
kaszëbsczi dlô wszëtczich

ÙCZBA 11

W GÒSPÒDZE
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Przëbôczenié (przypomnienie):

Ksążka to pò pòlskù książka. Czëtac znaczi czytać. 
Òpòwiedzë ò swòji ùlubiony ksążce, np. Jô baro lubiã roman Juliusza Verne’a Tajemnicza wyspa …

Gòspòda/karczma/restauracjô to pò pòlskù gospoda, restauracja. Jesc to pò pòlskù jeść. Jedzenié, jestkù abò zjestkù to 
jedzenie. Szmaka to smak. Smaczné to smaczne, pyszne. Bòże przeżegnôj to smacznego.

Cwiczënk 1
  
Przeczëtôj gôdkã i przełożë jã na pòlsczi jãzëk. 
Wëzwëskôj do te kaszëbskò-pòlsczi słowôrz. 
(Przeczytaj rozmowę i przetłumacz ją na język 
polski. Wykorzystaj do tego słownik kaszubsko-
-polski).

W gòspòdze
‒ Witóm, tu je jôdnô kôrta.
‒ Bóg zapłac. Rzeczëta, co wa dzysô bédëjeta?
‒ Chcece wë zjesc dwa dania?
‒ Jo.
‒ Na pierszé mómë zupã z kùrë, tomatowô, gùrkòwô, ajn-
top abò nic.
‒ Nic?
‒ To je takô miodnô zupa. Baro dobrô.
‒ Eeee… Mëszlã, że na pierszé nic nie weznã.
‒ Na drëdżé bédëjã bùlwë sztãpóné z kwasnym mlékã, piekłé 
jaja z bùlwama, plińce, pùlczi ze sledzama, piekłą bańtkã…
‒ Eeeee… Taczé zjestkù jô móm na codzéń. Ni môta czegò 
dlô chłopa?
‒ Szmórowóné swinié miãso, bùlwë z zósã a salôtka z ri-
wòwóny marchwi. Mòże bëc?
‒ Jo, ale bùlwów skòpicą.
‒ Bãdze dëbelt pòrcjô. Co do picô? Sok, kòmpòt, kwasné 
mlékò, wòda, bąbelwòda?
‒ Piwkò je?
‒ Piszã piwkò. Cos na deser?
‒ Jak zjém, tej pòmëszlã.
(za sztócëk)
‒ Hewò waju zamówienié: zupa nic, kùrzé miãso z rizã 
a kómpòt z krëszków…

‒ Zarô, zarô… Jô doch zupë nic nie chcôł. Frikasé a kómpòtu 
z krëszków téż jem nie zamôwiôł!
‒ Nié? Matizernoga jo, kùchôrz mô sã pòmiloné. Wëbaczce, 
bãdzece mùszelë jesz sztócëk dożdac.
‒ Wiéta wa co. Jô jem tak głodny… To ce fejn wòniô… Mòże 
jô równak zjém to, co wa mie przëniosła.
‒ Bòże przeżegnôj a Bóg zapłac.
‒ Zapłacëc jô zapłacã, ale mni. Tec to wa jesta zmilony…
‒ Miast tegò bédëjã młodzowégò kùcha za darmôka.
‒ Młodzowi kùch je tegò wôrt! Më jesmë zgòdzony. 
‒ Bòże przeżegnôj, Bòże pòmagôj a Bóg zapłac.

Cwiczënk 2

Dôj bôczënk na zamiona zapisóné w drëdżi i trzecy linijce 
tekstu tłëstim drëkã. Czim òne sã òd se jinaczą, do kògò sã 
òdnôszają, czedë ùżiwómë fòrmë wë? (Zwróć uwagę na za-
imki zapisane w drugiej i trzeciej linijce tekstu pogrubionym 
drukiem. Czym one się od siebie różnią, do kogo się odno-
szą, kiedy używamy formy wë?).

• Jak nôleżi przełożëc na pòlaszëznã taczé słowa: wë- 
baczce, bãdzece mùszelë. Czë pò prôwdze tikają sã 
òne wicy òdbiérôczów – jak na to wskazëje tłóma-
czenié jich na pòlsczi jãzëk – czë blós jedny òsobë?  
Przëbôczë z 3. ùczbë wiédzã na témat fòrmë pluralis ma-
iestaticus. (Jak należy przetłumaczyć na polski takie słowa: 
wëbaczce, bãdzece mùszelë. Czy rzeczywiście odnoszą się 
one do kilku adresatów – jak na to wskazuje tłumaczenie na 
polski – czy raczej do jednej osoby? Przypomnij z lekcji 3 wia- 
domości o formie pluralis maiestaticus).
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Cwiczënk 3

Drëch z tekstu je w karczmie i chce jesc. Zdrzë, jak 
wëzdrzi òdmiana nëch czasników przez òsobë w ter-
nym czasu. (Kolega jest w restauracji i chce jeść. 
Przyjrzyj się odmianie tych czasowników w czasie 
teraźniejszym).

jô jem jém më jesmë jéme
të jes jész wa jesta jéta
òn, òna, òno je jé òni, òne są

wë jesce jéce

• Przełożë tekst z pòlsczégò na kaszëbsczi: 
 
Jesteśmy teraz w karczmie. 
Jemy obiad. 
Z nami są dwaj koledzy i jedzą ciastka. 
Jakaś kobieta jest tu z dzieckiem. Ono je lody. 

Cwiczënk 4

Spróbùj òd słowa jesc ùtwòrzëc jiné czasniczi, 
np. przez dodanié do nich malinczich dzélëków 
z-, wë-, do-, na-. Napiszë, co ùtwòrzoné sło-

wa znaczą pò pòlskù. Wëbierzë piãc z nich i ùłożë zdania. 
(Spróbuj utworzyć od słowa jesc inne czasowniki, np. przez 
dodanie do nich maleńkich cząstek z-, wë-, do-, na-. Napisz, 
co utworzone słowa znaczą w języku polskim. Wybierz pięć 
z nich i ułóż zdania). 

Cwiczënk 5

Dôj bôczënk na tekst zapisóny w gôdce pòchiłim drëkã.  
Są to cekawé kònstrukcje z nasebnym ùstôwã. Naseb-
ny ùstôw twòrzi sã przez ùżëcé wëpòmòżnégò słowa 
i znankòwnikòwégò mionoczasnika czasników dokònónëch 
i niedokònónëch. Colemało w kaszëbiznie twòrzi sã rów-
nak nasebny ùstôw òd niedokònónëch czasników. (Zwróć  
uwagę na tekst zapisany w dialogu kursywą. Są to cie-
kawe konstrukcje z zastosowaniem strony biernej.  
Stronę bierną tworzy się przez użycie słowa posiłkowego 
i imiesłowu przymiotnikowego biernego czasowników do-
konanych i niedokonanych. Jednak w kaszubszczyźnie stro-
nę bierną tworzy się zzwyczaj od czasowników niedokona-
nych).

  
Zdania, co są niżi, pòwiédz pò kaszëbskù. Ùżij 
w nich pòstacë nasebnégò ùstawù:

Słyszałem o tym. 
Oni tam byli. 

On już wszystko zrobił. 
Przeczytałeś książkę? 
Kosiarze skosili już żyto. 
Wszystko już zjedliśmy. 
Czy wypiłeś już herbatę? 

Cwiczënk 6

Wëpiszë z gôdczi pòzwë jedzeniégò, zapiszë przë 
nich jich pòlsczé znaczenia. (Wypisz z dialogu 

nazwy potraw i przetłumacz je na język polski).

Cwiczënk 7

Zwëskùjącë z zebróny słowiznë, ùłożë jôdną kôrtã dlô swòji 
rodzënë na dzysészé pôłnié. (Korzystając ze zgromadzone-
go słownictwa, ułóż dla swojej rodziny jadłospis na dzisiej-
szy obiad).

Cwiczënk 8

Przeczëtôj tekst:

Pò słabim renikù jô jem baro głodny, ale nigdë nie jém midzë 
môltëchama. Mòże jô bë równak co zjôdł, bò do pôłniégò 
jesz je dalek. To bãdze taczi mój pòdpôłnik. Stôri lëdze mie-
lë prôwdã z tim czãstim jedzenim. Najadłi człowiek mòże 
spòkójno żdac na kòżdé jestkù, a czekaniégò bãdze wiele, bò 
do pòdwieczórka i wieczerzë je wiele gòdzyn.

Pòdsztrëchnij w przeczëtónym przed sztótã tek-
sce pòzwë môltëchów. (Podkreśl w przeczytanym 
przed chwilą tekście nazwy posiłków).

Cwiczënk 9

Dopiszë do zdaniów pasowné zwrotë. (Uzupełnij 
zdania odpowiednimi zwrotami): Bòże pòmagôj, 
Bóg zapłac, Bòże przeżegnôj

Czedë dzãkùjemë, tedë gôdómë ……………
Czedë żëczimë smacznégò, tedë gôdómë ………………
Czedë żëczimë dobri robòtë, tedë gôdómë …………………

Słowôrzk: bańtka – flądra, bédowac – proponować, bùlwë 
– ziemniaki, gùrka – ogórek, jôdnô kôrta – jadłospis, krësz-
ka – gruszka, kùch – ciasto,  matizernoga – ojej (wyraz zdzi-
wienia, zaskoczenia), młodze – drożdże, môltëch – posiłek, 
pòdpôłnik – drugie śniadanie, pòdwieczórk – podwieczo-
rek, pùlczi – ziemniaki w mundurkach, renik – śniadanie, 
riwòwac – ucierać, skòpicą – wiele, dużo, szmórowac – du-
sić (mięso), sztãpac – ugniatać, tomata – pomidor, wiecze-
rza – kolacja, wòniô – zapach, woń,  zgòdzëc – dogadać się.
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