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Sąsadzë
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Cwiczënk 1
 

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

– Witôjże sąsadze.
– A Bóg zapłac.
– Cëż kòl Ce nowégò?
– Kò nick, stôrô biéda.
– Dobrze, że nowô sã nie przëtreka. Ale gôdôj, sąsôd, 
gôdôj dali. To sã tak fëjn z tobą pòwiôdô.
– Jo, jo, terô sąsôd z sąsadã nie gôdô. Nawetka sã 
z nôzwëska nie znają.
– To je prôwda, chcemë rzec w najim dodomie. Të wiész, 
chto to są ti, co w pierszi klôtce mieszkają?
– Wiém le tëli, że òni wcyg dzes wëjéżdżają. 
– Dalek?
– Nié, jakbë to rzec, pò sąsedzkù – do Niemców, Szwédz-
czi a Rusëji.
– Tak pò sąsedzkù to jaż nie je. To je dosc dalek.
– Dze dalek? Przódë lat jo, to bëło dalek. Terôzka të we 
fliger wsadniesz, dwie – trzë gòdzënë, a jes na placu.
– Prôwda. Terôczas swiat je môłi.
– A na pierszé piãtro terô przëcygnãlë jedny z Kòcewiô.
– Z Kòcewiô?
– Jo, ale jesz ni móm z nima gôdóné.
– Tej skądkaż të wiész, że òni są z Kòcewiô?
– Pò gôdce, sąsôd, pò gôdce. Jô czuł, jak òn rôz do swòji 
na klôtce gôdôł.
– Eeeee, pleszczesz sąsôd, kò òni bë mòglë bëc téż z Krôj-
në abò Bòrów.
– Kò mòże jo. Mùszimë sã tegò dowiedzec.
– Le jak?
– Nôlepi je jich zapëtac.
– Zapëtac? Dzysdnia to sã nie słëchô tak dopëtëwac.

Sąsôd to pò pòlskù sąsiad. Sąsadzë to sąsiedzi. Sąsadzë mògą bëc blisczi – bliscy, abò daleczi – dalecy. 
Blisczima sąsadama Kaszëbów są Kòcewiôcë – Kociewiacy, Bòrowiôcë – Borowiacy, Krôjniôcë – Krajniacy. 
Dalszima sąsadama są np. Niemcë – Niemcy, Szwédowie – Szwedzi, Ruscë – Rosjanie. 

Cwiczënk 2

Nalézë na geògrafny karce pòzwë karnów 
(wspòmniónëch w teksce) żëjącëch na Pòmòrzim. 
(Znajdź na mapie nazwy wspomnianych w tekście 
grup, które mieszkają na Pomorzu).

Cwiczënk 3

Wëpiszë pòzwë krajów, co bezpòstrzédno sąsa-
dëją z Pòlską. Przë ùżëcym słowarza przełożë je 
na kaszëbsczi jãzëk. (Wypisz nazwy krajów, które 
bezpośrednio sąsiadują z Polską. Używając słow-
nika, przetłumacz je na język kaszubski).

Cwiczënk 4

Òbjasnij, co znaczą słowa i wërażenia krewné ze słowã „są-
sôd” (wyjaśnij, co znaczą słowa i wyrażenia spokrewnione 
ze słowem „sąsiad”):
sąsadowac, sąsedzczi, sąsôdka, sąsedztwò, pò sąsedzkù.

Dôj bôczënk na zmieniającé sã samòzwãczi w krewnëch 
słowach:
wëmiana ô na a – sąsôd : sąsadowac;
wëmiana a na e – sąsadowac : sąsedzczi.
Na spòdlim tegò karna słów je widzec, jaczé mògą za-
chòdzëc w kaszëbiznie wëmianë w zôkrãżim samòzwãków. 
A to je blós niewiôldżi wëjimk mòżlëwòtów.
(Zwróć uwagę na wymieniające się samogłoski w słowach 
pokrewnych:
wymiana ô na a – sąsôd : sąsadowac
wymiana a na e – sąsadowac : sąsedzczi.
Na podstawie tej grupy słów widać, jakie wymiany w ob-
rębie samogłosek mogą zachodzić w języku kaszubskim. 
A jest to jedynie niewielki fragment możliwości).

Cwiczënk 5

Słowò „sąsôd” je téż dobrim przikładã dlô wskôzë, jaką 
mòże przeczëtac na pòstãpny stronie (słowo „sąsiad” jest 
również dobrym przykładem zasady, z którą można się za-
poznać na następnej stronie).

Pòléte (polecenia):    

pòwtórzë  
– powtórz, powiedz

napiszë  
– napisz  

pòdsztrëchnij 
– podkreśl

pòsłëchôj 
– posłuchaj

przeczëtôj 
– przeczytaj

zaspiéwôj 
– zaśpiewaj

zdrzë 
– patrz

do swòji – tu: do swojej żony, dzysdnia – dzisiaj, współcześnie, 
fliger – samolot, ni móm z nima gôdóné – nie rozmawiałem 
z nimi, norda – północ, pòrénk – wschód, przëcygnãlë – tu: 
wprowadzili się, pôłnié – południe, terôczas – współcześnie, teraz, 
terôzka – teraz, wcyg – ciągle, wciąż, zôpôd – zachód
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KASZËBSCZI DLÔ WSZËTCZICH

Czedë jistniczi chłopsczégò ôrtu są zakùńczoné w nazéwôczu 
zwãcznym spółzwãkã, a przed nima stoji ô, é, ó abò i, y, u, to 
w jinszich przëpôdkach te samòzwãczi wëmieniwają sã na 
a, e, o, ë. (Kiedy rzeczowniki rodzaju męskiego są zakończo-
ne w mianowniku spółgłoską dźwięczną, a przed nimi stoi ô, 
é, ó lub i, y, u, to w pozostałych przypadkach te samogłoski 
wymieniają się na a, e, o, ë).
 
Na przëmiar je to widzec w taczich słowach (widać to na 
przykład w takich słowach):

dokôz – dokazu, chléb – chleba, stół – stołu, 
dim – dëmù, syn – sëna, duch – dëcha 

Zapiszë jinszé przikładë słów, w jaczich duńdze 
do wspòmniónëch wëżi wëmianów. (Zapisz inne 
przykłady słów, w których dojdzie do wspomnia-
nych wyżej wymian).

- Czë w pòzwach: Krôjniôk, Bòrowiôk, Kòcewiôk téż duńdze 
do wëmianów przedòstatnégò ô w zanôleżnëch przëpôd-
kach? Chtërna ze wskôzów zapisónëch w ramce tuwò nie 
pasëje? (Czy w nazwach: Krôjniôk, Bòrowiôk, Kòcewiôk też 
dojdzie do wymiany przedostatniego ô w przypadkach za-
leżnych? Która z zasad zapisanych w ramce tu nie pasuje?).

Cwiczënk 6

Żebë òdwiedzëc dalszich sąsadów wëmienionëch w teksce 
(ò jaczich z nich je gôdka?), mùszi sã czerowac w rozmaji-
té stronë. Zapòznôj sã z pòzwama czerënków swiata, żebë 
pòwiedzec, w jaką stronã nôleżi do nich jachac. (Żeby od-
wiedzić dalszych sąsiadów wymienionych w tekście (o któ-
rych z nich była mowa?) należy się kierować w różne strony. 
Zapoznaj się z nazwami kierunków świata, żeby powiedzieć, 
w którą stronę należy się kierować, jadąc do nich).

Cwiczënk 7

Przë ùżëcym słowarza przełożë zdania na pòlsczi jãzëk (uży-
wając słownika, przełóż zdania na język polski):

Kòcewiôcë grańczą z Kaszëbama òd pòréńczny stronë. 
Na pôłnim naszi krôjnë mieszkają Bòrowiôcë. 
Do Krôjniôków bë mùszôł jachac na pôłniowò-zôpadny czerënk. 

Cwiczënk 8

Rzeczë czile słów ò taczich sąsadach (po-
wiedz kilka słów o następujących sąsiadach): 
 

- chto sąsadëje z lëtrą ô w kaszëbsczim abecadle i z jaczi stro-
në? (kto sąsiaduje z literą ô w kaszubskim alfabecie i z któ- 
rej strony?)
- jaczich sąsadów mô kòl se cyfra piãc? (jakich sąsiadów ma 
przy sobie cyfra pięć?)

- co mómë w bezpòstrzédnym sąsedztwie na nordze Kaszëb 
(co jest w bezpośrednim sąsiedztwie na północy Kaszub?)
- chto je sąsadã Pòlsczi na pòłniowim zôpadze (kto sąsiadu-
je z Polską na południowym zachodzie?)

Cwiczënk 9

Co Kaszëbi mëszlą ò sasadach, je nôlepi widzec w przësło-
wiach (co Kaszubi sądzą o sąsiadach, najlepiej pokazują przy- 
słowia):

 

 
Bëlny sąsôd to nôlepszi brat. 
Jak sąsadzë żëją w zgòdze, to jim biéda nie dobòdze. 
Wrzód a lëchi sąsąd, to je to samò. 

 
Rzeczë, jak rozmiejesz te przësłowia. 
(Powiedz, jak rozumiesz te przysłowia).

Cwiczënk 10

Heronim Derdowsczi napisôł znóné słowa (Hieronim 
Derdowski napisał znane słowa): 
 
„Czujce tu ze serca toni skłôd nasz apòstolsczi, 
Ni ma Kaszub bez Pòlonii, a bez Kaszub Pòlsczi”.

Zawiarł je w dedikacji swòjégò dokazu Ò panu Czôrlińsczim 
co do Pùcka pò sécë jachôł, przekôzóny pòlsczémù pisa-
rzowi Jignacémù Kraszewsczémù. (Zawarł je w dedykacji 
swojego utworu „Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë 
jachôł”, przekazanej polskiemu pisarzowi Ignacemu Kra-
szewskiemu).

- Co na spòdlim tëch słów mòże rzec ò pòzdrzatkù Derdow-
sczégò na sprawã sąsedztwa Kaszëbów i Pòlôchów? (Co na 
podstawie tych słów można powiedzieć o stanowisku Der-
dowskiego w sprawie sąsiedztwa Kaszubów i Polaków?)

- Derdowsczi nie béł sómny w taczim mëszlenim ò par-
łãczach Kaszëb z Pòlską. Jinszi z wiôldżich Kaszëbów Bernat 
Sëchta głosył: „Kaszuby nie należą do Polski, one są Polską”. 
(Derdowski nie był odosobniony w takim myśleniu o związ-
kach Kaszub z Polską. Inny z wielkich Kaszubów Bernard 
Sychta głosił: „Kaszuby nie należą do Polski, one są Polską”).
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