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KASZËBSCZI DLÔ WSZËTCZICH

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).

– Wiész të, co jô móm wëmëszloné?
– Të mie sã nie pitôj, le gadôj, jô ù ce w głowie nie sedzã. 
Ò ósmi reno nie je letkò sã domiszlac, ò co bë kòmù mògło jic.
– Pòjedzemë w rézã szlachã Bògùsława X Wiôldżégò – nô-
bëlniészégò ksyżëca z dinastii Grifitów!
– Në, në, to jô mùszã ze dwie niedzele wòlnégò wzyc a paszpòrt 
so wërobic. Pòjedzemë aùtã czë sadniemë na wóz? Ale tedë 
bë nóm béł pòtrzébny kóń, óws i jiné tôkle. A mòże mój wùja 
nas przewieze aùtobùsã, bò gdze më zaladëjemë fùter na taczi 
dłudżi czas? 
– Na co cë dwie niedzele wòlnégò? Do czegò cë paszpòrt?
– Jakùż na co? Żlë mómë jachac szlachã Bògùsława X, tej to 
mdze warało… Doch mùszimë przejachac pół Eùropë i jesz jiné 
nórtë swiata.
– Jô mëslôł ò trzech, në mòże sztërzech dniach, to bë bëła takô 
nôòbszcządniészô wersjô – z Gduńska do Szczecëna a nazôd.
– Ach, të mëslôł le ò Zôpadnym Pòmòrzim! 
– A dze bë jesz mùszôł szlachã negò ksyżëca jachac?
– Chòcbë do Swiãti Zemi. Tec òn tam w kùńcu XV stalatégò 
pielgrzimòwôł.
– Tak dalek jem nie mëslôł. Chcemë òstac na Zôpadnym 
Pòmòrzim. 
– Môsz prôwdã, chòc do Swiãti Zemi jô bë rôd jachôł. Tam bë 
sã mòże jesz co nowégò dowiedzôł, bò na nôùkã nigdë nie je 
za pózno.
– Bédëjã jachac taczim szlachã: przez Słëpsk (Sztôłpã zwónym, 
dze przë mùzeùm stoji szlachòta Bògùsława), pózni më bë 
jachelë do Darłowa, tej przez no zôpadné Swiónowò pòcygnãlë 
na Kòszalëno, stamtądka do Szczecëna i nazôd w gduńsczé 
kańtë.
– Jô bë jesz za Òdrã jachôł. 
– Czej bãdzemë w Szczecënie, tej mòżemë sã do Niemców 
wëprawic, leno ni mògã so nawetka wëòbrazëc przëczënë 
najégò tam bëcô.
– Pamiãtôj, że w nëch czasach te zemie za Òdrą téż słëchałë 
do Bògùsława. Të mùszisz sã përznã najich dzejów wëùczëc. 
Widzã, że najô kòòperacjô je tobie baro pòtrzébnô. 
– Tej mdzemë sã tam mòglë czëc jak kòl se, a téż naje 
pòzdrzatczi na dôwné dzeje ùòglowic.
– Jo, leno réza pò nëch, dzysôdnia, niemiecczich zemiach 
przënômni trzë dni bãdze warała.

– Tej ni ma co, mùszimë nômni tidzéń wòlnégò wzyc. 
– Mëszlã jo, Bògùsłôw X Wiôldżi je tegò wôrt.

Cwiczënk 2

Nalézë w internece wiadła ò Bògùsławie X Wiôldżim 
i do pòdónëch datów dopiszë wëdarzenia z jegò żëcégò.  
(Znajdź w internecie wiadomości o Bogusławie X Wielkim 
i do podanych dat dopisz wydarzenia z jego życia).

1454 – 
1474 –
1478 –
1491 –
1496–1498 –
1523 – 

Cwiczënk 3

Ùmôlnij na karce Pòmòrzégò zjednónégò przez Bògùsława 
X Wiôldżégò nôwôżniészé place zrzeszoné z jegò żëcym. 
Zapiszë te pòzwë pò kaszëbskù na spòdlim „Pòlskò- 
-kaszëbsczégò słowarza miestnëch ë fizjografnëch mión” 
abò na spòdlim ùchwôlënkù nr 6 Radë Kaszëbsczegò Jãzëka 
z 2010 rokù (Biuletin RJK z 2010). (Wskaż na mapie Pomo-
rza zjednoczonego przez Bogusława X Wielkiego najważ-
niejsze miejsca związane z jego życiem. Zapisz te nazwy po 
kaszubsku, posługując się „Polsko-kaszubskim słownikiem 
nazw miejscowych i fizjograficznych” lub uchwałą nr 6 Rady 
Języka Kaszubskiego z 2010 roku [Biuletyn RJK z 2010])

ÙCZBA 29

Bògùsłôw X Wiôldżi
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Bògùsłôw to pò pòlskù Bogusław. Wiôldżi znaczi wielki. Réza to je podróż, wędrówka, wycieczka. Szlach to szlak, ślad. 
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bédowac – proponować; bëc tegò wôrt – być tego wartym; 
gduńsczé kańtë – gdańskie strony (dosł. gdańskie kąty); jic kòmù 
ò co – o coś komuś chodzić; nazôd – z powrotem; niedzela – tu: 
tydzień; słëchac – tu: należeć; warac – trwaćSŁ
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Cwiczënk 4

Jaczi jesz pòmòrsczi ksyżëc pòzwóny je Wiôldżim? 
Nalézë i wëpiszë jak nôwicy wiadłów ò nim. (Który 
z pomorskich książąt także nazywany jest Wielkim? 
Znajdź i wypisz jak najwięcej informacji o nim).

Cwiczënk 5

Dwa samòzwãczi mògą pòdlégac w kaszëbiznie bi-
labialny wëmòwie (co w pismie je òddôwóné przë 
ùżëcym sztriszka sczerowónégò w lewò), ale dzeje 
sã to w wëbrónëch môlach. Żebë sã dokònac ò tim, 

czëtôj wszëtczé słowa zapisóné w gôdce pògrëbioną czconką. 
Spróbùj wëcygnąc z pòdónëch przikładów jaczés swiądë na 
témã labializowaniô samòzwãków o, u. (Dwie samogłoski mogą 
być wymawiane w języku kaszubskim bilabialnie [co w piśmie 
zaznacza się przez użycie ukośnika skierowanego w lewo], ale 
dzieje się to w określonych pozycjach. Aby się o tym przekonać, 
czytaj wszystkie słowa zapisane w rozmowie pogrubioną czcion-
ką. Spróbuj z podanych przykładów wyciągnąć jakieś wnioski na 
temat labializowania samogłosek o, u)

Cwiczënk 6

Wëbróné z tekstu słowa pòdzelë i zapiszë wedle 
taczégò mòdła:

a. samòzwãczi ò, ù jakno sómné wërazë;
b. słowa zaczinającé sã na ò, ù;
c. słowa z ò, ù pò spółzwãkach dwùlëpnëch i lëpno-zãbò-

wëch cwiardëch: p, b, m, w, f;
d. słowa z ò, ù pò slédnojãzëkòwëch cwiardëch spółzwãkach: 

k, g, ch (h);
e. słowa z diftongama (dwùzwãkama) aù, eù;
f. słowa z ò, ù pò samòzwãkach a, e, ë, o, ô, ò, ù.
 
(Wybrane z tekstu słowa podziel i zapisz według takiego 
wzoru:

a. samogłoski ò, ù jako samodzielne wyrazy;
b. słowa zaczynającé się na ò, ù;
c. słowa z ò, ù po spółgłoskach dwuwargowych i wargowo-

zębowych twardych: p, b, m, w, f;
d. słowa z ò, ù po tylnojęzykowych twardych spółgłoskach: 

k, g, ch (h);
e. słowa z dyftongami (dwugłoskami) aù, eù;
f. słowa z ò, ù po samogłoskach a, e, ë, o, ô, ò, ù.)

Bôczë, że wëpisóné wëżi przikładë są wskôzama labializo-
waniô o, u w kaszëbiznie. (Zwróć uwagę, że wypisane po-
wyżej przykłady są regułami labializowania o, u w języku 
kaszubskim).

Cwiczënk 7

Na pòdónëch wëżi wskôzach nie kùńczi sã 
sprawa labializowaniô. Wëpiszë z gôdczi słowa 
zapisóné pògrëbioną i pòdsztrëchniãtą kùrsywą. 

(Sprawa labializacji nie kończy się na podanych wyżej 
regułach. Wypisz z rozmowy słowa zapisane pogrubioną 
i podkreśloną kursywą).

Ni ma w nich sztriszka w lewò, ale i tak wëmôwió-
më je bilabialno (wëmówi je tak). (Nie ma w nich 

kreseczki skierowanej w lewo, ale i tak wymawiamy je bilabial-
nie [wypowiedz je tak]).

Bôczë, że słowa zaczinającé sã na ó téż są labializowoné  
w wëmòwie, ale nie zaznôczómë tegò w pismie. (Zauważ, 
że słowa zaczynające się na ó też podlegają w wymowie la-
bializacji, ale nie zaznaczamy tego w piśmie).

Cwiczënk 8

Jesz jedna wôżnô wskôza sparłãczonô z pisënkã i wë- 
mòwą słów z ò, ù, ó zapisónëch w gôdce pògrëbioną i pòd-
sztrëchniãtą czconką (zdrzë na nie i próbùj wëmówic) – w ta- 
czich pòzycjach etimòlogiczné nagłosowé w òpùszczô sã w wë- 
mòwie, ale nié w pisënkù. (Jeszcze jedna ważna reguła zwią-
zana z pisownią i wymową słów z ò, ù, ó zapisanych w roz-
mowie pogrubioną i podkreśloną czcionką [popatrz na nie 
i spróbuj wypowiedzieć] – w takich pozycjach etymologiczne 
nagłosowe w opuszcza się w wymowie, ale nie w pisowni).

Cwiczënk 9

Wëmëslë i zapiszë swòje przikładë słów do kòżdi 
ze wskôzów pisënkù labializowónëch w kaszëbi-
znie samòzwãków. (Wymyśl i zapisz swoje przy-
kłady słów do każdej z reguł pisowni samogłosek 
labializowanych w języku kaszubskim).

Zdrzódło kartë ze s. 39: Wikipedia
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