– twórcy i  wykonawcy projektu „Zatopieni w  tradycji Krajny”, 
uczestnicy zajęć z  haftem krajeńskim, słuchacze pogadanek 
o gwarze krajeńskiej i znaczeniu języka w życiu każdego z nas, 
twórcy tekstów literackich także w tradycji Krajny zatopionych, 
autorzy scenografii, w jakiej znaleźli się uczestnicy projektu. to 
nasze wspólne dzieło.

 Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywy będą kontynuowane 
i że będzie nas wokół tych działań coraz więcej. Bo im więcej po-
znamy i pokochamy swą domową najbliższą ojczyznę, tym bę-
dziemy bogatsi, tym łatwiej będzie się nam poruszać w nowej, 
otwartej dla nas wszystkich rzeczywistości.

jowita Kęcińska-Kaczmarek

wierSZe 
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Zuzanna Przeworska

Zuzanna Przeworska 

KoSMoS a Kod jęZyKowy 

Szukam słów,
by zrozumieć siebie i świat
w kosmosie tyle miejsca,
a słowa wciąż zagubione
nieoswojone jak dzikie zwierzę
jasny czyli niebieski 
w kodzie językowym 
tyle emocji i znaczeń
czas odciska piętno

przędzie się czas na kołku
krajeńskiej gwary
zanurzam się w tym czasie
jak w odbiciu wody
z której wyłaniają się
oczyszczone słowa
jak wyciąg leczniczy 
z wodorostów   jasny – niebieski

kołek – kołowrotek   
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edmund Muscari czynszakZuzanna Przeworska

Zuzanna Przeworska

SMaK życia

W sadzie kole domu dojrzewają tereśnie
jak twoje pełne usta

które rozchylasz do pocałunku

tak tu zacisznie

z dala od zgiełku świata 

i każdy nam tu poszczęści

gdy bez wieś idziemy trzymając się za ręce

czy pochylamy się nad grządkami w ogrodzie

Zrywam kolejną kartkę z kałandorza
jak kwiaty dla ciebie wpięte wówczas we włosy

one nigdy nie zwiędły

do tego lata wracam pamięcią pijąc bonkę
z twojej ulubionej tasci 

 i żem jest z tobą 

w tęsknocie pełnej milczenia  

tereśnie – czereśnie
bez – przez

kałandorz – kalendarz
bonka (też bonkafa) - kawa

tasci – filiżanki
żem jest – jestem      

edmund Muscari czynszak 

BeZ cenZury 
 

u nas na zwiosnę jak co roku
łąki dźwigają się z ziemi
z soczystą paletą zieleni
na której zakwitają mlecze
ku uciesze dziewcząt które
z nich piękne wionyszki plotą

na wiwat na drzewach strzelają
w sadach pąki słodkich tereśni  
które świt swetrem mgieł otuli
słowik swą poranną pieśń zanuci
by ospałe słonyszko do życia zbudzić
niosąc radość wszystkim ludziom
 
tym złym i tym trochę lepszym 
którym zadziorny los trosk
nigdy nie poszczędzi na zwiosnę – wiosną

wionyszki – wianeczki
tereśnie – czereśnie

słonyszko - słoneczko
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weronika Pytlarzweronika Pytlarz

weronika Pytlarz 

wyciecZKi

Myśmy tam chodzili
na łąkę
za wiatrak
między stogi siana.

Plecione wionyszki z modroków,
uploteczki we włosach
i ciepły wiatr
na jeszcze cieplejszej skórze.

Myśmy tam chodzili
jako gzuby,
a w domu
mama, wyrko
z wypraną pościelą
i namaczany w wodzie
chleb posuty cukrem.

Wionyszki z modroków – wianeczki z chabrów
uploteczki- wstążki

wyrko - łóżko
gzub - dziecko

posuty - posypany
stegny - ścieżki

Myśmy tam chodzili
i czasem wracali,
gdy zmrok pukał w okna,
gdy gwiazdy z politowaniem
układały nas do snu,
gdy wszystko było tak
czyste i proste
niesplamione winą,
obowiązkiem, utrzymaniem.

Myśmy tam chodzili kiedyś,
teraz rozchodzą
nam się stegny. 
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andrzej jan rubikandrzej jan rubik

andrzej jan rubik

ZWiosna

Potokiem ulic 
upływa dzień 
jakby nic 
nie działo się 
przypadkiem
Między ludźmi 
topnieją lody 
dawnych niedomówień 
i błyszczą jak rosa 
w blasku oporynka
nie zaśpij 
na zwiosnę

andrzej jan rubik

SłonySZKo

dzień zasypia powoli 
ostatni oddech wolności 
podrywa liście do lotu 
które w przeciwieństwie 
do ptaków 
nie znają 
powrotów do domu
człowiek gaśnie szybciej 
niż zachodzące słonyszko 
Policzone spojrzenia 
odbijają się w nurcie 
szarej rzeki 
i jak nadzieja 
świadoma swojej porażki
umierają w milczeniu
twarzą do chmur
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Barbara Kotulaandrzej jan rubik

andrzej jan rubik

jeSień 

Za oknem słonyszko 
przywołało blaskiem zwiosnę 
tylko w sercu 
jesień Vivaldiego 
i kapelusz wczorajszej myśli

Barbara Kotula

Sad

a ja w tym sadzie pełnym jabłczorek…
choć każdy woli co innego.
tutaj jest pięknie,
białe i różowe kwiaty,
a jabłczorki wyglądają
niczym panny młode.

choć każdy chce wyjechać 
na wyspy Kanaryjskie lub Majorkę,

wrócę tu
poczuć smak kucha na młodziach 
z szarej renety 
ze szczyptą cynamonu
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Barbara KotulaBarbara Kotula

Barbara Kotula 

Powroty

Miło wrócić tutaj,
zobaczyć ukochanego cućka, 
który biegnie w moją stronę, 
położyć się na gałęzi jabłczorki, 
przeczytać ulubioną książkę 
i spoglądać jak jabłka powoli dojrzewają, 
upleść wionyszek z dzikich kwiatów jabłczorek 
i założyć na rozpuszczone włosy.
Beztrosko iść tak na łąkę 
i zatańczyć w rytm muzyki dobiegającej z serca, 
rozpocząć uroczystą galę polonezem ze słońcem,
dać się poprowadzić wiatru w walcu. 

Ktoś twardo stąpający po ziemi pomyśli: 
”ale z niej dziwaczka”
Ktoś z bogatą wyobraźnią powie: 
”jednak rusałki istnieją…”

a ja po prostu  będę nadal tańczyć 
i cieszyć się życiem, 
choć i tak z teoretycznego punktu widzenia 
nie ma czym się cieszyć, 
przecież to tylko taniec wspomnień 
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Milena dawidziukMilena dawidziuk

Milena dawidziuk 

Moje SłonySZKa 

 
chwila kiedyś w przelocie złapana 

uchwycona w kadrze starego aparatu 

dziś powróciła  

i znów na moment  

poczułam zapach dawnych lat 

wróciły stare rozmowy 

wróciły łzy i śmiech 

na chwilę krótką 

lecz jakże piękną 

gdy stałam w sadzie 

wśród kwitnących wiśniorek 

spomiędzy gałązek  

spijałam słonyszko 
chłonęłam lekki wiatr 

i choć minęła 
a ja wróciłam  
do szarej codzienności  
to cieszę się tym co minęło 
 
niejeden ból nauczył mnie 
jak cieszyć się przeszłością  
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Milena dawidziukMilena dawidziuk

Milena dawidziuk 

tęSKnota 

Zamglony krajobraz wspomnień 
w oddali 
zatopiony we mgle 
przysłonięty wciąż rosnącymi 
wzgórzami teraźniejszości 
nie mogę sobie nic przypomnieć 
już nie pamiętam tamtych dni 
gdy beztrosko biegałam po łące 
i całą sobą chłonęłam 
zapach polnych kwiatów 
czułam niczym niezmąconą radość 

dziś już nie umiem się tak cieszyć 
bo zawładnęła mną teraźniejszość 
teraz zamiast pisać wiersze 
podpisuję dokumenty 

i chociaż mój skromny dom 
który pamiętam z dzieciństwa 
zastąpił nowy 
przestronny i nowoczesny budynek 
to ja nie umiem się nim cieszyć
bo nie mam na to czasu



FraSZKi
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dominika Liszkiewicz

dominika Liszkiewicz 

Gwara 

i choć niektórych gwara w oczy kole,
ja gwarą krajniacką godoć najwolę.

godać – mówić,  
najwoleć – najbardziej lubić
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jadwiga janickaMagdalena Michalska

Magdalena Michalska 

PiętoK 

różnie z piętokiem może się zdarzyć,
kiedy ślągwa szewiec będzie czwarzyć.

jadwiga janicka 

Kałędy 

chodzili tam i tędy,
by co zbroić kałędy.

kałędy – niegrzeczni chłopcypiętok – obcas 
ślągwa – ktoś, kto pracuje byle jak 

czwarzyć – robić byle jak, partaczyć
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jadwiga janickaczesław ochyra

czesław ochyra

jeszcze co niektórzy w Krajeńskim Miasteczku,
godoją krajniacką gwarą po troszeczku.

jadwiga janicka 

Kałędy 

Gdy koza zajęta była żytem,
kałędy ciągnęli ją za kitę.

kałędy – niegrzeczni chłopcygodać – mówić 
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Henryk Liszkieiwczczesław ochyra

czesław ochyra 

o BoLeSławie roManowSKiM

ongi biegał w Grabównie jak inne gzuby,
potem był patriotą najwyższej próby.

Henryk Liszkiewicz 

jaśnidło

wzięła to do twarzy, bo słyszała, że to “jaśnidło”,
a że nie znała gwary, teraz potrzebne jej mydło.

jaśnidło – niebieska farbka do bieliznygzuby – dzieci 
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Magdalena MichalskaBrayan Latzke

Brayan Latzke 

dźwierZe

onegdy wyglancował ja się w dobrej wierze,
ale u jej doma zamknięte były dźwierze.

Magdalena Michalska

KruSZKa

Srogo kruszka w gębie się kruszy,
a że smaczna, trzesą się juszy.

kruszka – gruszka (owoc) 
juszy – uczy

dźwierze – drzwi 
wyglancować się – wypucować się, nadać blasku
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dominika Liszkiewicz

dominika Liszkiewicz

KruSZcZonKa

Mieli my spotkać się z rana na pstrej łące,
a że głodni, zeszli się my przy kruszczonce.

Krajnakruszczonka – grusza – drzewo
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nazwa Krajna pochodzi od historycznego położenia tego re-
gionu na rubieży, na krańcu państwa Polan. to obszar pogranicz-
ny między wielkopolską i Kaszubami, zaliczany bądź do wielko-
polski północnej, bądź do Pomorza. od północy Krajna graniczy 
z Kaszubami, od wschodu z Borami tucholskimi, a od południa 
z  Pałukami. Pod względem administracyjnym nie tworzy ona 
żadnej jednostki, gdyż należy do trzech województw:  kujaw-
sko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. do najwięk-
szych i najważniejszych miejscowości na Krajnie należą: nakło 
nad notecią, historyczna stolica Krajny - Złotów, Sępólno Kra-
jeńskie, więcbork, wyrzysk. 

Z  działalności pielęgnującej z  wielką pasją tradycje krajeń-
skie znana jest w kraju wieś Buczek wielki w powiecie złotow-
skim – miejscowość, z  którą od wielu lat związana jest prof. 
jowita Kęcińska-Kaczmarek, długoletni nauczyciel akademic-
ki, językoznawczyni, regionalistka, zakochana w  gwarze, zwy-
czajach, obyczajach, tradycji i historii Krajny – jednym słowem 
wielka osobowość Krajny, autorka licznych książek naukowych, 
popularnonaukowych, śpiewników, podań i legend krajeńskich. 
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Prowadzi w Buczku od pięćdziesięciu lat zespól folklorystyczny 
„Krajniacy”, który prezentował liczne widowiska folklorystycz-
ne w gwarze krajeńskiej. Zespół kultywuje tradycje patriotycz-
ne spod znaku rodła, przypominając i utrwalając pieśni, wier-
sze, teksty prozatorskie z okresu międzywojnia.

dla „Krajniaków” pisze pieśni, piosenki, scenariusze wido-
wisk, które wystawiane na różnych scenach, doczekały się licz-
nych nagród i wyróżnień.

Gwary Krajny 

jaka zatem jest gwara krajeńska? czym się wyróżnia, jakie są 
jej cechy? ile w gwarze krajeńskiej jest wpływów kaszubskich, 
ile wielkopolskich… 

ciekawie o tym pisze, i to w bardzo przystępny sposób, prof. 
jowita Kęcińska-Kaczmarek, autorka „Małego słownika gwary 
krajeńskiej”: 

 „najbardziej wpadającą w  ucho charakterystyczną cechą 
mowy Krajniaków jest wymowa ć dź w  miejsce zmiękczonego 
k lub g, np. cieszeń zamiast ogólnopolskiego kieszeń, wieldzi 
w  miejsce wielki (stp. wielgi). Stąd też określenia świadomych 
swych odrębności językowych Krajniaków, gdy mówią do przy-

byszów o krajeńskich dziewczynach, które mają dzibcie, cieńcie, 
dłujdzie nojdzi jak patyci (albo witci). ta cecha nie występowała 
na całym terenie w jednakowym nasileniu, im bliżej terenu za-
mieszkałego przez Kaszubów (a więc na północ), tym bardziej.

od języka ogólnopolskiego różni się gwara (większość gwar) 
fleksją. Słownik w zasadzie takich zjawisk nie ma jak uchwycić, 
podając tylko jedną, słownikową formę wyrazu. i tak np. w od-
mianie czasowników w  liczbie mnogiej trybu rozkazującego 
mamy w  gwarze formy typu: idźta! róbta! pijta! w  celowniku 
liczby pojedynczej rzeczownika ojciec Krajniacy używają for-
my ojcowi, nie ogólnopolskiej formy ojcu. tych różnic, bardzo 
zresztą ciekawych, zachowujących często formy bardzo stare, 
jest w gwarach wiele.

w  odmianie czasowników wyróżnia się Krajna (i  Kaszuby) 
ciekawymi formami rozkaźników kierowanych do małych dzie-
ci: idźkaj! ziuźkaj! jodkaj! lotkaj!

Zdrobnienia drugiego stopnia typu zwonyszek, wionyszek, 
gornyszek są wspólne dla gwar krajeńskich i zarówno sąsiadu-
jących z nimi gwar wielkopolskich jak i kaszubskich.

Bardzo ciekawie budowane są formy wyrazów pochodzących 
od nazwisk, a  oznaczających dzieci typu: Klimkoc (od Klimek), 
Zychoc (od Zych), Stypic (od Stypa). ich rodowód jest bardzo 
stary; tak w staropolskim tworzono nazwy odojcowskie, np. od 
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król>królewic, od wojewoda>wojewodzic, od podczaszy>pod-
czaszyc itp. Formanty –owic, -ewic w  skróconej formie ostały 
się właśnie na Krajnie i Kaszubach.

tylko na Krajnie zanotował Kazimierz nitsch charaktery-
styczne nazwy drzew owocowych: tereśniorka, jagodziorka, 
kruszczorka, wiśniorka, śliwczorka, jabłczorka obok kruszczon-
ka, jagodzionka, wisionka, śliwczonka, jabłonka. wśród starsze-
go pokolenia Krajniaków te nazwy używane są do dzisiaj.

takich ciekawostek znalazłoby się więcej, zostawiamy je jed-
nak do słownika omawiającego gwary Krajny bardziej szczegó-
łowo.

często słyszało się (słyszy?) uwagi, że gwary Krajny zawiera-
ją sporo germanizmów. Krajna Złotowska przez ponad 170 lat 
znajdowała się pod zaborem pruskim (pozostała część Krajny 
nieco krócej). językiem szkół, urzędów, dokumentów był język 
niemiecki. 170 lat to kilka pokoleń użytkowników języka. jest 
więc rzeczą zaskakującą, że przez tak długi czas język Kraj-
niaków pozostał prawie niezmieniony i  że tak niewiele prze-
jął wyrazów niemieckich (według różnych obliczeń stanowi to 
5–10%). a  były to najczęściej wyrazy nazywające przedmioty, 
sprzęty, zjawiska wchodzące dopiero do codziennego użytku, 
nie mające swego odpowiednika w  gwarze, stąd np. krymer 
a nie kultywator, bonkafa lub bliższa mieszkańcom Krajny kawa 

bonowa, nie kawa (prawdziwa), w odróżnieniu od kawy zbożo-
wej, którą się wtedy powszechnie pijało, fligier – samolot. Z nie-
miecka określano też instytucje i zjawiska, które dopiero się po-
jawiły i to tylko w języku niemieckim. Znana jest powszechnie 
tu (i na śląsku) bana – bahnhof, czyli stacja kolejowa (używana 
też w znaczeniu pociąg).

ale nawet w takich wypadkach szybko polonizowano nowe 
wyrazy. warto tu przypomnieć nawiasem, że i bardziej ogólno-
polski dworzec (kolejowy) jest pochodzenia rosyjskiego, bo to 
podczas zaborów wprowadzano na ziemiach polskich (w Króle-
stwie) pierwsze linie kolejowe.

Krajniacy przyswajali też sobie inne przydatne w życiu wyra-
zy niemieckie, przystosowując je jednocześnie do własnej flek-
sji (odmiany). i tak najczęściej prajselbery (z nm. borówki) były 
zwane przez nich prejslokami, a w szafie kuchennej stały parad-
ne tasci (nm. die tasen – filiżanka), wędrus podpierał się rajzo-
ciem (rajzok – kij do podpierania z nm. reisen – podróżować).

Proces przejmowania wyrazów niemieckich przez użytkow-
ników gwary nie był wcale znaczniejszy niż współczesny nam 
proces przejmowania np. wyrazów angielskich (szczególnie 
w sferze komputeryzacji czy w handlu). Germanizmy były więc 
po prostu przejawem funkcjonujących koło siebie i wzajemnie 
(bo były i  procesy odwrotne) na siebie oddziałujących kodów 
językowych.
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język gwarowy odzwierciedla też wyraźnie tendencję mowy 
w  dążeniu do ekonomiczności: powiedzieć niewiele a  trafnie. 
i tak np. słowo najwoleć – najbardziej chcieć, lubić, pokazuje jak 
jednym słowem wyraża Krajniak to, co w języku ogólnopolskim 
trzeba wyrazić przynajmniej dwoma słowami, sor – to samiec 
sarny, stronować – trzymać czyjąś stronę, malki – farbki wodne, 
akwarele, sapa – katar, pochwalić – to powiedzieć: „niech bę-
dzie pochwalony jezus chrystus”.

Gwara, mimo iż ma coraz mniej użytkowników, jest językiem 
żywym, jak każdy język. tworzy wyrazy nowe, na potrzebę swo-
ich czasów. Ponieważ w wiosce zwykle mieszkała nauczycielka 
przedszkola, jej mąż nazwany został przez miejscowych przed-
szkolankiem, serek homogenizowany (którego przecież przed 
wojną jako żywo nikt nie znał) to po prostu homo, zaś uszy pejo-
ratywnie to – urbany…

co chyba jednak dla wszystkich kochających historię najważ-
niejsze (a każdy z nas powinien wiedzieć jak najwięcej o tym, co 
było i  jak, znać historię swoją i  najbliższej okolicy), to fakt, iż 
w gwarach najlepiej zachowały się wyrazy stare, niektóre bar-
dzo stare, których śladu próżno szukać w języku ogólnopolskim. 
i tak np. wyraz kazub – którego Krajniacy używają w znaczeniu – 
brzuch, wielki brzuch, znany był już w staropolszczyźnie i ozna-
czał pierwotnie koszyk z  kory, łubu na jagody, grzyby, drób, 

plotka oznacza wcale nie obmowę, lecz wstążeczkę, tasiemkę, 
wplataną we włosy dziewcząt, sklep to piwnica, znajdująca się 
często pod podłogą izby (a mająca przecież sklepienie), pluta to 
bagniste czy błotniste miejsce, zaś srebro do tej pory nazywa 
się często na Krajnie śrybłem.

wiele zachowanych wyrazów gwarowych odzwierciedla nie-
które zwyczaje, obrzędy, zachowania, postępowanie, mówi też 
o sprzętach, narzędziach dawno już nie używanych. np. sztrem-
ple (resztki piór pozostałych po darciu) szportowni uczestnicy 
darcia wyrzucali komuś dla szportu (dla żartu) pod drzwi, gdy 
późną nocą rozweseleni dobrym poczęstunkiem wracali do do-
mów. dźwierze i  furtci w  ostatnią noc starego roku były wyj-
mowane z zawiasów i wynoszone na drugi koniec wsi (a czasem 
jeszcze dalej…), często zaś w wieczór poprzedzający wesele pol-
trownicy poltrowali przed domem panny młodej. Gospodynie 
używały cierzenek do robienia masła, przędły wełnę na kołku, 
kiedy w tym czasie mężczyźni na szuńdach przynosili węborci 
pełne świeżej wody. (…)

Są i w naszym państwie społeczności, które się nigdy nie wy-
rzekły swego pierwszego języka. na Podhalu, na śląsku, na Ka-
szubach każdy szanujący się inteligent mówi dwoma językami: 
tym, z którym się urodził i wychował, oraz ogólnopolskim. od 
rolnika mieszkającego na wsi po profesora wszyscy rozmawia-
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ją ze sobą w swoim języku. na tym polega bogactwo duchowe 
i umysłowe tych społeczności i siła ich przebicia wobec całego 
narodu. jeśli z takim poczuciem dumy i odpowiedzialności za to, 
co posiadamy, będziemy trwać we wspólnocie zjednoczonych 
narodów – nie musimy się obawiać, że naszą tożsamość gdzieś 
zgubimy”.

źródło:
jowita Kęcińska-Kaczmarek, Mały słownik gwary krajeńskiej,
Złotów-wielki Buczek, 2004 r.

SłownicZeK Gwary KrajeńSKiej
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Zachęcamy twórców i miłośników literatury ( i nie tylko) do 
wykorzystania słów z gwary krajeńskiej do własnej twórczości, 
gdyż słowa te otwierają nowe możliwości twórcze, inspirują 
i nadają wyjątkowy wyraz artystyczny, a także – co nie jest bez 
znaczenia – słowa te otwierają nas na krajeński jakże ciekawy, 
wręcz intrygujący świat i krajeńskie klimaty.

Zapraszamy więc do przygody ze słowem – z gwarą krajeń-
ską, może częściowo już zapomnianą, ale wciąż żywą w pamięci, 
w  mowie, w  przedstawieniach, zarejestrowaną na nagraniach, 
wzbogacającą naszą wiedzą o przeszłości, przypominającą o na-
szych korzeniach, uwrażliwiającą nas na różnorodność naszego 
jakże bogatego języka ojczystego. 

Słowniczek gwary krajeńskiej jest bardzo bogaty – jest więc 
w czym wybierać. 
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Fotel – zesel
Gospodarz – bamber
Grzebać, szperać – gnebać/gnybać
Herbata – arbata/harbata
Huśtać się – hojbać się
idź! – bie
idźcie! – biejcie
inny – inszy
jeść – chwandzić
jeść wolno – dziamdziać
Kawa prawdziwa – bonkafa
Kąpielówki – badejci
Kobieta, żona – baba
Kołysać – kolebać
Letni – latny/ latowy
Lustro – wierściodło
Luźne karteczki z zapiskami – cetel
Lżejszy – lekciejszy
Mały woreczek – bojtelek
Marudzić – brawędzić
Mąż – chłop
Mężczyzna, który lubi towarzystwo kobiet – babiorz
Mówić szybko – ciafrotać

akwarele – malki
Babcia –babusia, busia 
Beret – beretka
Biedronka – maryjonka
Butelka – flaszka
chłopak – bursza/bursz
chłopiec – chłopyszek/chłopioszek
ciemnoniebieski – ciemnojasny
czapka – boba
do tyłu, z powrotem – nazad
dokąd, gdzie – kiej
dokąd, gdzie – ciej
dom – chałupa
drut do robótek ręcznych – igliczka
dworzec kolejowy/pociąg – bana
dziadek – dodek
dziecko, które często płacze – bekas
dzwonek – zwonek
elegancik – dupersznyt
Filiżanka – taska

oto propozycje popularnych słów gwarowych 
– do wykorzystania… 
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Murawa – banawka/bonawka
nauczyciel – bakalorz
niebieski – jasny
niemożliwe – patrzej jeno 
noga – gira
oczyścić – ochędożyć
okolica – fyrtel
okulary – bryle
Panna, dziewczyna – brutka
Patrzeć – glądać
Pies – ciojter
Pijany – bezofen
Piłka – bala
Plecy – bary
Plotkara – dorftrąpejta
Policzki – puzy
Posiłek – ańtop
Prezent – geszenk
Prześwitujący – przewidny
Przez – bez
Przezwisko – czaban
Przyjaźnić się – drużbić się
Pstrokaty, kolorowy – bestry

ranek – oporynek
rzeczy/ubiór – ferety
Siedząc, kołysać się – bimbać się
Słyszeć – czuć
Spodnie – buksy
Sweter – cwert
Szron – krzun
Szydełko – haczyk/ heklówka
ścieżka – stegna
śliwka węgierka – czarno śliwka
śmieci – chręchy
śniadanie – frysztyk
świętować – fajrować
topola – pepla
trochę – ździebko
tylko – ino
ubranie – ancug
wiadro – kubeł
wianeczek – wionyszek
wieszak – bigiel
wiosna – zwiesna
wygłupiać się – chanterować się
wyzwisko – baczeja/baczerda
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wyzywać kogoś – dunderować
Zapomnieć – zaboczyć
Zawsze – zawdy
Zbyt dużo o czymś myśleć, zastanawiać się – gryblować
Zegar – zygor
Zegar –tiktocz
Zeszyt – haft
Zmierzch – szaro godzina
Znaleźć – erwyszować
Zobaczyć – oboczyć
Zręczny – chwatki
żarówka – byrna

 
źródło:
jowita Kęcińska–Kaczmarek, Mały słownik gwary krajeńskiej,
Złotów–wielki Buczek, 2004 r.
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