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WDÔRË Z ÙSZŁËCH LAT

Zéńdzenié trzecé:
z Hieronimã Derdowsczim
– Szczepankù! Wiész të co?
– Në co?
– Cenôwa cos wspòminôł, że sã zetkł z Derdowsczim.
– Jo, tej co?
– Nie chcôłbë të sã do niegò rôz wëbrac?
– Jo, jô ò tim mëszlã òd dôwna, le to nie je tak letkò.
– Nié? A czemùż to?
– Derda to je taczi niespòkójny dëch, że nigdë ni mòże
bëc gwës, dze òn prawie je. Ten Kaszëba, co sã béł
ùrodzył we Wielu, béł wnet wszãdze, nié blós w Pòlsce,
ale w całi Eùropie. A na òstatkù trzëdzescetrzëlatny
Derda wëjachôł do Americzi i tam òstôł.
– Kò tej chcemë sã wëbrac do Americzi!
Pòkądka Derda jesz béł w redakcji swòjégò „Wiarusa”,
Szczepón i Mónika żdelë na niegò doma. Gòscama zajima
sã jegò białka, Joanna. Tej-sej do jizbë wbiegiwałë téż
dwa dzéwczątka, òsemlatnô Lénka i piãclatnô Marëszka.
Na scanie wisałë òdjimczi dwùch môłëch dzecątków.
Joanna widza, że gòsce przëzérają sã tim òdjimkóm:
– To je Tadk, òn ùmarł, jak miôł sztërë miesące. A to
Félka. Dożëła leno roczkù – smùtno wëjasnia wastna
Joanna.
Kòl òdjimków dzecy wisałë pòrtretë Derdowsczégò:
przedstôwiałë òne widzałégò, cenczégò chłopa,
z bòkadnym wąsã i cemnyma, kruz włosama. Zdrzôł drist
swòjima mądrima òczama. W tëch òczach żôlëłë sã skrë
bijącé òd wiôldżégò ògnia, jaczi òd młodëch lat rozpôlôł
serce Jarosza.
– Terô mój chłop wëzdrzi përznã jinaczi. Tu, w Americe
jidze nama baro dobrze. Nigdze tak dobrze Jaroszowi nie
szło. To téż je pò nim widzec.
– A mój tatk béł jidzony retac papieża! – zawòła Lénka
do Szczepana i Móniczi.
Wëdanié ùdëtkòwioné przez
Minystra Administracji i Cyfrizacji
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– Jo, jô to wiém, òn tej miôł dopiérze piãtnôsce lat i béł
zaszłi jaż do Italsczi. Leno tam, w Padwie, zamklë gò
w sôdzë.
– A jegò tatk mëslôł, że òn ju nie żëje i wësłôł dëtczi na
jegò pògrzéb – doda Lénka.
– A jak sã kùńcza pùstô noc, tej òn prawie przëszedł
nazôd dodóm – rzekła młodszô Marëszka.
– A skądka wa to wszëtkò wiéta? – spëtôł Szczepón.
– Tatk nama to wszëtkò pòwiôdôł. Nasz tatk to je richtich
kùńda! – òdrzekła Lénka.
– Mój chłop nigdë ni mógł ùsedzec w jednym placu,
a wiedno mô fifë w głowie. Chòcô dwa lata temù òn
dostôł wëlewù i terô cãżkò jemù sã chòdzy, kò szpòrtë
jesz sã gò trzimają. Co sã szadé ùrodzy, to i szadé zdżinie.
Za sztót do jizbë wlôzł Derdowsczi przë krëkwi i ùtikającë
na jednã nogã.
– Witôjtaż Kaszëbi! Jak jô sã ceszã, że widzã naszińców
tu w Americe, za wiôlgą wòdą! Le nie wzérôjta tak na
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mój brzëch! Pò latach biédë i tłuczebnégò żëcô nic mie terô
nie felëje. Czasã żót ju ni mòże, ale òczë jesz chcą. Móm co
jesc, móm swòje dodóm, móm familiã i robòtã, jaką lubiã.
Temù człowiek sã nierôz za wiele pòzwòli. Brzëch téż chce
swòje dostac i do mie mrëczi: a cóż mie pòmòże dóm, czej
wëżëwieniô ni móm?
– Jô sã wiedno nad tim zastanôwiôł, czemù taczi bëlny
Kaszëba òstawił tatczëznã i wëjachôł tak dalek?
– Në widzysz. Kaszëbą jô jem, béł i bãdã. Leno taczi ju
we mie je dëch, że wiedno mie dzes cygnie. Tak bëło
òd môłégò. Jak jô miôł dzewiãc lat, wzął mie do se, do
Lubawë, mój wùja. Pózni jem chòdzył jaż do sztërzech
gimnazjów, żebë na òstatkù jaczés skùńczëc. Robòtë jô
móm téż ju spróbòwóné wnet wszëtczé. Wiele razy béł
jem szkólnym. Robił jem téż we wiele gazétach, ksążnicach
i wëdôwiznach. We Francësczi béł jem kùczrã, mechanikã,
szkólnym i dolmaczã. Za robòtą jô béł jachóny do Pòznania,
Tornia, Petersbùrga, Krakòwa, Ceszëna, Lwòwa, Bëtomia...
Rzemiosło to nôlepszô palëca na wãdrówkã. Tu w Americe,
zanim jô zamieszkôł we Winonie, béł jem w Chicago,
Detroit, Bufallo i Nowim Jorkù.
– Në jo. A co na to waju starszi? – spita Mónika.
– Starszi chcelë, żebë jô béł ksãdzã. A jak jô jima rzekł, że
nie bãdã, tej òni mie na to, że móm so radzëc sóm. Tak jô
téż próbòwôł. Ale to mie za dobrze nie szło. Na Kaszëbach,
co są pòd prësczim zabòrã, jem mëslôł, że nie strzimiã
niemiecczi biédë. Tak jem wëjachôł do Rusczi. Tam téż nie
bëło dlô mie placu. Tak jô sã copnął do Pòlsczi, do Galicji,
dze Pòlskô mia nôwiãcy wòlnotë. Kò i tam mòja biéda bëła
nié do wëtrzimaniô. Nawetka starszi pò smiercë zapiselë
mie nômni ze wszëtczich dzecy. Në jo, jak chto gòni za
szczescym, ni mô czasu do jedzeniô. Jaż nie bëło radë i jem
ùcekł do Americzi.
– A mie nie daje pòkù taczé pitanié, czemù wë ni mòglë
ùsedzec na jednym placu? – spitôł Szczepón.
– Widzyta wa. Jô wiedno béł swòjégò łba i wiedno gôdôł to,
co mëszlã, a jãzór jem miôł wiedno òstri, bò nie przebiéróm
w słowach. Jesz w gimnazjum jô pisôł wësmiéwczi na
niemiecczich szkólnëch. Chto mô Niemca strach, niech
gò szlach! Dlôte, chòcô jô béł jednym z pierszich ùczniów,
wnet ze szkòłë mie wërzucëlë. Kò cëż, chto w błoto bije,
temù kôł w òczë priszcze. W robòce téż żóden méster
nie lubi, jak robòtnik je za mądri a pëskati. Nawetka, jak
wszëtkò bierze na smiéch, a jô tak wiedno robił. Czejbë
kòżdi miôł na łesënie, co mô na sëmieniu, tobë so mùcã na
òczë wdësził. Lëdze nie lubią, jak sã jima prôwdã rzecze. Ale
jô sã za tim nie czerowôł. Jaż tu w Americe, jak jô so kùpił
swòjã gazétã, tej jô miôł wiãcy wòlnotë. Tu jô so sedzã jak
zajk w kapùsce. Në, tak to je.
– A dze wë pòznelë wastnã Joannã? Tu, we Winonie?
– Nié, nié. Mòjã Aszkã jô pòznôł jesz w Pòlsce, w Gòlëbiu.
Tam jô sã w ni zakòchôł, kò ji òjc mie nie chcôł widzec, bò jô
béł za biédny. Aszka do mie przëjacha do Americzi, dopiérze
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jak ji òjc béł ùmarłi, i tu më sã òżenilë. A wiéta wa co, że to
wszëtkò mie przepòwiedza jedna wróżnica. Òna mie rzekła,
że bãdã miôł swòjã chëcz i kòchóną białkã. A do te jesz mie
pòwiedza, że czedës nazôd nastónie Pòlskô. A jak Pòlskô,
tej téż Kaszëbskô. Bò ni ma Kaszëb bez Pòlonii, a bez Kaszëb
Pòlsczi.
– A nie mëslice wë, że na Kaszëbach wë bë mòglë wiãcy
pisac pò kaszëbskù i twòrzëc taczé bëlné dokazë, jak waju
pòemat Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò séce jachôł?
– Jô bë rôd wiãcy pisôł pò kaszëbskù. Kò cëż, jak Kaszëbi
mało pò kaszëbskù czëtają, òni wòlą pòlsczé ksążczi,
a z czasã pewno czësto òprzestaną pò kaszëbskù czëtac.
A tej mój dokôz z pòczątkù wcale jim sã za baro nie widzôł.
A z czegòs żëc trzeba.
– Mùszã rzec, że waju kaszëbizna je baro piãknô, a téż, że
donëchczôs Kaszëbskô ni mia tak ùdałégò pisarza, jak wë
– rzekła Mónika.
– Baro cë dzãkùjã za te dobré słowa. Za wiele taczich jô
w żëcym ni móm czëté. Kaszëbizna to baro piãknô mòwa
i baro dobrze mie sã w ni pisze, colemało są to pòwiôstczi
do smiéchù, bò do te ta gôdka sã nadzwëczôj nadôwô. Jô
bë wiele za to dôł, żebë Kaszëbi chcelë pisac i czëtac pò
kaszëbskù. Leno mie sã zdaje, że do te nigdë nie przińdze.
I chòcô w mòjim pòemace jem próbòwôł pisac taczim
kaszëbsczim, żebë wszëtcë Kaszëbi gò rozmielë, mie
sã zdaje, że to je darmò. Szkòda. Temù piszã smiészné
„łgôrstwa”, bò taczé jesz lëdze chcą czëtac. Smiészny je
pòemat ò Czôrlińsczim a téż dokazë Kaszubë pòd Widnem
i Jasiek z Knieji.
– Në jo, leno nié wszëtkò je tam smiészné. Marsz „Tam dze
Wisła” doch nie je smiészny.
– Chtëż to wié... A jak wama sã zdaje? Kò je tam takô mëslô,
że Kaszëbë mùszą wiedno trzëmac z Pòlską. Mògła bë to
bëc wskôza dlô wszëtczich Kaszëbów?
– A nie je wami pùsto za Kaszëbama?
– Ale jo! A jesz jak! Ale wiész të co? Jak jô béł w Pariżu, tej
jô z jednym aeronaùtą wzlecôł w lëft balonã i mógł wzerac
na swiat z górë. A czim wëżi më bëlë, tim wiãcy swiata
më widzelë. A terô jô so mëszlã, że tu stądka, z daleka,
z Americzi, jô téż widzã wiãcy swiata, nié same blós Kaszëbë.
Kò terô Kaszëbë mie sã widzą jesz wiele, wiele barżi. Jo.
– Przed wami pò kaszëbskù pisôł Cenôwa. Kò pò waju ju ni
ma nikògò, chto bë pisôł pò kaszëbskù.
– Kò cëż. Terô jô mògã barżi docenic to, co Cenôwa robił
dlô kaszëbiznë. Dlôte jô téż napisôł wiérztã z leżnoscë jegò
smiercë. A pò mie? Kò wa sami rzekła, że nicht ju nie pisze.
Pò tëch słowach Mónice i Szczepanowi sã zrobiło smùtno.
– Wejle, wejle! Òpasôjle, co të tu môsz! – z nagła zawòłôł
Derda i wskôzôł pôlcã na Szczepana kòszlã.
Szczepón zarô skłónił głowa i wëlãkłi wzérôł, cëż bë to
mògło bëc. A tej Derda pôlcama schwëcył gò za kózer
i wëtrząsł, smiejącë sã:
– Nie jiscë sã tak, knôpkù. Mòże to sã jesz wszëtkò òdmieni!
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Janusz Mamelsczi

Chto le kaszëbsczi jãzëk znaje,
ten z nim òbjachac mòże wszëtczé kraje
Céle ùczbë
Ùczéń:
• czëtô i rozmieje kaszëbsczé tekstë,
• òdpòwiôdô na pëtania na spòdlim tekstu i swòjégò żëcô,
• zabiérô głos w diskùsji, wëpòwiôdô swòje zdanié,
• òpòwiôdô ò swòjich wanogach,
• przeprowôdzô rozmòwã,
• znaje i rozmieje kaszëbsczé rzeczónczi,
• znaje dzeje Kaszëbsczi w XIX, XX i XXI wiekù, znaczenié
emigracji, ji przëczënë i skùtczi dlô lëdzy i dlô kraju,
• znaje biografie znónëch Kaszëbów i znaczenié wanogów w jich żëcym,
• znaje lëteracczé i przirodniczé przikładë wanożeniô,
jich znaczenié i przëczënë.
Metodë robòtë
•
•
•

robòta z tekstã i internetã
kôrbiónka
cwiczënczi

Didakticzné pòmòce
• wiérzta „Łżéla” (ùczbòwnik do gimnazjum: D. Pioch,
Òjczëstô mòwa, s. 126), internet, ksążczi z żëcopisama
kaszëbsczich pisarzów, kartczi z pòlétama
Cyg ùczbë
1. Przeczetôj wiérztã.

Łżéla

Dôwno, dôwno temù jeden pón bògati
wrócył ze zagrańcë
i chùtkò nëkôł do swòjégò drëcha.
Drëch wiôlgą miôł ùcechã.
Rzekł: „Gadôj flot, co të tam widzôł,
jaczé miasta, jaczé wiosczi
i jaczé të wëcygnął wniosczi?”
„Ala! Bratkù, jaż jem rôd
wszëtkò to przëbaczëc jesz rôz.
A tu kòl nas, jaż sã robi lëchò,
plucha, zëmno, plësk.
Cãżkò sã òddichô.
Wëdanié ùdëtkòwioné przez
Minystra Administracji i Cyfrizacji
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Abò czej pôli słuńce,
to ni ma widzec kùńca.
A tam, drëchù, rôj.
Cëż to je za krôj.
Tam nie darwôsz wlec
fùtra, mùcë, swiéc.
Òd wieków nicht nie pamiãtô, co to noc,
lato tam bawi przez całi rok.
Nicht na pòlu nie òrze, nie seje,
a jaczé tam są plónë,
wszëtkò żôłté i zeloné.
Të nie ùwierzisz,
rôz w jednym miesce widzôł gùrka,
wiôldżégò czej góra...”
„... A to je rzecz òsoblëwô
– rzekł w kùńcu drëch cërplëwi
– je wiele cëdów na swiece.
Na nen przikłôd w najim pòwiece
je cud jeden.
Pòkôżã gò tobie.
To cud wiôldżi, mój Bòże,
nié kòżden widzec gò mòże.
Zdrzë na nen mòst,
co nama stoji na drodze.
Żóden łżéla nie przeńdze pò nim
ò sëchi nodze.
Zanim duńdze do pół,
lecy zarô łepã w dół.
Ale ten, co prôwdã gôdô,
ni mùszi sã strachac,
mòże pò nim
chòc w sztërë kònie jachac”.
„A głãbòk je ta rzéka?”
„Piãc razy zakrëje człowieka.
Widzysz, na swiece wiele dzëwów je,
ale i ù nas nie je jaż tak zle.
Jô lubiã zdrzec, co dobrégò
na mòjim pòdwórkù...
Ale pòwiadôj dali ò swòjim gùrkù...
Jaczi òn béł? Czej góra?”
„Në, góra nié góra... jak to sã rzecze...
Wiôldżi béł, në wiész ... czej chëczë”.
„Në, në, gùrk czej chëczë abò czej górë,
to je wierã cud naturë,
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ale przëznôsz to,
że taczi mòst, chtërnémù mierzą łżélë,
téż nié bële co...
W zeszłą niedzelã pò kòscele
złómôł sã z trzôskã do pòłowë,
czej szlë pò nim
krôwc i trzej gazétowi.
Wszëtcë jesz ò tim gôdają.
Wierã twój gùrk czej chëczë,
ù nas taczégò nie znają...”
„Të òd razu chëczë,
zarô òchë i achë,
nié wszãdze są czej ù nas taczé gmachë.
Cëż ù nich są za chëczë...
Dwaji lëdze ledwò wlézą,
a bënë ani spac...
Dze tam, ani sadnąc, ani stac...”
„Jednak to cud, drodżi drëszkù,
eżlë w gùrkù dwùch lëdzy mieszkô.
Tej-sej ù nas sã zdarzi taczi mòst,
dze łżélcowie lecą w wòdã wprost.
Ale taczi gùrk, czej twój
mòże zdarzëc sã...”
„Drëchù, mòże nalézemë jakąs płëcëznã?”
napisôł Iwan Kriłow, pòwiôstkã skaszëbił Leszk Szulc

d) Cëzé chwôlita, swòjégò nie znajeta.
e) Wszãdze dobrze, doma nôlepi.
4. Czë zgôdzôsz sã z pòlsczim pòwiedzenim, że wanodżi
sztôłcą? Rzeczë, dze môsz bëté i jaczé z tego bëłë zwësczi.
W swòji wëpòwiescë mòżesz wëzwëskac pòdóną niżi słowiznã:
szerszi pòzdrzatk, jak jiny żëją, ùdbë jinëch, wôżné place historiczné, biblijné, kùlturowé, pòdzëwiac rodã, mòże docenic to, co sã mô, cekawòsc swiata, robòta, zôróbk, kariera,
nôùka, òdpòczink.
5. Jarosz Derdowsczi w swòjim dokazu Kaszubë pòd Widnem napisôł: „Chto le kaszëbsczi jãzëk znaje, ten z nim
òbjachac mòże wszëtczé kraje”. W historii Kaszëbsczi wiele
bëlnëch Kaszëbów wanożëło pò Pòlsce i swiece.
Z pòmòcą szkólnégò, lëteraturë i internetu dofùluj zestôwk,
wëzwëskôj pòdóną słowiznã:
Amerika, Pariż, Padwa, Petersbùrg, Fribùrg, Grifiô, Wrocław, Berlin, Mòskwa, Mònachium, Rumùńskô, Francëskô,
Toruń, Kreta, Afrika, Belgijskô, Italskô;
za robòtą, przez I swiatową wòjnã, przez II swiatową wòjnã,
dlô nôùczi, dlô sztudérowaniô, z cekawòtë.
Chto?

Dze béł?

Z jaczi przëczënë, dlôcze?

Jarosz Derdowsczi
Aleksander Majkòwsczi
Florión Cenôwa
Jón Karnowsczi
Léón Heyke
Aleksander Labùda
Jón Trepczik
Jón Drzéżdżón

6. Żebë wanożëc pò swiece, na gwës nôleżi miec wiele
òdwôdżi.

2. Pòwiédz, jakô je przédnô mësla ti wiérztë?

Jak cë sã zdaje, czë Derdowsczi mô prôwdã i czë sygnie znac
kaszëbsczi jãzëk, żebë òbjachac wszëtczé kraje? Jaczé jiné
jãzëczi sã przëdadzą òb czas taczi wanodżi? Czë të znajesz
jaczis jãzëk tak dobrze, żebë samémù dac so radã w swiece?

3. Jakô rzeczónka nôlepi pasëje do deji tekstu? Ùdokaznij
swòje zdanié.
a) Cëż mie pòmòże dóm, czej wëżëwieniô ni móm.
b) Wszãdze dobrze, dze nas ni ma.
c) Jak i tu, tak i tam.

7. Wiele razy tak Kaszëbi, jak i Pòlôszë wëjéżdżelë z òjczëznë
i ju do ni nazôd nie przëjéżdżelë. Tak bëło w XIX wiekù,
tak bëło w czasach kòmùnisticznëch. Tak téż je dzysô.
Takô emigracjô mô colemało pòspòdlé ekònomiczné abò
pòliticzné.

IV
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Pòłączë pasowné słowa:
Czedë?

Za czim i dokądka?

emigracjô Kaszëbów w XIX wiekù

za robòtą do Anielsczi,
Irlandzczi, Niemiecczi

emigracjô Kaszëbów
pò II swiatowi wòjnie

za wòlnotą i lepszim żëcym
do Niemiecczi

emigracjô Kaszëbòw
w òstatnëch latach

za robòtą i wòlnotą
do Americzi i Kanadë

8. Czë takô emigracjô, ò jaczi je gôdka w cwiczënkù 7, wedle
cebie je dobrô czë lëchô dlô Kaszëb? Czë nie bëłobë lepi, żebë ti,
co wëjéżdżają, òstelë na Kaszëbach? Co mòże zrobic, żebë tã
emigracjã zatrzëmac? Pòdiskùtujta na ten temat.
9. W czasach kòmùnisticznëch prawie nicht ni mógł z Pòlsczi
wëjachac. Dzys w Eùropejsczi Ùnii colemało ni ma grańców
i mòże wcale nie zaùważëc, że sã przejéżdżô z kraju do kraju.
Czë wiész, co to je traktat z Schengen i jaczé kraje do niegò
słëchają? Wëpiszë pòzwë tëch krajów.
10. Dzysdnia Kaszëbi nie wëjéżdżają blós za robòtą.
Za czim sã jezdzy w wëpisóné niżi place? Dofùluj zestôwk
pòdónyma słowama: òdpòczëwac, pielgrzëmòwac, òbzerac,
zwiedzëwac, spãdzëc czas nad cepłim mòrzã. Wpiszë téż
włôsné bédënczi.
Dokądka

11. W naszich dzejach biwało téż tak, że tësące lëdzy bëło
wëwiozłëch przék swòji wòlë. Wiele z nich nigdë ju nie
przëjachało nazôd.
Sparłãczë pasowné pôrë:

XIX wiek

Ruscë wëwòzywelë na Syberiã za
biôtkã ò wòlnotã Pòlsczi

II swiatowô wòjna

pòlsczi i rusczi kòmùniscë
wëwòzywelë na Siberiã za biôtkã
z nima abò prosto za nic

kòmùnisticzné czasë
pò II swiatowi wòjnie

Niemcë wëwòzywelë do lagrów
abò na robòtë do Niemców

12. Mòże znajesz kògòs, chto béł dzes wëwiozłi abò wëjachóny zagrańcã? Przeprowadzë z nim rozmòwã, przeczëtôj pózni
w klase abò dôj do szkòłowi gazétczi.
13. Wëpiszë przikładë kaszëbsczich lëteracczich pòstaców, jaczé wiele wanożiłë. Napiszë dokądka i za czim òne wãdrowałë.
14. Roda znaje wiele przikładów wanożeniô. Wanożą nié blós
lëdze.
Napiszë, jaczé zwierzãta nôwicy wanożą i czemù tak je.

Za czim

Rzim, Italskô
Swiãtô Zemia
Chòrwackô, Greckô, Szpańskô
Meksyk
Egipt
Turcjô
Fatima
Lourdes
Bùłgarskô
Pariż, Francëskô
Londin, Anielskô

Wëdanié ùdëtkòwioné przez
Minystra Administracji i Cyfrizacji

NAJO_UCZBA_MAJ_2013.indd 5

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 4 (66), DODÔWK DO „PÒMERANII”

V

2013-04-30 09:31:47

ÙCZNIOWIE STARSZICH KLASÓW SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Tomôsz Fópka

Nënka Roda i ji kwiôtczi
Céle ùczbë
•
•
•
•
•

szukanié infòrmacjów w teksce
cwiczenié kaszëbsczi gôdczi, òdpòwiôdanié na pëtania
na spòdlim tekstu
szukanié wiadomòsców w przistãpnëch zdrojach wiédzë
słownikòwé cwiczënczi, pòznôwanié równoznaczënów
słów
bògacenié i rozwijanié słowiznë zrzeszony z pòzwama
kwiatów

- Pòfarwij przëszëkòwóné mòdła kwiatów zgódno ze wskôzama z òpisënków.

Metodë robòtë
•

robòta z tekstã, słowarzama, kôrbiónka, słowné cwiczënczi

Didakticzné pòmòce
•

tekst wiérztë dlô kòżdégò ùcznia, słowarze, malënczi
z cwiczënkù 2, przistãp do internetu, atlasë kwiatów

Cyg ùczbë
1. Wëpiszë z wiérztë T. Fópczi „Zamalënił sã mak” pòzwë
kwiatów. Ùstawi je wedle alfabétnégò pòrządkù.
2. Zapòznôj sã z pòdónyma niżi pòlsczima pòzwama tëch
kwiatów, nalézë w internece abò w atlasach jich òpisënk
i wëzdrzatk.
łącznik – kaczeniec, knieć błotna		
maceszka – bratek polny
majewô róża – konwalia majowa 		
marzëbiónka – stokrotka
mòdrôk – chaber				
mòdrô krëpka – niezapominajka błotna
mòjsz – firletka poszarpana			
tëlpón – piwonia
dzéwanna – dziewanna			
słonecznik – słonecznik		
groszk – groszek				
bratk (jaskùlczé òczkò) – bratek
tulpa – tulipan			
niezabôtka – niezapominajka
kaktus – kaktus		
		

VI

- Wklej mòdła kwiatów do zesziwka.
3. Rzeczë ò farwach kòżdégò z kwiôtków. Chtëren bierze w kaszëbsczim jãzëkù pòzwã od swòji farwë?
4. Przë ùżëcym słowarzów nalézë i zapiszë jak nôwicy synonimów do pòdónëch kaszëbsczich pòzwów kwiôtków (zdrzë
w pòlskò-kaszëbsczim abò kaszëbskò-pòlsczim słowarzu).
- Wpiszë pòd céchùnkama kwiatów jich pòzwë z synonimama.
5. Czëtôj ò tim, co kôrbią do nas (wedle lëdowëch wierzeniów)
roscënë:
majewô róża – òbëczajnota
mòdré krëpczi – wiecznô pamiãc
tëlpón – bòkadosc
róża (czerwònô) – miłota
lilewnik – sómnota
- Dobierzë kwiôtczi do krutë na Mëmino swiãto. Przëszëkôj do
te żëczbë – cos na ôrt: „Kòchónô Mëmùszkò, dajã Cë tã czerwioną różã, żebës bëła gwësnô mòji wiôldżi miłotë do Ce”.
6. Wiele z kwiatów mòże ùżëc do lékarzeniô. Nalézë ò tim w przëstãpnëch zdrojach wiédzë i spòrządzë môłi fòlder zelarsczi.
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MÙZYCZNÉ SZTÔŁCENIÉ

Tomôsz Fópka

Zamalënił sã mak

Zamalënił nóm sã mak
Jakbë zasromił sã kwiat
Czemù Grzenia sëpie nim jaż tak…?
Tec to jakbë drobic mak!
Kò nóm nie chce sã jic spac
Do zabawë corôz wiãcy dnia!
Mòdrôk, łącznik i maceszczi
Marzëbiónka i lilewnik
Mòdré krëpczi i dzéwanna
Zôs majewé roscą róże…
Zamalënił…

Wëdanié ùdëtkòwioné przez
Minystra Administracji i Cyfrizacji
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Mòjsz i besu lop nad lopë
A ze słoneczników krutã
Bratczi, tëlpón, niezabôtkã
Biôłą różã, tulpã, kaktus…
Zamalënił…
Taczich kwiôtków w Mëmë swiãto
Pònazbiéróm, pòprzënôszóm
Ten dzéń Mëma zapamiãtô
W jizbie mdze bez miesądz pôchnąc…
Zamalënił…
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GRAMATIKA

Hana Makùrôt

Słowòbùdowizna jistników. Jistniczi òdjistnikòwé
Dzél 1. białogłowsczé pòzwë, deminutiwné pòzwë,
aùgmentatiwné pòzwë

Jistniczi w kaszëbsczim jãzëkù colemało są ùrôbióné òd czasników, znankòwników, jistników i przëmionowëch rzeczeniów.
Z nôwikszą rozmajitoscą słowòbùdowiznowëch tipów jistników mómë do ùczinkù w przëtrôfkù jistników deriwòwónëch
òd jinëch jistników.
Midzë deriwatama òdjistnikòwima mòże wëapartnic:
1) Białogłowsczé pòzwë – twòrzoné òd personowëch abò
òznôczającëch jiné żëwé jistotë jistników chłopsczégò
ôrtu za pòmòcą nôslédnëch fòrmantów:
-a – kùnôszk pòkazywający sã w mionach białogłowsczich ùrôbiónëch òd mionów chłopsczich, np. Mieczësława, Gùstawa;
-ô – kùnôszk pòkazywający sã w przëtrôfkù ùrôbianiô
białogłowsczi pòzwë òd jistników chłopsczégò ôrtu
òtmieniwającëch sã wedlë znankòwnikòwégò paradigmatu òtmianë, np. krewnô, chrzestnô, szkólnô;
-ka – w kaszëbiznie je to baro produktiwny sufiks, dodôwóny tak do domôcëch kaszëbsczich słowów, np.: fafrotka, sąsôdka, stolëmka, do pòkazywającëch sã w lëteracczi kaszëbiznie neòlogiznów, np.: przédniczka (słowò
deriwòwóné òd fòrmë przédnik z alternacją k : cz), jak
téż do pòżëczków z pòlsczégò jãzëka, np.: òrganizatorka,
redaktorka, dieteticzka abò do internacjonalëznów, jaczé przëcygnãłë do kaszëbiznë z pòlsczégò jãzëka, np.:
aùtorka, administratorka, kòòrdinatorka (w pòlsczim
jãzëkù dodôwóny je do nich jistny sufiks, tak tej mòże
ùznac, że deriwatë te w całoscë stanowią pòżëczczi
z pòlaszëznë);
-ica / -ëca – twòrzi przede wszëtczim pòzwë samiców
zwierzãtów, np.: lësëca, wilczëca, kòzlëca, ale téż jiné
pòzwë białogłowsczé, np.: diôblëca, smòczëca;
-ini / -ëni – sufiks ten w kaszëbiznie brëkòwóny je rzôdkò,
pòjôwiô sã m.jin. w słowach: gòspòdëni, mistrzëni;
-iniô / -ëniô – sufiks brëkòwóny rzôdkò, np. w słowach:
bòdżiniô, zamówczëniô.
2) Deminutiwné (zdrobniałé) pòzwë – to pòzwë przedmiotów abò òsobów miészich nigle te nazéwóné przez
spòdlowé słowa. Czasã deminutiwa brëkòwóné są téż
w ekspresywny fùnkcji dlô wërażeniô pòzytiwnégò
ùprocëmnieniô do gwësny rzeczë abò òsobë. Deminutiwné pòzwë ùrôbióné są za pòmòcą fòrmantów:
-k – sufiks ten i jiné niżi wëmienioné twòrzą deminutiwa
chłopsczégò ôrtu, np.: kùterk, synk, wiaterk;
-ik / -ëk, np.: wôłtôrzëk, krziżëk, stólik, dómik, płomëk;
-iszk / -ëszk (-yszk), np.: òjcëszk, tatëszk, bracyszk, diôbliszk, kamiszk;
-ôszk, np.: wùjôszk, piécôszk, robôszk;
-oszk, np.: pùrtoszk, kwiatoszk, bùloszk;

-uszk (-ùszk), np.: gòłąbùszk, dãbùszk, ògróduszk,
progùszk;
-ink, np.: tatink, bratink;
-ulink, np.: tatulink;
-ka – sufiks ten i pòsobné niżi wëmienioné służą do
ùrôbianiô zdrobnieniów białogłowsczégò ôrtu, np.:
gąbka, łasëczka, żoczka, gwiôzdka;
-eczka, np.: kłódeczka, żôbeczka, dzéwczeczka, Aneczka;
-uleczka (-ùleczka), np.: gąbùleczka, matuleczka;
-iczka, np.: sostrziczka;
-uszka (-ùszka), np.: beczuszka, bańtkùszka, nënuszka,
cotuszka;
-kò – deminutiwny sufiks dlô dzecnégò ôrtu, niżi téż jiné
sufiksë ùrôbiającé zdrobnienia w dzecnym ôrce, np.:
gniôzdkò, drzéwkò, grónkò, jezórkò;
-uszkò / -ëszkò, np. serdëszkò, błotuszkò, pùdełuszkò,
kòrëtuszkò;
-iszkò (-yszkò), np. słunyszkò;
-eszkò, np. słuneszkò;
-eczkò, np.: skrzidełeczkò, żôbiąteczkò, zgrzébiąteczkò;
-iszczkò / -ëszczkò, np.: dzecëszczkò, niebòracëszczkò,
kòcëszczkò, ksądzëszczkò, swiniszczkò, jizbiszczkò;
-uleczkò (-ùleczkò), np.: jabùleczkò;
-ulkò (-ùlkò), np.: serdulkò, dzeculkò;
-ątkò, np.: wilczątkò, miedwiedzątkò, zgrzébiątkò,
pizglątkò.
3) Aùgmentatiwné (zgrëbiałé) pòzwë – są to pòzwë rzeczów abò òsobów ò wiôlgòscë wikszi nigle ta tikającô
sã spòdlowégò słowa. Aùgmentatiwa mògą téż wërażac negatiwné ùprocëmnienié do tegò, ò czim sã gôdô.
Aùgmentatiwa twòrzi sã, brëkùjącë nôslédné fòrmantë:
-iszcze, / -ëszcze, np.: dzecëszcze, kòcëszcze, môłpiszcze,
sëkniszcze, swiniszcze;
-iskò / -ëskò, np.: gãsëskò, psëskò, mëszëskò, dãbiskò,
babiskò,
-szcze, np.: celszcze, knapszcze, babszcze, łebszcze;
-skò, np.: krówskò, knapskò, kóńskò, łebskò;
-ôl, np.: drągôl, nochôl;
Òkróm sufiksalnégò ùrôbianiô aùgmentatiwów zgrëbiałé
pòzwë mògą bëc téż twòrzoné w kaszëbiznie przez ùsëniãcé
dzélu spòdlowégò słowa, np. w fòrmach: cota, krëcha,
pòdëcha; w dwùch slédnëch przëkładach z towarzëszącą
spółzwãkòwą wëmianą sz : ch.
W hewòtnym dzélu òpisóné òstałë leno niechtërné deriwatë jistników òdjistnikòwëch: białogłowsczé pòzwë, deminutiwné pòzwë, aùgmentatiwné pòzwë. Pòsobné fòrmacje
jistnikòwë ùsadzoné òd jinëch jistników òstóną òpisóné
w pòstãpnym dzélu.

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