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Céle ùczbë

Ùczéń: 
• pòznôwô historiã môlëznë Kartuzë
• pòznôwô legendã sparłãczoną z założenim Kartuz
•  zapòznôwô sã z wëzdrzatkã i symbòliką kartësczégò

herbù
•  pòznôwô niechtërne elementë historii i dëchòwoscë

kartëzanów
•  ùtrwaliwô wiédzã zwënégòwóną òb czas zwiedzy-

waniô gardu

Metodë robòtë
•  wskôzëwanié zdaniów zamikającëch w se bez zmił

kòwé i falszëwé òdpòwiescë
• ùsôdzanié samòstójny nadczidczi
• kôrbiónka z mieszkańcama gardu
• dofùlowiwanié pùstëch placów w teksce

Fòrmë robòtë
• indiwidualnô / w pôrach

Didakticzné pòmòce
•  kôrta robòtë (mòże jã òprôcowac np. w fòrmie ksą-

żeczczi)
• mapka Kartuz
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Przed zaczãcym wanodżi szkólny rozdôwô kòżdémù ùcznio
wi (abò pôrze ùczniów) jeden egzemplôrz kôrtë robòtë z za
daniama do zrobieniô i mapkã Kartuz (z 5 pùnktama – môla
ma do òdwiedzeniô).

CYG WANODŻI

Dzysdnia òdwiedzysz Kartuzë, dôwną sedzbã klôsztorni
ków żëjącëch wedle rigòristiczny reglë, jakô nakôzywała 
zachòwiwanié: môłczeniô, mòdlëtwë, pòstu, robòtë i prze
biwaniô w samòtnoscë przez wikszi dzél dnia. Twòjim za
danim mdze òdwiedzenié môlów, chtërne przëblëżą Cë nié 
leno dzeje negò sedlëszcza, ale téż historiã Kaszub. Jeżlë 
mdzesz bôczlëwò słëchac i zdrzec, to na gwës ùdô Cë sã 
bezzmiłkòwò dofùlowac kôrtã robòtë. Dobri zwënédżi!

Kartuzë szlachama dôwnëch 
klôsztorników

Karolëna Czemplik Wanożimë pò Kaszëbach, 
klasë IV–VI i gimnazjum
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Zadanié 1 (pùnkt 1 na mapie)
Nigle zaczniesz zwiedzywac gard, przeczëtôj frag-
ment legendë, jakô òpòwiôdô ò zôczątkach kaszëbsczi 
kartëzji. Pò zapòznanim sã z tekstã zrobi zadania, 
chtërne nachôdają sã pò nim, na s. II i III.

Fùndatorã klôsztoru kartëzanów béł pòlsczi ma-
gnat Jón z Różãcëna (dzysdniowégò Rusocëna) pòd 
Gduńskã, a jegò ùmôlowanié, jak głosy legenda, nie bëło 
przëtrôfkòwé. Ò wëbiérze môlu rozsãdzëc miała próż-
nosc bezgrańcznô snôżi sostrë Jana, jakô zażądała, cobë 
ùznac, że ùrodą przewëższiwô Madonnã wëòbrażoną 
na òbrazu w kòscele. Czej nicht z towarzącëch ji 
dwòrzón, ze strachù przed ùrągama, pòcwierdzëc negò 
nie chcôł, òna, przeklënającë, wëbiegła ze swiãtnicë – 
prosto w òbjimniãca pùrtka. Nen pòrwôł jã w lëft i je-
durnym pòmiónã pò piãkny, próżny i rągający brutce 

stôł sã bócëk nalazłi przez pasturza sprzëti Kôłpina. 
Cobë zmazac grzéch sostrë i wëbawic jã òd wiecznégò 
pòtãpieniô, Jón z Różãcëna wëdzélił gruńtë dlô klôsz-
toru prawie tam, gdze bócëk nieszczestny òstôł na-
lazłi. W 1380 rokù rôcził òn do swòjégò pòsadłowiô 
klôsztorników z Pradżi. Dwa lata pòzdze òstôł spisóny 
fùndacyjny akt òbjimający wse: Gdiniô, Czaple i Kôłpi-
no. W bezpòstrzédnym sąsedztwie ny slédny wsë òstôł 
ùmôlowóny nowi klôsztór, nazwóny Rajã Mariji.

I. Trojanowska, Szwajcaria Kaszubska: przewodnik,  
Gdańsk 1994, s. 81–82.

a)  Na spòdlim przeczëtónégò tekstu rozsãdzë, czë pò
dóné dali, na s. III infòrmacje są prôwdzëwé (P) czë 
nie prôwdzëwé (N).
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1.  Załóżcą Kartuz béł pòmòrsczi ksyżëc. P/N
2.  Sostra Jana z Różãcëna cwierdzëła, że je tak snôżô jak 

Marijô. P/N
3.  Zôczątk gardu sparłãczony je z grzéchã pëchë. P/N
4.  Pierszi klôsztornicë òstelë sprowadzony do Kartuz 

z Czechów. P/N
5.  Klôsztór òstôł wëbùdowóny na òbéńdze wsë Kôłpi-

no. P/N

Bôczënk: W nym zadanim mòżesz zwënégòwac 
dodôtkòwé pùnktë. Sygnie, że napiszesz jesz rôz zdania, 
przë jaczich rëchli môsz pòstawioné lëtrã N, tak cobë 
nym razã òne zamikałë w se prôwdzëwé infòrmacje.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

b)  Wëdolmaczë gwôsnyma słowama, co òznôczô i sym
bòlizëje pòzwa Rôj Mariji.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

c) Napiszë, kim je pùrtk. Jakô je jegò tipicznô znanka?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Zadanié 2 (pùnkt 2 na mapie)
Biéj terôzka do Ùrzãdu Gardu, jaczi nachôdô sã przë 
szaséju Generała Józefa Hallera 1. 

a)  Na bùdinkù mdzesz mógł/mògła òbaczëc herb gardu. 
Nacéchùjë gò.

b)  Napiszë, co symbòlizëją òsóbné jegò elementë: 
sétmë strzébrznëch gwiôzdów
……………………………………………...……………………………………
głowa grifa
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Zadanié 3 (pùnkt 3 na mapie)
Cobë zrobic pòsobné zadanié, òdszëkôj na placu sw. 
Bruna pòmnik przedstôwiający patrona gardu. Pòstãpno 
nalezë wòlną łôwkã, przeczëtôj bôczlëwò krótką 
biografiã klôsztornika i zrobi zadanié.

Bruno Kartuz – ùrodzył sã w Kòlonii kòl 1030 rokù. 
Pòchôdôł z bëlny rodzëznë. (…) Kòle rokù 1055 przëjimnął 
ksydzewsczé swiãcenia. (…) Pò gwësnym równak czasu 
òpùscył (…) klôsztór i w towarzëstwie 8 ùczniów przëbéł 
do Grenoble. Tam sw. Hùgò (…) òddôł mù w pòsôdanié na-
chôdającą sã 24 kilométrë òd Grenoble pùstelniã, nazéwó-
ną Kartëzją. Tuwò w rokù 1084 Bruno ùszëkòwôł so miesz-
kanié. Òstôł téż zbùdowóny skrómny kòscółk. Kònsekracji 
kòscółka i pòswiãceniô klôsztoru, a téż ùroczëznowégò 
wprowadzeniô do niegò klôsztorników dokònôł sw. Hùgò. 
Klôsztór wnet tak sã rozrósł, że dostôł pòzwã Wiôl dżi 
Kartëzji (La Grande Chartreuse). Sedlëszcze to stało sã 
môlã pòwstaniô nowégò klôsztoru – kartëzanów. (…) 
[Bruno] ùmarł 6 rujana 1101 r. (…) sw. Bruno je patronã 
kartëzanów.

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/1006a.php3

Napiszë, òd jaczégò słowa òstała ùsadzonô pòzwa 
môlëznë Kartuzë?
……………………………………………………………………………………

Zadanié 4 (pùnkt 4 na mapie)
Jeżlë chcesz pòznac dejã klôsztornégò żëcô kartëzanów, 
mùszisz òdnalezc dôwną swiãtnicã klôsztorników. Cobë 
do ni duńc, òdszëkôj òdchôdający z placu sw. Bruna sza-
séj Klôsztorny, a pòstãpno biéj nim tak dalek, jaż midzë 
drzewama ùzdrzisz kòscół.

a)  Òdszëkôj na scanach kòscoła i w westrzódkù swiãt
nicë dwa symbòle smiercë.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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b)  Jak mëszlisz, ò czim mają przëbôcziwac ne symbòle 
òsobóm òdwiedzywającym nen môl?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

c)  Pò zwiedzenim kòscoła, wińdzë bùten, przeńdzë 
sztëczk drodżi w czerënkù parkù i przezdrzôj sã na 
dak swiãtnicë. Co przëbôcziwô Cë jegò sztôłt.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Bôczënk: W nym zadanim mòżesz zwënégòwac 
dodôwkòwé pùnktë. Napiszë, co znaczi łacyńskô przéd-
nô mëslô zapisónô na słuńcowim zégrze MEMENTO 
MORI.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Zadanié 5 (pùnkt 5 na mapie)
Klôsztorną zgrëpinã kartëzanów twòrzëłë òkróm 
kòscoła jesz jiné bùdinczi. Niestetë, do najich czasów 
ùchòwałë sã leno dwa z nich. Cobë rozrzeszëc zadania, 
mòżesz skòrzëstac z pòmòcë mieszkańców gardu.

a)  Òdszëkôj pierszi z bùdinków. Òpiszë nen môl i napiszë, 
jaką fùnkcjã nen bùdink mógł miec. 

Òpisënk môlu
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Fùnkcjô bùdinkù
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Bôczënk: W nym zadanim mòżesz zwënégòwac 
dodôwkòwé pùnktë. Napiszë, jak fachòwò nazéwómë 
taczé môle.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Czekawòstka: W strzédnowieczim w nym môlu sto-
jało jaż 18 taczich kôtów, a to znaczi, że w nym czasu 
w klôsztorze stójno przebiwało przënômni 18 klôsztor-
ników!

b)  Drëdżi bùdink, jaczi ùchòwôł sã do dzysdniowëch 
czasów, to refektôrz. Napiszë, jaczé bëło pierwòszné 
przeznaczenié negò bùdinkù. Co nachôdô sã dzys 
w nym môlu?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Zadanié 6 (pùnkt 6 na mapie)
Slédné zadanié żdaje na Cebie w Gaju Swiãtopôłka, lôs
kù, pò chtërnym czedës szpacérowelë meditëjący klôsz
tornicë. Cobë tam duńc, mùszisz òdszëkac sprzëti klôsz-
toru Alejã Filozofów i jic stegną wedle sztrądu jezora jaż 
do Òstrowia Kôłpia (Wyspa Łabędzia). Jeżlë të bôczlëwò 
òbserwòwôł/òbserwòwała stôrodôwnotë gardu, tej bez 
jiwru dofùlëjesz krótczi tekst tikający sã dzejów Kartuz.

Kartuzë wëwòdzą swòjã pòzwã òd klôsztoru 
…………………….., chtërnëch załóżcą béł …………………….. 
Klôsztornicë òstelë sprowadzony do Pòlsczi przez 
…………………….., w …………………….. rokù z Czechów. We-
dle legendë stało sã tak temù, że na nen ôrt pòlsczi ma-
gnat chcôł òdpòkùtowac za ùrądżi swòji …………………….. 
Regla, zgódno z chtërną żëlë klôsztornicë, bëła baro 
…………………….. Nakôzywała jima m.jin. żëcé w apartnëch 
kôtach, nazéwónëch …………………….. Do dzysdnia òkróm 
jedny kôtë klôsztornika przedérowôł jesz …………………….. 
i dôwny …………………….. Żëcé klôsztorników skùpioné 
bëło na mòdlëtwie i rozmëszlaniach. Òsoblëwi 
bôczënk dôwelë òni na zagadnienié …………………….., 
co ùdokôzniwają ùchòwóné do dzysdnia elementë 
symbòlizëjącé kùńc żëcô: słuńcowi zédżer z nôdpisã 
…………………….., a téż nachôdający sã w westrzódkù 
kòscoła …………………….. Bëtnosc klôsztorników na ny 
òbéńdze òstała téż ùwdôrzonô w symbòlach gardu. Na 
herbie Kartuz nachôdô sã …………………….. strzébrznëch 
gwiôzdów, jaczé òznôczają klôsztorników.
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Òdpòwiedzë do zadaniów

Zadanié 1
a) Òdpòwiescë: 1N, 2N, 3P, 4P, 5N.

Dodôwkòwé zadanié
1. Załóżcą Kartuz béł pòlsczi magnat.
2.  Sostra Jana z Różãcëna cwierdzëła, że je barżi snôżô 

jak Marijô.
5.  Klôsztór òstôł wëbùdowóny na òbéńdze w sąsedz-

twie wsë Kôłpino.
a)  Pòzwa Rôj Mariji symbòlizëje môl, w jaczim królëje 

Matka Bòżô. Je to môl, w chtërnym lëdze mòdlą sã 
przede wszëtczim do Mariji.  

b)  Pùrtk to złostny diôbéł lëchëch wiatrów. Jegò cha-
rakteristiczną znanką je wëdôwanié przikri, brzëdczi 
wòni.

Zadanié 2
a) Sétmë strzébrznëch gwiôzdów – symbòlizëje klôsz-

tór kartëzanów, chtërny bëlë załóżcama môlëznë.
Głowa grifa – symbòlizëje herb stôrokaszëbsczi 
zemi.

Zadanié 3
Pòzwa môlëznë Kartuzë wëchôdô òd pòzwë klôsztoru 
– kartëzanów.

Zadanié 4
a) Dak dôwnégò kòscoła kartëzanów mô sztôłt trëmë.
b) Na bùtnowi scanie kòscoła: słuńcowi zédżer wë

òzdobiony trupią czaszką, w westrzódkù swiãtnicë 
– zédżer, jaczégò biegas òstôł wërzezbiony na sztôłt 
anioła smiercë/anioła z kòsą.

c) Symbòle mają przëbôcziwac òsobóm òdwie dzy wa
jącym nen môl ò krëchòce lëdzczégò żëcô.

Dodôwkòwé zadanié 
Łacyńskô przédnô mëslô „memento mori” òznôczô 
„pamiãtôj ò smiercë”.

Zadanié 5
a) Fùnkcjô bùdinków: w nym môlu mógł żëc samòtno 

jeden klôsztornik. Cëszëna i spòkój dôwałë mò
żlëwòtã skùpic sã na dëchòwim rozwiju i pò
głãbiwaniu parłãczi z Bògã.

Dodôwkòwé zadanié 
Erem.
b) Pierwòszno refektôrz béł môlã, w jaczim klôsz

tornicë jedlë. Dzysdnia nachôdô sã tuwò Galeriô Te
rôczasnégò Kùńsztu, a w pòdzemiach je kawiarniô.

Zadanié 6
Kartuzë wëwòdzą swòjã pòzwã òd klôsztoru kartëzanów, 
chtërnëch załóżcą béł sw. Bruno. Klôsztornicë òstelë 
sprowadzony do Pòlsczi przez Jana z Różãcëna, w 1380 
rokù z Czechów. Wedle legendë stało sã tak temù, że 
na nen ôrt pòlsczi magnat chcôł òdpòkùtowac za ùrądżi 
swòji sostrë. Regla, zgódno z chtërną żëlë klôsztornicë, 
bëła baro rigòristicznô. Nakôzywała jima m.jin. żëcé 
w apartnëch kôtach, nazéwónëch eremama. Do dzysd-
nia òkróm jedny kôtë klôsztornika przedérowôł jesz re-
fektôrz i dôwny kòscół. Żëcé klôsztorników skùpioné 
bëło na mòdlëtwie i rozmëszlaniach. Òsoblëwi bôczënk 
dôwelë òni na zagadnienié smiercë, co ùdokôzniwają 
ùchòwóné do dzysdnia elementë symbòlizëjącé kùńc 
żëcô: słuńcowi zédżer z nôdpisã MEMENTO MORI, 
a téż nachôdający sã w westrzódkù kòscoła aniół 
z kòsą. Bëtnosc klôsztorników na ny òbéńdze òstała 
téż ùwdôrzonô w symbòlach gardu. Na herbie Kar-
tuz nachôdô sã sétmë strzébrznëch gwiôzdów, jaczé 
òznôczają klôsztorników.

Tłómaczëła Hana Makùrôt

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô realizowónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze-
szenié 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.



Tomasz Fopke
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Tomasz FopkeZa Godama żdanié

1

Kùgle sã zybią na naszi dance
Kùgle, co manią dzecynné rãce
Kùgle szwatołczi zbierzą do grëpë
Kùgle, co zmienią krutop w skòrëpë...

Dzôtczi za gwiôzdą bez rutã patrzą
Dzôtkóm gòtëje mëma tak smaczno
Dzôtkama gwiôzdór bòrdów nanosy
Dzôtkã je Jezës – wez Gò zaproszë...

Gòdë szmakają grzëbòwą zupą
Na Gòdë żdają Werónka z Jówką
W kòżdëchné Gòdë Dzecã przëchòdzy
Temù tak baro lubimë Gòdë!

Tómk Fópka, Wejrowò, 4.11.2015r., gòdz. 16.08

Za Gòdama żdanié
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Zajimniemë sã tuwò òtmianą jistników dzecnégò ôrtu, taczich jak np.: słuńce, bùlwiszcze, jabkò, wiodro, dzeckò, żëcé, 
celã. Jistniczi te mògą sã kùńczëc na nôslédné samòzwãczi: -e, -o (-ò), -é abò -ã, np.: serce, òkno, òkò, òkòlé, remiã. 
Wikszosc jistników dzecnégò ôrtu, to je wszëtczé te, chtërne są zakùńczoné samòzwãkama -e, -o (-ò), òtmieniwô 
sã wedle nôslédnégò schematu:

Hana Makùrôt

Òtmiana przez przëpôdczi jistników 
dzecnégò ôrtu

pòjedincznô lëczba

Nazéwôcz (chto?, co?)  
serce wiadło drzewò 
Rodzôcz (kògò?, czegò?)  
serca wiadła  drzewa
Dôwôcz (kòmù?, czemù?)  
sercu wiadłu  drzewù
Winowôcz (kògò?, co?)  
serce wiadło drzewò 
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?)  
sercã  wiadłã drzewã  
Môlnik (ò kim?, ò czim?)  
sercu wiadle drzewie  
Wòłiwôcz (ò!)    
serce! wiadło! drzewò! 

wielnô lëczba

Nazéwôcz (chto?, co?) 
serca wiadła drzewa  
Rodzôcz (kògò?, czegò?)  
serców wiadłów drzewów 
Dôwôcz (kòmù?, czemù?)  
sercóm wiadłóm  drzewóm 
Winowôcz (kògò?, co?)  
serca wiadła drzewa  
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?)  
sercama  wiadłama drzewama 
Môlnik (ò kim?, ò czim?)  
sercach wiadłach drzewach  
Môlnik (ò kim?, ò czim?)  
serca! wiadła! drzewa!  

Cwiczënk 1
Òtmieni przez przëpôdczi słowa: słuńce, karno, jôjkò.

Cwiczënk 2
Dofùluj tekst pòdónyma w nôwiasu jistnikama w pasownym przepôdkù.

Za .............................. (òkno) na mòdrim .......................... (niebò) jô òbôcził, jak w żôłtim ............................. (słuńce) 
łiszczą sã dwie mùchë. Òne lecałë za wiôldżim ......................... (karno) ptôchów czerëjącëch sã w stronã dwùch 
........................... (jezoro) za cemnozelonyma ............................ (drzewò). Ò ........................ (wiodro) mòże rzeknąc, że 
tegò dnia bëło òno baro snôżé. Dzéń béł gòrący, farwné mòtile lôtałë w lëfce, lëdze jezdzëlë na .......................... 
(kòło), a w sadach widzec bëło wiele czerwionëch ......................... (jabkò).
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GRAMATIKA 

VIII

pòjedincznô lëczba
Nazéwôcz (chto?, co?) żëcé żëcé 
Rodzôcz (kògò?, czegò?) żëcô żëcégò
Dôwôcz (kòmù?, czemù?) żëcu żëcémù
Winowôcz (kògò?, co?) żëcé żëcé
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?) żëcã żëcym
Môlnik (ò kim?, ò czim?) żëcu żëcym
Wòłiwôcz (ò!) żëcé! żëcé!

wielnô lëczba
Nazéwôcz (chto?, co?) żëca  
Rodzôcz (kògò?, czegò?) żëców
Dôwôcz (kòmù?, czemù?) żëcóm 
Winowôcz (kògò?, co?) żëca 
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?) żëcama 
Môlnik (ò kim?, ò czim?) żëcach  
Wòłiwôcz (ò!) żëca!

Cwiczënk 3
Òtmieni przez przëpôdczi słowa: wieselé, zaklicé, nieszczescé.

Cwiczënk 4
Dofùluj tekst pòdónyma w nôwiasu jistnikama w pasownym przepôdkù.

W najim ....................... (żëcé) nié wiedno je jak w bôjce. Czasã je wiele ......................... (szczescé), a nierôz zdarziwają sã 
jaczés ................................ (nieszczescé). Mòjim .............................. (zdanié) fejno je, jak człowiek żëje w ............................. 
(wieselé). Ale ni móm ........................... (pòjãcé), jak to zrobic, żebë wiedno bëło wkół nas fùl ................ (szczescé).

W kaszëbsczim jãzëkù mómë jesz jedno karno jistników dzecnégò ôrtu, chtërno mô apartną òtmianã. Są to jistniczi, 
jaczé kùńczą sã na -ã, taczé jak np. zgrzébiã, kùrczã, remiã. Òtmiana negò karna jistników je òsoblëwô, bò òb czas 
òtmianë téma słowa òstôwô rozszerzonô w nôslédny spòsób:

pòjedincznô lëczba
Nazéwôcz (chto?, co?) kùrczã remiã
Rodzôcz (kògò?, czegò?) kùrczãca remienia
Dôwôcz (kòmù?, czemù?) kùrczãcu remieniu
Winowôcz (kògò?, co?) kùrczã remiã
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?) kùrczãcã remieniã
Môlnik (ò kim?, ò czim?) kùrczãcu remieniu
Wòłiwôcz (ò!) kùrczã! remiã!

wielnô lëczba
Nazéwôcz (chto?, co?) kùrczãta remiona 
Rodzôcz (kògò?, czegò?) kùrczãtów remión,
  remionów
Dôwôcz (kòmù?, czemù?) kùrczãtóm remionóm
Winowôcz (kògò?, co?) kùrczãta remiona
Narzãdzôcz (z kim?, z czim?) kùrczãtama remionama
Môlnik (ò kim?, ò czim?) kùrczãtach remionach
Wòłiwôcz (ò!) kùrczãta! remiona!

Cwiczënk 5
Òtmieni przez przëpôdczi słowa: jimiã, celã.

Cwiczënk 6
Wëbierzë z ramczi pasowné jistniczi w dzecnym ôrce i wpiszë je w niewëfùlowónëch placach:

zgrzébiãta, sercu, zbòżé, zéńdzenim, òkòlim, wiadłów, pòlim, jimiã

W najim .................................. nie bëło niżódnëch .................................. ò tim, że ............................. wlazłë w rosnącé 
na wiôldżim ................................., złocësté ................................. . Mòja nënka, jakô ma na ................................... Agnes, 
pierszô sã ò tim dowiedza i rzekła ò tim wszëtczim na ................................... . I jak òna to rzekła, tej zrobiło sã ji òd 
razu lżi na ................................ .

Jistniczi dzecnégò ôrtu, chtërne są zakùńczoné samòzwãkã -é, w pòjedinczny lëczbie mògą òtmieniwac sã na dwa 
ôrtë – abò tak jak jistniczi, abò tak jak znankòwniczi, co pòkôzywô nôslédny przëmiôr:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .




