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Ùczba dlô letników. W kaszëbsczi krôjnie
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Cwiczënk 1

Spróbùj przeczëtac gôdkã. (Spróbuj przeczytać 
rozmowę).

W kaszëbsczim mùzeùm

– Dzień dobry.
– Witóm baro serdeczno w najim mùzeùm. Widzã, że wë 
przëjachelë do nas kòłã.
– O! Mógłby pan przetłumaczyć, co pan powiedział?
– Kò pewno, że jo… Bardzo serdecznie witam w naszym mu-
zeum. Widzę, że przyjechał pan do nas na rowerze.
– Jaki to język? Niczego nie można zrozumieć…
– Jô gôdóm pò kaszëbskù.
– To zrozumiałem! 
– Kò kaszëbsczi nie je tak drãdżi, jak to sã mësli.
– Tego już nie rozumiem. 
– Tej mòżece sã w najim mùzeùm kaszëbsczégò kąsk naùczëc. 
Bédëjã zwiédzanié z prowadnikã, jaczi gôdô pò kaszëbskù.
– Co to prowadnik?
– To je pò pòlskù przewodnik.
– Co można w waszym muzeum obejrzeć?
– Mòżece òbezdrzec rozmajité wëstawë, jaczé pòkazëją, 
jak żëło sã na Kaszëbach 100 a wicy lat temù. Òkróm tegò 
pòznôce dzeje Kaszëbów a naùczice sã czilenôsce a mòże na-
wetka cziledzesąt kaszëbsczich słów. 
– Jakby pan mówił wolniej, to bym więcej zrozumiał.
– Kò dobrze. Mdã gôdôł pòmalni.
– Jakie są ceny biletów?
– Zwëkłi biliet kòsztô piãc złotëch, ùlgòwi dlô dzecy trzë złoté.
– To znaczy pięć i trzy złote, tak?
– Jo, prôwda.
– A za prowadnika ile trzeba zapłacić?
– Za prowadnika leno 10 złotëch.
– Dziesięć złotych, jo?
– Wejle, ju gôdôce jo.
– Hmm, nie bardzo rozumiem, ale poproszę bilet normalny 
i prowadnika.
– Tuwò wezce biliet, kòło òstawce bùten a pòjce za mną 
bënë. Czej òbéńdzemë całé mùzeùm mdzece mòglë òbja-
chac całé Kaszëbë, a wszãdze sã dogôdôce!

Cwiczënk 2

Nôprzódka mùszimë sã naùczëc przëwitaniów a òddzãkòwa-
niów. (Najpierw musimy się nauczyć powitań i pożegnań).

Głosno przeczëtôj, pòwtórzë czile razy. (Przeczy-
taj na głos, powtarzaj kilkakrotnie).

witac – witać
witóm – witam (odpowiedź: Bóg zapłac lub dziękuję)
witôjce – witam (do osoby starszej)
witôjtaż – witajcie (do kilku osób)
dobri dzéń – dzień dobry
dobri wieczór – dobry wieczór
niech bãdze pòchwôlony Jezës Christus – niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus

òddzãkòwac sã – pożegnać się
do ùzdrzeniô – do widzenia/zobaczenia
òstanita z Panã Bògã – zostańcie z Panem Bogiem
do ùczëcô – do usłyszenia
timczasã – tymczasem
trzëmi sã, trzim sã – trzymaj się

• Witôj sã i żegnôj z prowadnikã, wëbiérôj do te pasowné 
zwrotë abò wërażenia. (Witaj się i żegnaj z przewodnikiem, 
wybieraj do tego odpowiednie zwroty lub wyrażenia).

Cwiczënk 3

Terôzka përznã ò Kaszëbach i jich jãzëkù. (Teraz trochę o Ka-
szubach i ich języku).

• Kaszëbi zajimają plac na nordze Pòlsczi, mieszkają 
w òbeńdze 6 pòwiatów i kòl 50 gminów. Jich wielënã sza-
cëje sã na 550 tësący lëdzy. Są wpisóny do ùstawù ò nôrod-
nëch miészëznach. (Kaszubi zajmują tereny na północy Pol-
ski, mieszkają w 6 powiatach, w obrębie około 50 gmin. 
Ich liczbę szacuje się na 550 tysięcy. Są wpisani do ustawy 
o mniejszościach narodowych). 

• Pòsługùją sã swòjim jãzëkã, chtëren je ùczony w szkòłach. 
Latos nôùkã kaszëbsczégò pòbiérô 13,5 tësąca ùczniów. 
(Posługują się własnym językiem, którego uczy się w szko-
łach. W bieżącym roku naukę języka kaszubskiego pobiera 
13,5 tysiąca uczniów).

• W kaszëbsczim alfabéce je 6 apartnëch lëtrów: ã, é, ë, ò, ô, 
ù. Òkróm nich czile zwãków wëmôwiô sã jinaczi jak w pòla-
szëznie, tzn. mitkò: sz, ż, cz, dż jakno [ś, ź, ć, dź]. (W alfa-
becie kaszubskim jest 6 specyficznych liter: ã, é, ë, ò, ô, ù.  
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Oprócz nich kilka głosek wymawia się inaczej niż w języku 
polskim, tzn. miękko: sz, ż, cz, dż  jako [ś, ź, ć, dź]).

• Apartné kaszëbsczé zwãczi wëmôwiómë tak (tak wyma-
wiamy kaszubskie głoski):

ã – nosówka, wymawiana jak a nosowe 
é – wymawiane pomiędzy e i y/i 
ë – wymawiane pomiędzy e i a 
ô – dźwięk pośredni między o i e; wym. jako ö 
ò – dyftong, wym. jako łe 
ù – dyftong, wym. jako łu

Przeczëtôj wëbróny tekst z ti ùczbë, ale òpa-
suj na pòznóné przed sztótã wskôzë wëmôwia-
niô zwãków. (Przeczytaj wybrany tekst z tej lekcji, 

zwracając baczną uwagę na poznane przed chwilą wska-
zówki dotyczące wymowy głosek).

Cwiczënk 4

Kaszëbi, chòc nie są ùznôwóny za nôród, mają swòje – re-
gionalné – znanczi: céch, fanã, himn i stolëcã. (Kaszubi, 
choć nie są uważani za naród, mają swoje – regionalne – 
symbole: herb, flagę, hymn i stolicę).

Zdrzë na céch, jaczim je grif. (Popatrz na herb, ja-
kim jest gryf). 

• Òpòwiédz ò wëzdrzatkù grifa, zwëskùjącë ze słowarzka. 
(Opowiedz o wyglądzie gryfa, korzystając ze słowniczka).

Słowôrzk: czôrny – czarny, sznobel – dziób, jãzëk - język, srąb 
– tułów, skrzidła – skrzydła, krale – szpony, ògón – ogon,  
nodżi – nogi, lew – lew, òrzeł – orzeł.

• Fana mô czôrno-żôłté farwë. A ò himnie i stolëcë to je 
gôdka na jinszé zéńdzenié. (Flaga ma czarno-żółte barwy. 
A hymn i stolica to temat na osobną rozmowę).

Cwiczënk 5

Kaszëbi mają bòkadné zwëczi i tradicje, np. tradicyjnym za-
jãcym chłopów je wërôbianié i zażiwanié tobaczi. Kòżdi to-

bacznik wërôbiô tobakã wedle swòji receptë, tedë ni ma 
dwùch taczich samëch na Kaszëbach. Sëpiącë czôrny proszk 
z rogù, gôdają przë tim „Chcemë le so zażëc”. (Kaszubi mają 
bogate zwyczaje i tradycje, np. tradycyjnym zajęciem męż-
czyzn jest wytwarzanie i zażywanie tabaki. Każdy „tabacz-
nik” produkuje tabakę według własnej receptury, zatem nie 
ma dwóch takich samych na Kaszubach. Sypiąc czarny pro-
szek z rogu, mówi się „Chcemë le so zażëc”).
 

Do wërobù tobaczi mùszimë miec: mielôk, dënicã 
i sëtkò. Do trzimaniô – różk. Rozpòznôj te rzeczë 
na malënkach. (Do wyrobu tabaki musimy mieć: 

drewnianą pałkę, glinianą misę i sitko. Do przechowywania 
– rożek. Rozpoznaj te rzeczy na rysunkach).

 

Cwiczënk 6
 
Na Kaszëbach je wiele wòdów – jezorów i rzéków, grzëpów, 
wądołów, lasów. Wikszosc tëch snôżich elemeńtów je na 
strzédnëch Kaszëbach. Dlô piãknégò krôjmalënkù nazéwô 
sã te stronë Kaszëbską Szwajcarëją. (Na Kaszubach jest wie-
le wód – jezior i rzek, wzniesień, wąwozów, lasów. Więk-
szość tych pięknych elementów znajduje się na środkowych 
Kaszubach. Ze względu na piękny krajobraz nazywa się te 
tereny Szwajcarią Kaszubską).

• Wez kartã Kaszëb i nalézë na ni: wikszé jezora, rzéczi, 
grzëpë, lasë. Starôj sã je òdwiedzec. (Weź mapę Kaszub 
i znajdź na niej: większe jeziora, rzeki, wzniesienia, lasy. Sta-
raj się je zwiedzić).

Żëczã wszëtczégò bëlnégò i do ùzdrzeniô. (Życzę wszystkie-
go dobrego i do zobaczenia). 

bédëjã – proponuję, bënë – w środku, biliet – bilet, bùten – na 
zewnątrz, drãdżi – trudny, kąsk – trochę, kò – ale, ależ, kò pew-
no – ależ tak, kòło – rower, kòsztô – kosztuje, leno – tylko, òbez-
drzec – obejrzeć, pòmalni – wolniej, prowadnik – przewodnik, 
prôwda – prawda, racja, widzã – widzę. 
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