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kaszëbsczi dlô wszëtczich

ÙCZBA 8

SPÒRT
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Przëbôczenié (przypomnienie):

Òdpòczink (òdsapniãcé) to pò pòlskù odpoczynek. Swiãto to święto. Ferie to wolné òd szkòłë.  
Òpòwiédz, co robisz òb czas latowëch feriów (Opowiedz, co robisz w czasie letnich wakacji).
Np. Òb czas latowëch feriów jô wanożã pò kraju. Jô lubiã òbzerac cekawé môle…

Pòléte (polecenia):

napiszë
(napisz)

pòdsztrëchnij
(podkreśl)

pòsłëchôj
(posłuchaj)

pòwtórzë
(powtórz, powiedz) 

przeczëtôj
(przeczytaj)

zaspiéwôj
(zaśpiewaj)

zdrzë
(patrz)

Spòrt to pò pòlskù sport. Miónczi to zawody, wyścigi. Miónkôrz to zawodnik, a spòrtówc to sportowiec. 

Cwiczënk 1

Przeczëtôj gôdkã i przełożë jã na pòlsczi jãzëk. Wëzwëskôj do te kaszëbskò-pòlsczé słowarze.
(Przeczytaj rozmowę i przetłumacz ją na język polski. Wykorzystaj do tego słowniki kaszubsko-polskie).

– Witôj drëchù.
– Witóm.
– Cëż të wëzdrzisz taczi zmarniałi?
– Jô sã za spòrt wzął. Wczora jô béł na rozegracjach, a dzysô mie wszëtkò bòli…
– To cë je szpòrt, czej z òbzérôcza spòrtu człowiek zmieniwô sã w spòrtówca.
– Të sã nie smiej, le sóm spróbùj. 
– Prôwdac jô spòrt lubiã, ale… w zdrzélnikù.
– Tak kòżden jeden je mądri. 
– Mëslisz të? A za jaczi spòrt jô bë sã mógł wząc? 
– Bieganié, granié, płiwanié, skôkanié, cëskanié, piscowanié, mòcowanié sã, dwiga-
nié, szrëcowanié, strzélanié, jimòwanié sã, a nawetka tuńcowanié – mòżlëwòsców 
je wiele. Leno doma nie leżec, a nie gnic na zófie przed zdrzélnikã.
– Môsz drëchù prôwdã. Mùszã zacząc co trenérowac. A jaczi spòrt të jes wëbrôł?
– Jô? Cëskanié…
– Kùlą?
– Nié, w baszkã*.
– Tej nie je dzyw, że jes taczi zmarniałi!

Cwiczënk 2

Wëpiszë z gôdczi pòzwë spòrtów. Do kòżdégò słowa dopiszë czasnik w nieòznacznikù. Bôczë, że kaszëbsczi 
nieòznacznik je dobrim przikładã kaszëbieniô. Òbjasnij, na czim ta jãzëkòwô znanka pòlégô – òdpòwiédz nalézesz 
w Ùczbie 6. (Wypisz z dialogu nazwy sportów. Do każdego słowa dopisz czasownik w bezokoliczniku. Pamiętaj, 

że kaszubski bezokolicznik jest dobrym przykładem kaszubienia. Wyjaśnij, na czym ta cecha językowa polega – odpowiedź 
znajdziesz w Lekcji 6).

Np. bieganié – biegac

*baszka – to ùlubionô gra w kôrtë na 
Kaszëbach. Graje sztërzech kartowni-
ków, tzw. szpëla. Graje sã na dëtczi. 
1 dëtk to 10 groszi. W baszkã „cësnie 
sã” na ùrodzënach, na wieselach, a 
nawetka jadącë baną. Òd czile lat je 
òglowòkaszëbskô Liga Baszczi.
(baśka – to nazwa popularnej gry kar-
cianej na Kaszubach. Do gry zasiada 
czterech graczy. Gra się na pieniądze, 
tzw. dëtczi. 1 dëtk to 10 polskich gro-
szy. W baśkę gra się na urodzinach, 
weselach, a nawet w pociągu. Od kilku 
lat organizowane są ogólnokaszubskie 
rozgrywki w Lidze Baśki).
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Cwiczënk 3
Wëmienioné w gôdce pòzwë spòrtów są jistnikama 
ùtwòrzonyma òd czasników. Òdmieniwają sã tej jak 

jistniczi, tzn. przez przëpôdczi. Na dodôwk mògą miec jistnikòwą 
i znankòwnikòwą òdmianã. Zdrzë niżi na mòdło taczi òdmianë.
(Wymienione w dialogu nazwy sportów są rzeczownikami utworzo-
nymi od czasowników. Odmieniają się zatem jak rzeczowniki, tzn. 
przez przypadki. Na dodatek mogą mieć rzeczownikową i przymiot-
nikową odmianę. Poniżej model takiej odmiany).

  jistnikòwô òdm. znankòwnikòwô òdm.
Nazéwôcz   granié  granié
Rodzôcz   graniô  graniégò
Dôwôcz   graniu  graniémù
Winowôcz   granié  granié
Nôrzãdzôcz  granim  granim
Môlnik   granim  granim
Wòłôcz   granié  granié

Wëbierzë so jesz dwa jiné słowa z tekstu i òdmieni je wedle mòdła, 
co je wëżi. (Wybierz sobie dwa słowa z tekstu i odmień je według 
powyższego wzoru).

Cwiczënk 4
Dôj bôczënk na pòzwë przëpôdków. Przeczëtôj je gło-
sno. (Zwróć uwagę na nazwy przypadków. Przeczytaj 
je na głos).

– Jistniczi pòchôdającé òd czasników mają w jistnikòwi òdmianie 
cekawą fòrmã w rodzôczu. Piszemë je: skôkaniô, płiwaniô, dwiga-
niô, a wëmôwiómë, jakbë „ô” na kùńcu nie bëło [skôkani, płiwani, 
dwigani].
(Rzeczowniki odczasownikowe mają w odmianie rzeczownikowej 
ciekawą formę dopełniacza. Zapisujemy je: skôkaniô, płiwaniô, dwi-
ganiô, a wymawiamy jakby „ô” na końcu nie było [skôkani, płiwani, 
dwigani]).

Cwiczënk 5
Dopiszë do pòlsczich pòzwów spòrtowëch discyplinów 
pasowné kaszëbsczé pòzwë zapisóné w cwiczënkù 2. 
Bôczënk: czile discyplinów mô jistną pòzwã. (Do pol-

skich nazw dyscyplin sportowych dopisz pasujące kaszubskie wy-
razy zapisane w ćwiczeniu 2. Uwaga: do kilku dyscyplin pasują te 
same wyrazy).

podnoszenie ciężarów – dwiganié
piłka nożna –
bieg sztafetowy –
skok wzwyż –
piłka ręczna –
taniec sportowy –
zapasy –
boks (pięściarstwo) –

skok o tyczce – 
rzut młotem –
100 metrów przez płotki –
skok w dal – 
jazda figurowa na lodzie – 
pływanie synchroniczne –
łucznictwo – 

– Przë kòżdim zapisónym wëżi jistnikù pòdôj jegò rodzôczową 
pòstac. Dodôj jesz do te jiny jistnik, np. podnoszenie ciężarów – 
dwiganié – sztãga do dwiganiô.

(Przy każdym zapisanym wyżej rzeczowniku podaj jego postać w do-
pełniaczu. Dodaj do tego jeszcze jakiś inny rzeczownik, np. podno-
szenie ciężarów – dwiganié – sztãga do dwiganiô.)

Cwiczënk 6
Przełożë kaszëbsczé pòzwë spòrtowëch discyplinów na pòlsczi 
jãzëk. Pòmòcë szukôj w słowarzkù. (Przetłumacz kaszubskie nazwy 
dyscyplin sportowych na język polski. Pomocy szukaj w słowniczku).

fùsbala – piłka nożna
hokej na lodze – 
kòszowô bala – 
rãcznô bala – 
figùrowé szrëcowanié – 
boks (piscowanié) – 
skòk z tëczą – 

strzélanié z łãka – 
ridowanié – 
artisticznô gimnastika – 
stołowi tenys –
dwiganié cãżarów – 
sécowô bala – 
mòcowanié sã –

Cwiczënk 7
Nalézë w jinternece, abò w jinym placu, jaczima spòrtowima di-
scyplinama zajimelë czë zajimają sã niżi wëpisóny spòrtówcowie, 
jaczi pòchôdają z Kaszëb. Bôczënk: pòzwë discyplinów zapiszë pò 
kaszëbskù! (Znajdź w internecie, lub w innym miejscu, jakimi dyscy-
plinami sportu zajmowali się czy zajmują niżej wypisani sportowcy 
pochodzący z Kaszub. Uwaga: nazwy dyscyplin zapisz po kaszub-
sku!)

Daniel Pliński – 
Zygmunt Chychła – 
Andrzej Wroński –
Arkadiusz Makurat – 
Kinga Baranowska –

Cwiczënk 8
Òpòwiédz, jaczé spòrtowé discyplinë lubisz, 
a w jaczich miónkach të bë rôd wzął/wzãła ùdzél. 

(Opowiedz, jakie dyscypliny sportowe lubisz i w jakich zawo-
dach sportowych wziąłbyś/wzięłabyś udział).
Np. Jô lubiã bieganié. Jô bë rôd wzął/wzãła ùdzél w mara-
tonie…

Słowôrzk

bala – piłka
cëskanié – rzucanie
figùrowé szrëcowanié – łyżwiarstwo figurowe
gnic – tu: lenić się
jachanié na pùrgach – narciarstwo
jimòwanié sã – mocowanie się, zapasy
kòszowô bala – koszykówka
sécowô bala – siatkówka
strzélanié z łãka– łucznictwo
szpòrt – kawał, żart
zmarniałi – zmarnowany, zmęczony
ridowanié – jazda konna
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