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Kòl dodomù Mariolczi, na ògrodze, wea wa wiéta, jak Mariolka so cos ùmësli, to ni ma
strzód drzéwiãtów, bëło òbrosłé zelonyma
niżódny mòcë, chtërna bë jã mògła zatrzëmac.
krzama, wësoką trôwą i sycëną błotkò. Starszi
Jednégò dnia dzéwczątkò prosëło mëmã:
gôdelë, że żëje w nim krëjamny zwiérz, chtëren
– Mògã jic na pòdwòrzé sã bawic?
za baro lëdzy nie lubi.
– Jo, leno të wiész, do błotka cë sami nie je
– Mariolkò, córeczkò! Sama do błotka nie
wòlno pòdchadac – dozwòlëła nënka.
biôj, bò tam taczi ùrzasny zwiérz mieszkô, a jak
– Jo, jô wiém – Mariolka flot wëbiegła
ce chwacy, tej mòże ce mët ze sobą wzyc – niez dodomù.
rôz pòwiôdelë starszi,
czej jich dzeckò
Sztócëk pòkrącëła sã blëze chëczi,
za
krótkò
błotka
pòdchôdało.
pòcziwała rączką do mëmë, chtërna zdrza„Je to téż prôwda, czë
nié?” – mëslała na niã bez òkno, a czej le ùzdrzała, że
ło cekawsczé dzéwczã.
– „Żlë pò
na szła do drëdżi jizbë, chùtkò pòbiegła do
prôwdze tam je jaczi
zwiérz, to jak
błotka.
wëzdrzi? Mòże to
je jakô wiôlgô
– Haló, haló, je tã chto? – zawòłała.
rëba? Abò wieloNicht
ji
nie
rib, czë kątór? Abò
òdrzekł, leno zelonô
mòże to je pajk
żaba wskòkła do wòdë
– tec pajczi téż
robiącë krãdżi.
w wòdze miesz– Halo, halo,
kają – jô taczégò
mieszkô tam chto?
w zdrzélnikù
–
spróbòwało
widzała. Czë nen
dzéwczã jesz rôz, ale
zwiérz
sã
jakòs
i ną razą nicht nie
zwié? Żelë je taczi
òdpòwiedzôł.
krëjamny, tej mòże
M a r i o l téż rozmieje gadac
ka
pòdeszła
blëżi,
jak człowiek?”
chwëcyła kamiszk
Tësące
pëtai rzucëła nim na
niów mia Mariolwestrzódk błotka.
ka w głowie, czej
Wtim cos zabùlgrota
bez òkno na błotkò
ë z wòdë
wëskòkł
zdrzała.
Nawetka
strôszk. Wëzdrzôł
czasã ji sã wëdôwacolemało jak żaba,
ło, że widzała òb
ale béł wiele wikszi,
widny latowi wieòczë miôł mòdré;
czór, jak w błotkù
dłudżé, grëbé, zewòda wałowała, chòc
loné włosë rosłë na
wiatru nijak nie bëło.
jegò głowie, rãce miôł jak
„Jô sã mùszã dowiedzec, co Rës. Daria Selka-Bonna
człowiek, chòc pôlce bëłë kąsk
w tim błotkù sedzy” – ùdbało so dzéwczã,
dłëgszé ë censzé, zôs nodżi miôł jistné
Dokùńczenié na str. II
Wëdanié udëtkòwioné bez Ministra Bënowëch Sprawów i Administracje
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Klasë I-III spòdleczny szkòłë
jak kątór.
Dzéwczãtkò wcale sã nie ùrzasło, le cekawò
wzérało na no dzywné stwòrzenié, chtërno
zawòłało skrzeczącym głosã:
– Kùm, kùm chtëż Mie, kùm, bùdzy?!
– To jô, Mariolka – pòsłëszno skłóniło sã
dzéwczã.
– Jakô, kùm, Mariolka? – dzywno jemù bëło,
że nen malinczi człowiek przed nim nie ùcekł.
– Ta co mieszkô tuwò w nym dodomkù
– Mariolka pòkôzała na swòjã chëcz.
– A to, kùm, të jes ną, co mie, kùm, prawie
òb kòżdi wieczór pòdzérô bez òkno, kùm.
– To të mie jes widzôł?
– Jo, kum, wiele razy. Jô ce, kùm, nawetka do
se wòłôł: „Kùm, kùm, pòj do mie, kùm!”, ale të
mie, kùm, nie czëła. Wejle, a terôzka, kum, të
sama dó mie przëszła. Pòj krodzy, kùm, kùm,
nie bój sã, kùm, në pòj, të mòżesz pò wòdze,
kùm, jic – rôcził do se zwiérz.
– Ha, ha, ha – zasmiało sã dzeckò z gôdczi zwierza. – Nôprzód mie rzeczë, jakùż të sã
zwiesz?
– Jô jem żabcoch ë baro lubiã lëdzy…
Zwiérz wëcygnął do Mariolczi swòje dłudżé
paje, ë ju miôł jã chwëcëc a wcygnąc do wòdë,
czej ùczëł głos mëmë:
– Mariolka, Mariolka, dze të jes?!
– Mëma, mëma, pòj sa chùtkò – dzéwczã
dało krok do wslôdë.
Złi żabcoch ùrzasł sã głosu mëmë i schòwôł
rozgòrzony pòd wòdã.
Mëma chùtkò pòdbiegła, przëtulëła córeczkã
ë z gòrzã w głosu rzekła:
– Mariolka, córeczkò, kùliż razy më cë
z tatkã gôdelë, że të ni môsz sama do błotka jic.
Na szczescé nick lëchégò sã nie stało.
– Mëma, mëma dobrze, że të flot przëszła –
płaka Mariolka. – Żabcoch mie chcôł do wòdë
wcygnąc, a jô mëslała, że òn mòże bëc mòjim
nowim przëjôcelã.
– Nie gôdalë më cë z tatkã, że tu mieszkô strôszi zwiérz. Të mùszisz wicy starszich
słëchac. Pamiãtôj, że do wòdë mòżesz le ze
starszima jic, ale nigdë sama!
Òb wieczór przëszedł dodóm tatk. Mariolka mëslała, że mdze òn baro rozgòrzony.
Ale nié, tatk wzął jã na kòlana i òpòwiedzôł
ò nëch wszëtczich dzëwich stwòrzeniach, jaczé
w wòdze żëją: ò złim żabcochù, ò mùmôczu,
ò nëczkù, mòrzkùlcu i pòdlodnikù, jaczé le
żdają na dzecë, co same do wòdë jidą.

II

Dark Szëmikòwsczi 						

Téma: Na lądze
- ò żëcym dôwnëch

Céle:
Pò zakùńczenim ùczbë ùczéń miôłbë:
– wëmienic spòdlowé zajãca kaszëbsczégò
lëdztwa w cządze strzédnowiecza;
– dozdrzewac znaczënk pisónëch i archeòlogicznëch zdrzódłów w pòznôwanim
ùszłotë;
– dozdrzewac parłãczi midzë dôwnyma i terôczasnyma zwëkama;
– wskazëwac na kôrce wëbróné môlëznë.
Metodë:
– robòta ze zdrzódłowim tekstã,
– diskùsjô.
Didakticzné nôrzãdła:
– zdrzódłowé tekstë (dodôwczi 1-4)
– kôrta.
Bibliografiô:
Kiersnowscy T. i R., Życie codzienne na
Pomorzu wczesnośredniowiecznym: wiek X–
XII, Warszawa 1970.
Leciejewicz L., Początki nadmorskich miast
na Pomorzu Zachodnim, Wrocław 1962.
Pieradzka K., Walki Słowian na Bałtyku
w X–XII wieku, Warszawa 1953.
Cyg ùczbë:
1. Przëbôczenié wiédzë na témã graniców
òbéńdë zamieszkiwóny przódë przez Kaszëbów; danié bôczënkù na òsoblëwòsc
nôtërnégò strzodowiszcza Pòmòrzô.
2. Analiza zdrzódłowëch tekstów zamkłëch
w dodôwkù 1 (cwiczënk 1) jakno przërëchtowanié do diskùsji ò dërchnoce i zmianie
w òbrëmienim niechtërnëch zwëków. Nen
problem mòżna òbgadac nié leno na ùczbie
– mòżna pòprosëc ùczniów, cobë doma
przeprowôdzëlë kôrbiónczi ze swòjima starszima i starkama na nã témã.
3. Analiza tekstów zamkłëch w dodôwkach
2 i 3 – danié bôczënkù na znaczenié rozmajitëch zdrzódłów w procesu pòznôwaniô
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ùszłotë.
4. Analiza zdrzódłowégò tekstu zamkłégò
w dodôwkù 4 – pòdsztrëchniãcé militarnégò
znaczeniô bëtnoscë Kaszëbów na Bôłtëcczim Mòrzim w XII stalatim. Analiza tekstu
mòże téż pòsłużëc jakno wprowôdzenié do
diskùsji na témã znaczënkù mòrza w cëgù
stalatëch w żëcym Kaszëbów.
5. Pòdrechòwanié – pòdsztrëchniãcé
parłãczi wëkònëwónëch zajãców z nôtërnym
strzodowiszczã i spòlëznowima zmianama,
danié bôczënkù na znaczenié gardowëch
òstrzódków.
6. Zadanié dodóm: cwiczënk 4 i – dlô
chãtnëch – 5.
Dodôwk 1: Ò gòscynnoscë najich przódków
A
Relacjô miemiecczégò mnicha Herbòrda
(XII stalaté)
(Cyt za: G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Materiały
źródłowe do nauki historii dla uczniów, studentów i nauczycieli. Antologia tekstów źródłowych, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2003,
s. 215-216).
Takô zato midzë nima je wiara i spòlëznowô swiąda, że czësto nie nalézesz midzë nima złodzejów czë łżélców.
Zasztëkónëch skrzëniów czë schówków
ni mają. Bò ani zómka, ani klucza më kòl
nich nie widzelë, na dodôwk òni sã baro
dzëwòwelë, że paczétczi naje i skrzënie
widzelë pozamkłé. Ruchna swòje, dëtczi i wszëtczé kòsztownoscë swòje chòwią
w beczkach i stągwiach dëcht prosto
przëkrëtëch. Ni mają stracha niżódnégò
łżélstwa, bò gò sami nie doswiôdczają. I co
dzyw wërzeknąc, stół jich nigdë nie je pùsti,
nigdë bez nakrëcô, a kòżden gòspòdôrz mô
chëcz dlô sebie, czëstą i wigódną, jakô służi

leno dlô wëpòczinkù. Stół wiedno tam je fùl
wszëtczégò, co brëkòwné do picô i jedzeniô, a pò zestôwienim jednégò pònastôwiô
sã co jinégò. Nie dopùscywô sã mëszów ani
klôtków na mëszë, ale nakrëca przëkriwô
sã czëstą chùstą i żdaje sã na biesadnika.
W równojaczim czasu chcą cos zjesc, równo czë gòsce, czë téż domôcy, nachôdają
wszëtkò przërëchtowóné na stole.
B
Relacjô pòlsczégò gazétnika (kùńc XIX
stalatégò)
(K.
Ziemba,
Szwajcaria
kaszubska,
„Wędrowiec”, R. 1898, nr 26, s. 516).
Na zakùńczenié zato jesz słówkò
ò lëdze, zamieszkiwającym te òkòla. Lud
to pòtcëwi, jagòdlëwi, nôbòżny; tak bëlny
charakter ògla lëdzy rzôdko w swiece dôwô
sã pòtkac. Kaszëbi majątkù swòjégò nie
zamikają pòd kluczã, a równak nie je tam
czëc ò przëtrôfkach złodzéjstwa.
Dodôwk 2: Herbòrd
kaszëbsczi zemi

ò

bògactwach

(G. Labuda, Słowiańszczyzna pierwotna.
Wybór tekstów, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1954, s. 158, 159).
Sama zato zemia dôwô mieszkańcóm
nadzwëkòwą bòkadnosc rëbów i dzëczënë;
i je baro brzadnô we wszelejaczégò ôrtu
zbòża, strãczkòwą ògrodowiznã i semiona;
niżódnô zemia nie je bògatszô w miód,
niżódnô bòkadniészô w pastwiszcza i trôwã.
Wina ni mają ani gò nie szukają, temù
że przezórno przërëchtowóné miodowé
napitczi i piwò przewëższają wina (…).
Bò je tam niewiarëwôrtnô bòkadnosc
rëbów tak z mòrza, jak z rzéków, jezorów i błotków (…). Całô krôjna òpłiwô
w bòkadnosc jeleniów, turów i dzëwëch
kòniów, miedwiedzów, dzëków i wieprzów
i wszelejaczi dzëczënë; dlô masła z krowów i mléka z òwców, tłuszczu jagniëtów
i baranków, dlô bòkadnoscë miodu i pszenicë, kònopli i makù, i wszelejaczégò ôrtu
ògrodowiznë, dlô bòkadnoscë brzadowëch
drzewów, czejbë jesz miała winową latorosc, òliwkã i figã, të bë miôł jã za Òbiecóną
Zemiã.
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Dodôwk 3: Ò zajãcach najich przódków
(L. Leciejewicz, U źródeł bogactwa i potęgi
Pomorza Zachodniego w średniowieczu, [w:]
Pomorze średniowieczne, red. G. Labuda,
Książka i Wiedza, Warszawa 1958, s. 15-16,
17, 18, 19, 20, 21-22, 23, 29).
Wkół grodów twòrziłë sã môle wëmianë, targòwé place, zgrëpialë sã pòmale
rzemiãsnicë i sztôłtowałë sã pierszé fòrmë
sëdleszczowégò gardowégò tipù (…).
Zdrzódłowé pòdôwczi kôrbią ò spòdlowim
znaczënkù gbùrzëznë w gòspòdarce (…).
Westrzód bòtanicznëch materiałów nalazłëch òbczas badérowaniów w Szczecënie
(IX-XIII stalaté) i Wòlinie (IX-XIII stalaté) bëło natrôfioné na zachtną wielënã
zbòżô – prosa, pszenicë, jãczmienia i żëta.
(…) Dotikómë tuwò (…) jinëch wietwiów
gòspòdarczi parłãczącëch sã z gbùrzëzną,
hewòtno ògrodzëznë i brzadowiznë.
I tuwò spòdlim są bòtaniczné materiałë, zwënégòwóné òbczas wëkòpaliskòwëch
badérowaniów (…). Z badérowaniów
w Szczecënie znajemë leszczënowé òrzechë,
krëszkã, slëwã, wiszniã, dali bób, groch, wikã
(…). W gòspòdarczim rozwiju Pòmòrzô
(…) wôżné znaczenié miôł téż chów bëdła.
Gôdają ò tim wërazno nalezniska gnatów
na wszëtczich wczasnostrzédnowiecznëch
stanowiszczach. (…)
Dzãka solankóm wkół Kòłobrzegù
jistniałë gwësné mòżebnotë môlowi
kònserwacji rëbów, co ùmòżniało jich
przewóz na dalszé òbéńdë (…).
Przejinaczi w rozwiju nôtërny gòspòdarczi

(…) przërëchlëłë wëdzélanié sã (…) òsóbny
wiôrztë rzemiãsników, zajëmającëch sã
warkòwò produkcją na przedôj. W pierszi
rédze wëapartniło sã hëtnictwò i kòwalstwò
(…). Corôz to wikszi znaczënk mô wëmiana
towarów pòmidzë (…) rzemiãsnikã
a gbùrã. Drëdżim rësznikã, jaczi wpłënął
na òsoblëwò ekspansywny rozwij towarowi
gòspòdarczi (…), béł rozwij handlu,
przede wszëtczim daleksyżnégò. (…) Na
spòdlim jimpòrtowónëch przedmiotów,
pòchôdającëch colemało ze skarbów,
mòżno scwierdzëc, że daleksyżny handel
na Pòmòrzim zaczął sã rozwijac w drëdżi
pòłowie IX stalatégò. (…) Na zamianã za
strzébro kùpcë wëwòzëlë rozmajité brzadë
lasa, jak miód, pszczelëznã, dali kòżëchë,
a òkróm tegò jantar i pòjmańca. Môlama, jak
w Kòłobrzegù, wiôldżi znaczënk w ekspòrce
mògła miec sól. (…) Z rozwijã rzemiãsła
i parłãczący sã z nim bënowi wëmianë,
jak téż daleksyżnégò handlu, wiązało
sã sztôłtowanié mającëch wiele lëdztwa
i bògatëch ostrzódków gardowëch (…).
Nadmòrscy Słowiónie stôwelë sã na
zãczątkù XI stalatégò rozsądzywającym
rësznikã na Bôłce; mãczëlë òni nôpadama,
jisto jak przedtim Wikingòwie, ùbrzegòwé
kraje. (…) Rozwij piracëznë dopisywôł
pògłãbiwaniu sã rozjinaczeniów (…),
stôwającë sã jednym ze spòdlów znaczeniô
(…) mòżnowładztwa. Dlôte téż colemało
drãgò wëzgôdnąc, czë jimpòrtowóné
przedmiotë, nalôżóné w sedlëszczowëch
wiôrztach, grobach abò skarbach, pòchôdają
z wëmianë czë téż z rozbòju.

Tak zwóny bôt Òruniô I z X/XI stalatégò (rekònstrukcjô, Archeòlogòwé Mùzeùm we Gduńskù). Zdrzódło:
http://znaleziska.org/wiki/index.php?title=%C5%81%C3%B3d%C5%BA_(Orunia)_I
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Klasë strzédny szkòłë
Dodôwk 4: Wëprawienié sã na
Kònungahelã (1136 r.) w relacji Snorre’a
Sturlasona, aùtora sadżi pt. Heimskringla
(zôczątk XIII stalatégò)
(Cyt za: G. Labuda, Słowiańszczyzna
starożytna i wczesnośredniowieczna..., s. 238,
239, 240).
Duńsczi król Erik i arcëbiskùp [Lundu] Òsur; jeden i drëdżi, przësłelë do
Kònungahelë wiadło, że Słowiónie są
w drodze z wiôlgą wëprawą, bijącë chrzescëjanów i dërch dobëwającë. (…) Timczasã
w dniu sw. Wawrzińca [10 zélnika] (…)
pòdszedł pòd Kònungahelã słowiańsczi
król Ratibór*. A miôł ze sobą szesc i półsecënë** słowiańsczich bôtów. Na kòżdi
bôt mògło wlezc 44 lëdzy i 2 kònie. Dunimësł nazéwôł sã sestrzónk króla; Ùnibór
nazéwôł sã jegò wòjewòda. Nen prowadzył
ze sobą wiele lëdzy. (…) Einar* òbznôjmił
lëdzóm, że do gardu zblëżiwô sã jaczés
wòjskò na wiele bôtach (…). Wszëtcë lëdze
ùceklë (…) do gardu do swòjégò dobëtkù,
a ùzbrojiwszë sã, zeszlë na mòst. Tam dozdrzelë, że to nadcygnął wróg z nieùrzasłą
armią. (…) A czej biôtka ùstała, mieszkańcë
ùceklë do gardu, a pòstãpno do grodu. (…)
Skòrno leno Słowiónie òpanowelë kùpiecczé
òkrãtë, pòwësedlë na ląd (…), pòdłożëlë
òdżin w gardze, spôlëlë wszëtkò, téż òkrãtë.
Pòstãpno z wszëtczima sëłama pòdeszlë pòd
gród i zabrelë sã do òbkrążeniô. (…) Pò òbù
stronach bëło wiele zmarachòwaniô i renów.
I znôwù òbczas jedny z paùzów zabédowôł
jima król pòkój. Mielë òni zatrzëmac swòjã
broń, òbleczënk i wszëtkò, co mdą w sztãdze
ùniesc z grodu. Czej (…) padła białka
Semùnda****, pòòstałi ùradzëlë pòddac gród
i òddac sã w rãce pòganów. Bëła to równak
baro lëchô rada, a to dlôte, że pòganie nie
dotrzimelë swòjégò słowa. Wzãlë òni wszëtczich: chłopów i białczi i dzecë; zabilë wiele,
hewòtno tëch, co bëlë abò reniony, abò za
młodi do transpòrtu. Pòstãpno zagôrnãlë òni
wszëtkò, co bëło w grodze. (…) Król Ratibór
òddôł ksydzowi Andrzejowi***** i kòscół, i
tabernakùlum, i swiãti krziż, i ksãdżi i téż
4 ksydzów. Ale pòganie nimo to spôlëlë
kòscół i wszëtczé chëcze na òbéńdze grodu.
Pòtemù pòganie pùscëlë sã z całã charłãżą
do swòjich bôtów i zrobilë przezér swòjich
òddzélów. Czej ju òbszacowelë swòje stratë,

wzãlë całi lud jakno charłãżã i pòdzélëlë gò
na bôtë.

* Ratibór – pòmòrsczi ksyżëc, brat Warcësława I;
panowôł w latach 1136-1158.
** secëna òznôczô tuwò lëczbã 120.
*** Einar – jeden z mieszkańców Kònungahelë.
**** Semùnd – przédnik grodu.
***** Andrzéj – grodowi kapelan.

1

Cwiczënczi:

Pò przeczëtanim zdrzódłów A i B (dodôwk 1) i wëzwëskùjącë bùtenzdrzódłową
wiédzã, wëjasni, czë téż terôczasno mòżno
pòtkac westrzód Kaszëbów zwëk niezasztëkiwaniô swòjich chëczów.
Pò przeczëtanim zdrzódła zamkłégò
w dodôwkù 2 i òbrobieniô terôczasnégò
historika (dodôwk 3) òdrzekni na nôslédné
pòlétë:
a) wëmieni nôwôżniészé zajãca najich
przódków,
b) wëmieni produktë, chtërne bëłë
przedmiotã daleksyżnégò handlu,
c) wëjasni, czë òbrôz nakreslony w dodôwkù 2
mô pòcwierdzenié w archeòlogicznëch
òdkrëcach przedstawionëch w dodôwkù 3,
d) pòsłëgùjącë sã bùtenzdrzódłową wiédzą,
wëmieni nôwikszé gardowé òstrzódczi na
Pòmòrzim (w òmôwiónym cządze).
Pò przeczëtanim zdrzódła zamkłégò
w dodôwkù 4 òdrzekni na nôslédné
pëtania:
a) òkreslë, kùli – wedle aùtora relacji –
wòjarzów przëpłinãło razã z Ratibòrã pòd
Kònungahelã; ùprocëmni sã do ti sprawë,
b) wëjasni, chto dobéł w ny biôtce i jaczi
kawel pòtkôł pòbiôtkòwónëch,
c) wëjasni, dlôcze aùtor nazéwô słowiańsczich
wòjarzów pòganama (dôj bôczënk na fakt,
że biôtka miała plac 10 lat pò christianizacji
Zôpadnégò Pòmòrzô).
d) pòdôj pòzwã państwa, do chtërnégò
przënôlégała w XII stalatim Kònungahela,
e) wskażë na kôrce Kònungahelã (dzysô ta
môlëzna nazéwô sã Kùngälv) i pòdôj krôj,
na òbéńdze chtërnégò terôczasno leżi.
Zrëchtëjë krótką biografną notkã
ò ksyżëcu Ratibòrze.

2

3

4
5

Na spòdlim pòdónëch w bibliografii
historicznëch òbrobieniów wëmieni
wôżniészé mòrsczé biôtczi, w chtërnëch
brelë ùdzél Pòmòrzanowie (X-XII stalaté).
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Hana Makùrôt

Dosebny znankòwnik

Dosebny znankòwnik – òznôczô przënô-leżnotã
gwësny rzeczë do jaczés òsobë. W kaszëbsczim
jãzëkù wëstãpiwają dosebné znankòwniczi
zakùńczóné sufiksama: -ów, ‑owa, -owò; -in, -ina,
-ino.

niwô sã dwa mòdła òtmianë:
– deklinacjô dosebnëch znankòwników twòrzonëch
òd jistników chłopsczégò ôrtu i zakùńczonëch na
-ów (np. tatów, Pawłów);
–
deklinacjô
dosebnëch
znankòwników
twòrzonëch òd jistników białogłowsczégò ôrtu
i vzakùńczonëch na -in (np. mamin, Ewin).

Deklinacjô dosebnëch znankòwników
W deklinacji dosebnëch znankòwników wëapartÒtmiana dosebnëch znankòwników zakùńczonëch na -ów
Pòjedinczô lëczba
chłopsczi ôrt		
białogłowsczi ôrt		
dzecny ôrt
N. 		 bratów				
bratow-a			
bratow-ò || bratow-é
G.		 bratow-égò			
bratow-i			
bratow-égò
D.		 bratow-émù			
bratow-i			
bratow-émù
A.		 bratów || bratow-égò		
bratow-ą			
bratow-ò || bratow-é
J.		 bratow-im			
bratow-ą			
bratow-im
L.		 bratow-im			
bratow-i			
bratow-im
W.		 bratów				
bratowa			
bratow-ò || bratow-é

		
N. 			
G.			
D.			
A.			
J.			
L.			
W.

N. 		
G.		
D.		
A.		
VI

chłopskòòsobòwi ôrt			
bratow-i				
bratow-ëch				
bratow-im				
bratow-ëch				
bratow-ima				
bratow-ëch				
bratow-i				

Wielnô lëczba
niechłopskòòsobòwi ôrt
bratow-é
bratow-ëch
bratow-im
bratow-é
bratow-ima
bratow-ëch
bratow-é

Òtmiana dosebnëch znankòwników zakùńczonëch na -in
Pòjedinczô lëczba
chłopsczi ôrt			
białogłowsczi ôrt		
dzecny ôrt
Anin				
Anin-a				
Anin-o || Anin-é
Anin-égò			
Anin-y				
Anin-égò
Anin-émù			
Anin-y				
Anin-émù
Anin || Anin-égò			
Anin-ą				
Anin-o || Anin-é
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Gramatika
J.		 Anin-ym				
L.		 Anin-ym				
W.		 Anin				

		
N. 			
G.			
D.			
A.			
J.			
L.			
W.

Anin-ą			
Anin-y			
Anin-a			

chłopskòòsobòwi ôrt			
Anin-y					
Anin-ëch				
Anin-ym				
Anin-ëch				
Anin-yma				
Anin-ëch				
Anin-y!				

Anin-ym
Anin-ym
Anin-o || Anin-é

Wielnô lëczba
niechłopskòòsobòwi ôrt
Anin-é
Anin-ëch
Anin-ym
Anin-é
Anin-yma		
Anin-ëch		
Anin-é!		

Òsoblëwòscë òtmianë dosebnëch znankòwników
a) w dosebnëch znankòwnikach chłopsczégò ôrtu zakùńczonëch na -ów w zanôleżnëch przëpôdkach
dochôdô do alternacji -ów: -ow (-òw);
b) w dosebnëch znankòwnikach wszëtczich ôrtów zakùńczonëch na -ów, -owa, -owò, jeżlë sufiksë te
nachôdają sã pò tilnojãzëkòwëch spółzwãkach k, g, h abò pò gãbnëch spółzwãkach p, b, f, w, m, zachôdô
labializacjô;
c) w dosebnëch znankòwnikach wszëtczich ôrtów zakùńczonëch na -in, -ina, -ino, jeżlë sufiksë te
nachôdają sã pò spółzwãkach s, z, c, dz, n, pò tëch spółzwãkach pisze sã -y (nié: -i);
d) w dosebnëch znankòwnikach zakùńczonëch na -in, -ina, -ino mòże dochadac do zmianë fòneticzny
pòstacë sufiksów, tj. pòjôwiają sã fòrmë sufiksów -ëna, -ëno (fòneticzny zmianie nie pòdlégô leno sufiks
-in).

Kaszëbsczi tuńce
Przëczëtôj ňpisënczi kaszëbsczich tuńców.
Wëszëkôj pňzwë tuńców w wňdorównëch i knôdnëch régach. Zaňstónë lëtrë to słowa znónégň
tuńca i piesni. Czë wiész jaczégň?
Cepôrz - tuńc pňkôzëje draszowanié cepama.
Ňpiarti je na jesennych zwëkach ňrganizowaniô
wieczórnych rozegracëjów pň skuńczony robňcë.
Dzëk - tuńc przedstôwiô biôtkă rëbôków z kňrsôrzama.
Klepôcz - tuńc przed wëmaszerowaniém wieselnicë.
Kňséder - tuńc w krăgů. Je to rodny tuńc Kaszëbów. Miono jegň pňchňdzy ňd „sec nogama”.
Nodżi w tuńcu są wësëniony na szrôc.
Marëszka - tuńc wëkňnywóny pôrama w krăgů.
Pierszi dzél je wëkňnywóny w ritmie pňloneza,
drëdżi walca.
Trojôk - tuńc wëkňnywóny pň troje z tańcownika
na westrzódků, a tańcownicama bňkă, abň z tań-

cownicą na westrzódků, a tańcownikama bňkă. Je
to tuńc chňdzony.
Wôłtôk - szlach trojôka. W tuńcu ňbôczëc mňże
spňkójné wałë i zbëstrzoné mňrze.
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Krziżówczi
1. Dlô dzecy
1. Jeden z dniów tidzenia.
2. Stan, czedë sã spi.
3. Przëkrëwôsz sã nią, jak spisz.
3
4. Białka z rodu stolëmów.
5. Môłô stegna.
6. Nôzwëskò załóżcë Kaszëbsczégò Mùzeùm
w Kartuzach.
7. Hej mòrze mòrze, lubòtné mòrze! Gdze
twòje grańce, gdze twój...

1
2

4
5
6
7

2. Dlô starszich
1.
2.
3.
4.
5.
1

4

6
7

Zédżer, jaczi wiedno chòdzy za chùtkò, a téż człowiek, jaczémù wiedno sã spieszi.
Jedna z òsobów, wëstãpiwającëch w przedstawienim Scynanié kani.
Jinô pòzwa na gwiôzdozbiér Czôrny Miedwiédz.
Stôwô sã nim pò smiercë ten, chto sã w czôpùszkù ùrodzył.
Lesôcë żëją z ..., a rëbôcë z rëbów.
6.
Kaszëbsczi tuńc, a téż ten,
chto pase òwce.
2
7.
Głôdkô wòda na mòrzim
òbczas dobrégò wiodra.
3
8.
Znak
przenôleżnoscowi nachôdający sã na rëbacczich
sprzãtach; téż rozeznôwny pùnkt
5
na sztrądze, wedle chtërnégò mòże
naznaczëc pòłożenié òkrãtu czë
bôtu.
9.
Chróni òd deszczu.
8
10.
Robòtnik radia, telewizji
czë gazétë.
9
11.
Jan, pan, Ciprijan, żabë
10
piecze, kòsze plece, jasz mù z nosa...
cecze
11

Zrëchtowała: Hana Makùrôt

Za pòprawné òdpòwiedzë redakcjô zrëchtowała ksążkòwi nôdgrodë.

VIII
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