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Cwiczënk 1

Przeczëtôj gôdkã* i przełożë jã na pòlsczi jãzëk. 
Wëzwëskôj do te słowôrz kaszëbskò-pòlsczi.

– Pamiãtôj, co të mie czasã bez „ł” nie mdzesz gôdôl! 
– Wiém, wiém! Ni mùszisz próbòwac mégò rozëmù. Wiém, że 
pùcónie negò zwãkù nie lëdają.
– Lëdają, ale nie wëmôwiają – to są Bëlôcë.
– A ma jesma w jejich stolëcë.
– Jo, môsz prôwdã, Pùck to stolëca nordowëch Kaszëbów, jich 
wiôlgô bùcha.
– Jô czul, że przódë lat w pùcczim rôtëszu, czej chto chcôl òstac 
Kaszëbą, mùszôl egzaminë zdac.
– Zôs môsz prôwdã – w XIX stalatim pisôl ò tim Florión Cenôwa.
– Czej je zdôl, to prowadzëlë tegò kandidata na sztrąd Pùcczi 
Plëtë, dze mùszôl ne sëtégò wãgòrza kùsznąc.
– Te wãgòrza, jaczi tuwò je téż slizgaczã zwóny, przódë lat 
ùrzeszëlë na lińcuchù mądri gniéżdżewiôcë.
– Zó co?
– Zó to, że jim wszëtczé sledze zeżarl. 
– Biédnô rëba… Wejleszcze, zdrzij! Losos!
– Alaże! Losos, a kòl niegò lew. Zlezlë ne dwa zwierze z pùcczégò 
céchù? Ha, to doch je takô najô òsoblëwô lôwka. Pòj sa, 
sadniemë na sztócëk na naju lawach, kąsk òdpòczniemë, a tej 
pùdzemë dali.
– Dokądkaż?
– Do naj zabëtków: farë, a pòtemù do hôwindżi… Ale czëjesz të? 
Mie sã zdôwô, że nen lew mrëczi.
– To jô! Më so tuwò ò nëch wãgòrzach, lososach a sledzach 
rozpòwiôdómë, a mie w brzëchù mrëczi.
– Czej jesmë w Pùckù nad Wikã, tej chcema jic negò wãgòrza 
kùsznąc… to je pieklą abò kùrzoną rëbã òszmakac.
– Pòjma flot. Jô jem tak zglodniali, że nie zgardzã ani bańtką, ani 
pòmùchlã, ani nawetka malinką mùtką. 

* tekst przëszëkòwóny w bëlacczi òdmianie kaszëbiznë (tekst 
przygotowany w bylackiej odmianie kaszubszczyzny)

Cwiczënk 2

Wëpiszë z gôdczi wszëtczé pòzwë rëbów a przełożë 
je na pòlsczi jãzëk. 

Cwiczënk 3

Bëlôcë përznã jinaczi gôdają jak reszta Kaszëbów. 
Rzeczë, na czim ta jinosc jejich gôdczi pòlégô.

Ùtwòrzë nowé czasniczi òd słowa „gadac”, np. wëgadac, 
przëgadac…
– Do kòżdégò z nich pòdôj òbjasnienié w pòlsczim jãzëkù (np. 
wëgadac – zdradzić tajemnicę, przëgadac – dać komuś słowną 
reprymendę).

– Ùżij tëch słów w zdaniach.

Cwiczënk 4

Wëpiszë z tekstu wszëtczé słowa z bëlaczenim, 
dopiszë do nich òglowòkaszëbsczé fòrmë.

Czasã w lëteracczi kaszëbiznie są taczé słowa, chtërne na-
wiązywają do bëlacczégò zwëkù, tj. mają lëtrã „l” tam, dze 
nót bë bëło miec „ł”, np. w słowach kóleczkò, jaskùleczka  
i czile jinszich.

Cwiczënk 5

Przeczëtôj tekst pt. „Pùckô frantówka”. W òstatny 
sztrofce są zawiarté słowa, chtërne përzinkã natrzą-
sają sã z Bëlôków. Ò jaczé słowa jidze? 

(Przeczytaj tekst pt. „Pùckô frantówka”. W ostatniej zwrotce za-
warto słowa, które pokazują Bylaków w żartobliwym świetle.  
O które słowa chodzi?)

Żelë znajesz nótë ti piesni, zaspiéwôj jã.

Pùckô frantówka
Czej rôz Jezës sztrądã szedl
Do rëbôka Piotra rzekl:
„Pùckôj za mną drëchù mój” –
stąd sã wzãla pòzwa Pùck

ÙCZBA 32

Stolëca Bëlôków
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Pùck to pò pòlskù Puck. Môłé Mòrze to Małe Morze, to je Pùcczi Wik – Zatoka Pucka. Rëbôcë pòzéwają jã téż Pùcką 
Plëtą, co pò pòlskù znaczi Kałuża Pucka. Norda to północ (strona świata), północny wiatr i téż Kaszuby Północne. 
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Ref.
Pòjta, pòjta tu do nas
Pùck serdeczno rôczi was
Pòjta, pòjta tu do naju
Pùcónie witają waju

Pòjta wszëtcë na nen rum
Dze zapadli w zemi zómk
Òbezdrzëta stôri rénk
Pùcczi Plëtë pëszny brzég

Pùck stolëcą Nordë je
Bôtë „Pùck” – ne żeglôrz znô
Zôs w anielsczim slowie „puck”*
Skrëti je domòwi duch

Pùcónie nie lubią „ł”
Zó to lubi jima „l”
Bëlo, bëla, a òn bél
Bëlôk trzasnąl lepã w dél

*czët. puk

Dôj òdpòwiedzë na zapëtania:

Skąd sã wzãła pòzwa Pùck?
Co w Pùckù je „zapadłé”?
Cëż lubią pùcónie?
Co mòże w Pùckù òbezdrzec?
Czim Bëlôk trzasnął w dél?

Cwiczënk 6

Wëpiszë z gôdczi i frantówczi pòdsztrëchniãté (pod-
kreślone) słowa. 

–  Bôczë, że nôleżą òne do zamionów, chtërne w kaszëbiznie 
mògą przëjimac cekawé pòstace.

  (Zwróć uwagę, że są to zaimki, które w j. kaszubskim mogą 
przybierać ciekawe postaci).

Na przëmiôr (na przykład):
–  „mégò” je przikładã scygniãti fòrmë òd dosebnégò zamiona 

„mòjégò” [Nz. mój]; juwerno: twòjégò – twégò
  („mégò” jest przykładem ściągniętej formy zaimka dzierżaw-

czego „mòjégò” [M. mój]; podobnie: twòjégò – twégò)

–  „negò” je òbòczną pòstacą pòkazownégò zamiona „tegò” [Nz. 
ten, nen] 

  („negò” jest oboczną postacią zaimka wskazującego „tegò” 
[M. ten, nen])

–  „ma” – colemalo na Nordze taką pòstac przëjimô persono-
wé [niéôrtowé] zamiono „më”, co nôleżi przede wszëtczim 
tłómaczëc jakno: më dwaji, më dwie, më dwòje [pòchôdają  
z dôwnëch fòrmów dëbeltny lëczbë] 

  („ma”  – najczęściej na północy Kaszub taką postać przyjmuje za-
imek osobowy [nierodzajowy] „më”, co należy przede wszystkim 

tłumaczyć jako: më dwaji, më dwie, më dwòje [pochodzą  
z dawnych form liczby podwójnej])

–  „jejich” abò „jich”, to personowé zamiono [Nz. òni] w rodzôczu
 („jejich” albo „jich” to zaimek osobowy [M. òni] w dopełniaczu)

–  „tegò” – pòkazowné zamiono „ten” w R.
 („tegò” –  zaimek wskazujący „ten” w D.)

–  „ne” – w znaczenim „tegò”, òd nazéwôczowi fòrmë „nen”
 („ne”  – w znaczeniu „tegò”, od mianownikowej formy „nen”)

–  „te” – krótszô fòrma wskazëjącégò zamiona „tegò” [Nz. ten]
 („te”  – krótsza forma zaimka wskazującego „tegò”  [M. ten])

–  „jim” – personowé zamiono [Nz. òni], chtërno w Dw. mòże 
miec jesz pòstac „jima”

  („jim” – zaimek osobowy [M. òni], który w C. może przybierać 
również postać „jima”)

–  „najô” – dosebné zamiono, chtërno mòże téż miec pòstac 
„naja”

  („najô” – zaimek dzierżawczy, który może również przybierać 
postać „naja”)

–  „naj” – krótszô pòstac zamiona „naju/naji”
 („naj” – krótsza pòstać zaimka „naju/naji”)

–  „nen” – wskazëjącé zamiono [kaszëbskô òsoblëwòta, znónô 
jesz blós ù Łemków – w znaczenim „tamten”]

  („nen” – zaimek wskazujący [kaszubska osobliwość, znana jesz-
cze tylko u Łemków – w znaczeniu „tamten”])

–  „nëch” – môlnikòwô pòstac fòrmë pòkazownégò zamiona 
„nen”, „na”, „no”, „ny”, „ne”

  („nëch” – miejscownikowa postać formy zaimka wskazującego 
„nen”, „na”, „no”, „ny”, „ne”)

–  „naju” – personowé zamiono „më” mòże miec w R. jaż 
sztërë pòstacë: bezkùnôszkòwą fòrmã „nas”, z jinszą far-
wą samòzwãkù „nôs”, z kùnôszkã -u [naju], z kùnôszkã -i 
pòwstałim z dôwnégò u dłudżégò [naji]

  („naju” – zaimek osobowy „më” może mieć w D. aż cztery po-
staci: bezkońcówkową formę „nas”, z inną barwą samogłoski 
„nôs”, z końcówką -u [naju], z końcówką -i powstałą z dawnego 
u długiego [naji])

–  „waju” – z wariantama: „was”, „wôs”, „waji” [ùwôdżi jak wëżi], 
fòrmã „wôs” wëzwëskôł kaszëbsczi ùtwórca, chtëren nadôł so 
pòzwã Wôs Bùdzysz – ò kògùm je gôdka?

  („waju” – z wariantami: „was”, „wôs”, :waji” [uwagi jak wyżej], 
formę „wôs” wykorzystał kaszubski twórca, który nadał sobie 
pseudonim Wôs Bùdzysz – o kim mowa?)

flot – szybko; hôwinga – port; nie lëdac – nie tolerować, nie lubić, 
nienawidzieć; òsoblëwô – oryginalna, wyjątko wa; pùcónie (pucanie) – 
pucczanie, mieszkańcy Pucka; sëti – tłusty; ùrzeszëc – uwiązać; zamiono 
– zaimek, dosebné – dzierżawczy, niéôrtowé – nierodzajowy, perso -
nowé – osobowy, pòkazowné, wskazëjącé – wskazujący
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