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Mëma z tatkã

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).

– Wejleszcze! Jô widzã, że wa ju dzeckò môta!
– Jo, to je naju.
– To cë wama flot szło… wa dopiérze co wieselé mia.
– Në cëż të, kò wieselé më łóńsczégò rokù mielë.
– Jo, w lëstopadnikù, a je môj… Ale jô doch wama nie mdã 
miesąców rechòwôł. Lepi rzeczëta, je to knôp czë dzéwczã?
– Knôpiczk!
– Jô wiedzôł, tec òn je czësto za tatkã padłi. Dzãka Bògù, że 
òn nie je dzéwczątkã…
– Dôjże pòkù! Cëż të sã tak wcyg wëszczérzôsz? Môsz të ja-
czégò smiészka pòłkłé?
– Jô sã le ceszã z wajégò szczescô… To tak fejn bëc mëmą 
i tatkã.
– Pewno, że jo, to je wiôldżé szczescé… chòcô no szczescé nie 
dôwô nama w nocë spac.
– Jô to bëlno znajã…
– Të? Tec wa mielë wzãté za swòje ju òdchòwóné.
– Prôwda… A òn mòckò płaczkô, jo?
– Płaczkô, to je mało rzekłé, òno rikô.
– Jak to chłop. Czej jô béł dzeckã, tej mòji starszi mie wiedno 
gôdalë tak: „Rikôj, dzeckò, rikôj, jaż sã wërikôsz, jak mdzesz 
wiôldżi, nie mdzesz ju rikôł”. Do te mój òjc miôł tak cãżką 
pajã, że chcącë-niechcącë jô rikac mùszôł. 
– Pewno cos w tim je. 
– Je, je. Wa mie znajeta, czë wa czedë widza, żebë jô rikôł. 
Nié!
– Za to të terô sã dërch zãbòlisz.
– Prôwda, bò jô mdącë dzeckã, dosc sã wërikôł, ë za to jô mòji 
kòchóny mëmce a tatkòwi mdã do kùńca żëcégò dzãkòwôł. 
– Të téż ale pòwiôdôsz!
– Jistno jak mój tatk, kò jô jem za nim padłi.

Cwiczënk 2

Dzecë mògą bëc włôsné abò wzãté za swòje. I jedne, i drëdżé  
są baro kòchóné. Kòsztëją wiele wërzeczeniów, żdają na miło- 
tã, brëkùją cepła i zainteresowaniô. Òsoblëwie przë môłim 
dzeckù je wiele robòtë. (Dzieci mogą być własne lub adopto-
wane. I jedne, i drugie są bardzo kochane. Wymagają wielu 
wyrzeczeń, oczekują miłości, pragną ciepła i zainteresowa-
nia. Szczególnie przy małym dziecku jest sporo pracy).

Mëma to pò pòlskù mama. Na mëmã mòże téż rzec nënka. Tatk to je tata abò mòże téż rzec òjc – ojciec. 
Rodzice to starszi. Czasã gôdô sã téż mëma z tatkã abò mëma i tatk. 

Zapòznôj sã ze słowizną, przełożë jã na pòlsczi jãzëk 
i napiszë przë ji ùżëcym harmònogram dnia òpieczi 
nad môłim dzeckã. (Zapoznaj się ze słownictwem, 
przełóż je na język polski i napisz przy jego użyciu 
harmonogram opieki nad małym dzieckiem).

jistniczi: pielëszczi, bùdelka, cëc, kòszulka, czôpeczka, liweczk, 
łóżeczkò, kòlibka, mléczkò, arbatka, zupka, witaminë, topk, 
wòda, baliczka, mëdło, rãcznik, pùder, glingòtka, grochòtka, 
wòzyk
 
czasniczi: przewijac, kôrmic, pòjic, gòtowac, kąpac, wëcerac, 
òblakac, kòlibac, ùspac, jic szpacérą, zasëszëc, wëcerac, mëc, 
bawic, wòzëc, spiewac, kùpiac, prac, platowac, òpiekòwac sã, 
ùspòkòjiwac, léczec
 
znankòwniczi: môłi, głosny, zëmny, cepłi, wëczapóny, letny, 
słodczi, mòkri, sëchi, miłi

Cwiczënk 3

„Môłé dzecë, môłi kłopòt, wiôldżé dzecë, wiôldżi kłopòt”  
– tak głosy stôré przësłowié.
 

Jak rozmiejesz to przësłowié? Przed sztótã bëło 
rzekłé, że przë môłëch dzecach je wiele robòtë 
– czë pò prôwdze môłé dzecë są niéwiôldżim 

kłopòtã? (Jak rozumiesz to przysłowie? Przed chwilą padło 
stwierdzenie, że przy małych dzieciach jest mnóstwo pracy  
– czy zatem rzeczywiście małe dzieci to niewielki kłopot?)
 
Słowò kłopòt mô rozmajité synonimë: jiwer, jiscënk, òlér, 
wërwas, ùczink, skweres, jadłoba, przesprawa, szremnota, 
biéda, ùżercé, zmalga.

- Ùłożë i zapiszë z kòżdim z nich zdanié sparłãczoné z òpiekò-
wanim sã dzecama. (Ułóż z każdym z nich zdanie związane 
z opieką nad dziećmi).

Cwiczënk 4

„Môłé dzecë depcą pò nogach, wiôldżé pò sercu” – jacze 
znaczenié krëje sã w tim przësłowim?
 

W przësłowim pòjawiłë sã słowa ò procëmstôw-
nëch znaczeniach (antonimë): môłi – wiôldżi. 
(W przysłowiu pojawiły się słowa o znaczeniu  
przeciwstawnym [antonimy]). Zapiszë procëm-
stôwné słowa do taczich znankòwników (zapisz  
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słowa przeciwstawne do takich przymiotników): mąd-
ri, wësoczi, młodi, robòcy, czôrny, dłudżi, cenczi, wiesołi, 
cãżczi, wiôldżi, chòri, głodny, zëmny, głosny. 

Cwiczënk 5

„Stari lëdze, a môłé dzecë” – to przësłowié dowòdzy, że ro-
zëm i pòstãpòwanié starëszków czasã są taczé, jak ù dzecka 
(... to przysłowie jest potwierdzeniem tezy, że rozum i postę-
powanie staruszków niekiedy są takie, jak u dziecka).

Westrzód pòdónëch słów pòdsztrëchnij te, jaczé we-
dle ce pasëją do deji zawiarti w przësłowim (wśród 
podanych słów podkreśl te, które według ciebie pasu-
ją do głównej myśli zawartej w przysłowiu):

 
nôremny, wiesołi, szôlony, robòcy, nôparti, chãtny, zmie-
rzałi, dzecynny, swòjégò łba, zmarachòwóny, zôzdrosny, 
ùczinny, nieżëczny, szpórowny, sprawiedlëwi, ùwzãti, cerp-
lëwi, niedowiérny, cekawi, spòkójny. 

Cwiczënk 6

„Dzeckò i pijôk pòwiedzą prôwdã” – chcesz sã dowiedzec 
prôwdë, gadôj z dzeckã abò pitą (… chcesz się dowiedzieć 
prawdy, porozmawiaj z dzieckiem lub z pijakiem).

- Dopiszë do słowa prôwda (przë ùżëcym słowarza) jegò 
synonimë i antonimë. Czegò sã ùdało nalezc wicy – sy-
nonimów czë antonimów? (Dopisz do słowa prôwda 
– używając słownika – jego synonimy i antonimy. Czego  
udało się znaleźć więcej – synonimów czy antonimów?).

Zadôj czile pëtaniów, na chtërne bãdze mógł 
òdpòwiedzec słowama: prôwda – łeż. (Zadaj kil-
ka pytań, na które będzie można udzielić odpo-
wiedzi: prawda – fałsz).

Cwiczënk 7

„Pò dzecach widzymë, jak më sã starzejemë”.
Dzecë są wiôldżim darã, na Kaszëbach pierwi bëło jich we 
familiach wiele, a i dzys wcale nie są rzôdkòscą dzetné ro-
dzëznë. (Dzieci są wielkim darem, na Kaszubach było ich 
w dawnych czasach sporo, ale i dziś wcale nie należą do 
rzadkości wielodzietne rodziny).

Wielënã dzecy (i niedorosłëch jistnotów) rechùje sã przë 
ùżëcym zbiorowëch rechòwników. Równak w kaszëbsczim 
nie je jich tak wiele, jak w pòlsczim jãzëkù, bò w ùżëcym 
są leno taczé fòrmë: dwòje, troje, czwòro, òd piãc w górã 
ùżiwô sã głównégò rechòwnika, a do niegò dodôwô słowò 
sztëk, np. dwòje dzecy, piãc sztëk dzecy. (Liczbę dzieci 
[i istot niedorosłych] podaje się przy użyciu liczebników 
zbiorowych. Jednak w kaszubskim nie ma ich tylu, ile jest  
w języku polskim, bo w użyciu są tylko takie formy: dwòje, 
troje, czwòro, od pięciu w górę używa się liczebnika głów-
nego, a do niego dodawane jest słowo sztëk…)

- Dokùńczë zdania:

Mòji starkòwie mielë ………..…. dzecy.
W mòji rodzënie bëło ……..…… dzecy.
Jô móm ………….. dzecy.

Cwiczënk 8

Dzecątkò, dzecąteczkò, dzecuszkò, dzeculkò, dzecëszcze 
– kaszëbizna lubi zdrobniałé słowa. Nié blòs jistniczi mają 
zdrobnienia, ale co baro cekawé – téż czasniczi (bëła ò tim 
gôdka w ùczbie 20). (… kaszubszczyzna lubi zdrobnienia. 
Nie tylko rzeczowniki mają zdrobnienia, ale co bardzo cie-
kawe – także czasowniki [była o tym mowa w lekcji 20]). 
 

Westrzód pòdónëch wëżi słów jedno nie je zdrob-
niałé – pòdsztrëchnij je i ùłożë z nim zdanié. (Wśród 
podanych wyżej słów jedno nie jest zdrobnieniem  
– podkreśl je i ułóż z nim zdanie).

Cwiczënk 9

„Jakô mąka, takô zôcérka, jakô matka, takô córka”.
„Jaczé drzewò, taczi piéń, jaczi òjc, taczi syn”.
 
Czej sã gôdô ò znankach/stronach dzecka, tedë ùżiwô sã 
zwrotu bëc (za kims) padłim. (Kiedy mowa o cechach dzie-
cka, wtedy używa się zwrotu ...).
 

Rzeczë, co ò stronach dzecka gôdają przësłowia. 
Czë zgôdzôsz sã z taczim pòzdrzatkã? Jaczé jinszé 
scwierdzenia w ti sprawie môsz czëté? (Powiedz, 
co o cechach dziecka mówi się w przysłowiach. 

Czy zgadzasz się z takim punktem widzenia? Jakie inne opinie 
na ten temat znasz?)

Cwiczënk 10

Łobuz: bówka, rojber, brojôrz, rowôrz, brënoch, kôrla, 
gzub, laps, rozblek, dréwùsz, wszón, bùzer – wielëna sy-
nonimów pòlsczégò słowa łobuz w jãzëkù kaszëbsczim 
pòkazywô, że na Kaszëbach sprawë dzecnëch nôwar-
tów zajimają machtny dzél żëcégò i wëchòwiwaniô. 
(… spora ilość synonimów polskiego słowa łobuz w języku 
kaszubskim wskazuje, że na Kaszubach sprawy wad dzieci 
są bardzo ważną częścią życia i wychowania).
 

Zwëskùjącë ze zebróny słowiznë, napiszë, jak 
wëchòwiwac dzeckò, żebë nie wërósł z niegò 
rozblek. (Korzystając ze zgromadzonego słow-
nictwa, napisz, jak wychowywać dziecko, by nie 
wyrósł z niego łobuz).

bëc za kims padłim – dziedziczyć cechy charakteru; dac pòkù  
– dać spokój, przestać; flot – szybko; jistno – tak samo; łóńsczégò 
rokù – w ubiegłym roku; miec smiészka pòłkłé – ciągle się śmiać; 
òdchòwóné / òdlazłé – samodzielne; paja – (pejor.) ręka; rechòwac 
– liczyć; rikac – tu: głośno płakać (krzyczeć, wrzeszczeć); wejleszcze! 
– patrzcie no!; wëszczérzac – wyśmiewać; wząc za swòje – adopto-
wać, zãbòlëc – wyśmiewać
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