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Cwiczënk 1

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

– Widzôł të tak co?
– Co?
– Shreka!
– Aj të mackù, to doch nie je Shrek, leno nasz kaszëbsczi sto-
lem. Tuwò w Gniewinie je jich dosc wiele. Mòże rzec, że gnie-
wińsczé kańtë to krôj stolemów. Hewòle, zdrzij tam. Widzysz të 
ną tormã – to je Kaszëbsczé Òkò. 
– Widzã. Chcemë do ni pòdjachac.
– Jo. Na zemi òbezdrzisz so familëją stolemów: tatka stolema, 
mëmã stolemkã a dzeckò – stolemiątkò. 
– A na ną tormã wlézemë?
– Czej më ju tam mdzemë, tej mùszebno wlézemë, kò z wësoka 
mdze lepi widzec, cëż ne stolemë zrobiłë z najim krôjòbrazã.
– Z najim krôjòbrazã?
– Nie czëtôł të niżódny kaszëbsczi òpòwiednie ò stolemach? 
Za Bòga òjca stolemë żëłë na Pòmòrzim. Bëłë mòcné, wësoczé 
do nieba, miałë biôłé, dłudżé włosë, mòdré òczë, jadłë kóń-
sczé miãso a piłë kóńsczé mlékò. Szmërgałë do se wiôldżé ka-
mienie, co je jesz dzysdnia mòżemë òbzerac. Sëpałë damë bez 
jezora. Tam-sam widzec są môle, dze sôdałë na grzëpach. Bez 
nie mómë téż torf – kò lëdze pòwiôdają, że stolemë wëriwałë 
nôwikszé drzéwiãta a rzucałë je do jezorów. Tam ne drzéwiãta 
trëpiałë a zmieniwałë sã w nasz kaszëbsczi wãdżel. 
– Je to cë ale cekawé! A cëż sã z najima stolemama stało?
– Pòwiôdają, że dzél z nich wëdżinął w biôtkach ze smòkama. 
Néżka nëch, co òstałë, wënëkelë lëdze, co na Pòmòrzé 
przëcygnãlë z daleczich strón. Ti lëdze to bëlë prastarkòwie 
Kaszëbów.
– Dożdżë, dożdżë. Terôzka jem so przëbôcził ò Medalu Stole-
ma. 
– Chòc cos të wiész. Medal Stolema dôwają sztudérzë z kar-
na Pòmòraniô lëdzóm, jaczi są mòcny nibë stolemë w biôtce  
ò naszą zemiã, jãzëk a kùlturã. 
– Tej stolemë wcyg żëją westrzód nas?
– Jo, żëją. Pòwiôdô sã, że w żëłach wszëtczich Kaszëbów płënie 
kropla krwie stolemów. Mùszelë naju przodkòwie brac so sto-
lemczi za białczi…
– Abò stolemczi brałë so Kaszëbów za chłopów.
– Môsz të prôwdã, kò to bë dolmaczëło, czemùż na Kaszëbach 
to białczi rządzą! Në jo, terôzka chcemë le so zażëc tobaczi. 
Mùszimë miec stolemną mòc, bë wtrekac sã na ną tormã pò 
tëch przitczich trapach.

Cwiczënk 2

Wëpiszë z gôdczi znanczi stolemów a gwôsnyma 
słowama òpiszë jich wëzdrzatk. Wëzwëskôj przë 
tim pòdóné niżi synonimë niechtërnëch słów.
(Wypisz z dialogu cechy stolemów i własnymi sło-

wami opisz ich wygląd. Wykorzystaj w pracy podane niżej sy-
nonimy niektórych słów).

mòcny – karszny, dôżny, zuchterny, drëmny, machtny
wësoczi – wëbiegłi, wëlecałi, łãżny
biôłi – jasny, mléczësti
mòdri – niebiesczi

Cwiczënk 3

Wëpisóné wëżi słowa są znankòwnikama. Mòżemë 
ò nie zapëtac przë ùżëcym pëtaniô „jaczi?”. Zmień 
jich pòstac tak, żebë òdpòwiôdałë téż na pëtania: 
jakô, jaczé, jaczi, jaczé (wedle mòdła pòdónégò niżi).

Dopiszë w klamrach pòzwë ôrtów (chłopsczi, białczi, dzecny, 
chłopskòpersonowi, niéchłopskòpersonowi).
(Wypisane wyżej słowa są przymiotnikami. Możemy o nie py-
tać przy użyciu pytania „jaki?”. Zmień ich postać tak, żeby od-
powiadały też na pytania: jaka, jakie, jacy, jakie [według wzoru 
podanego poniżej]. 
Dopisz w nawiasach nazwy rodzajów [męski, żeński, nijaki, 
męskoosobowy, niemęskoosobowy]).
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Przëbôczë, jaczé kùnôszczi mògą przëjimac znankòwniczi 
w rozmajitëch ôrtach (pòmòc nalézesz w ùczbie 5). 
Pòdsztrëchnij te kùnôszczi w słowach z zestôwka.
(Przypomnij, jakie końcówki mogą przybierać przymiotniki 
w różnych rodzajach [pomoc znajdziesz w lekcji 5]. Podkreśl te 
końcówki w słowach z tabelki).

ÙCZBA 35

Krôj stolemów
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Stolem to pò pòlskù olbrzym. Mòżemë téż napisac stolëm abò stolim. Na stolemë lëdze gôdelë téż rugan abò hùn. 
Mòżemë rzec stolem, wiôlgòsz, gòléra na wiôldżégò chłopa (pòl. wysoki mężczyzna). 
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Są téż znankòwniczi òznôczającé stałą znankã, co nie jidą 
stãpniowac: wieczny, òstatny.
(Przymiotniki możemy stopniować według trzech sposobów:
–  regularny: tak, jak to opisano w tabelce w ćwicz. 4: mały, 

mniejszy, najmniejszy;
–  nieregularny: formanty są identyczne jak w stopniowaniu 

regularnym, ale zmieniamy temat słowa: zły, gorszy, naj-
gorszy;

–  opisowy: do postaci w stopniu równym dodajemy przysłó-
wek bardziej [w stopniu wyższym], najbardziej [w stopniu 
najwyższym]).

Przëpiszë pòdsztrëchniãté w gôdce znankòwniczi do pa-
sownëch ôrtów stãpniowaniô.
(Przyporządkuj podkreślone w rozmowie przymiotniki do od-
powiednich sposobów stopniowania).

Cwiczënk 6

Juwerno je ze stãpniowanim przëczasników, ale leno tëch, co 
pòchôdają òd znankòwników. Reszta sã nie stãpniuje.
(Identycznie postępujemy przy stopniowaniu przysłówków, ale 
tylko tych, które tworzymy od przymiotników. Reszta nie pod-
lega stopniowaniu).

Ùtwòrzë òd znankòwników z tekstu gôdczi 
przëczasniczi i wëstãpniuj je (utwórz od przymiot-
ników z dialogu przysłówki i wystopniuj je), np. 
mòcny – mòcno, mòcni, nômòcni.

Cwiczënk 7

Nalézë wiadła ò Medalu Stolema, wëapartnienim 
przë znôwónym w kaszëbsczim spòlëznowim dzeja-
nim, a dofùluj zdania (znajdź informacje o Medalu 
Stolema, wyróżnieniu przyznawanym w kaszubskim 
ruchu społecznym, i uzupełnij zdania): 

Medal Stolema przëznôwóny je òd ……… rokù. Przëznôwają 
gò sztudérzë z trzëgardnégò karna ……… Medal Stolema zro-
biony je z ……… Wrãcziwóny je òb czas ùroczëstégò zéńdzeniô 
w Rôtëszu ……… we ……… Laùreatama są m.jin.: felietonista pi-
szący pòd przëzwëstkã Gùczów Mack, Aleksander ………; aùtor 
ksążczi Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ber-
nat ………; pisôrz, spòlëznowi a pòliticzny dzejôrz, Lech ………; 
noblista, aùtor m.jin. romana Blaszany bębenek, Günter ………; 
Aùstrijôk, aùtor pùblikacji Historia literatury kaszubskiej, Ferdi-
nand ………; aktorka rodã z Gòwidlëna, Danuta ……… 

Cwiczënk 8

Co cekawégò mòże jesz nalezc w Gniewinie a òkòlim? 
Wëliczë jak nôwicy cekawòstków. (Co ciekawego 
można jeszcze znaleźć w Gniewinie i okolicy? Wy-
mień jak najwięcej interesujących informacji).

Cwiczënk 4

Familiô kaszëbsczich wiôlgòszów to: tatk – stolem, mëmka 
– stolemka, dzeckò – stolemiątkò. Stolemòwą spòlëznã 
twòrzą: (ti) stolemi, (te) stolemczi, (te) stolemiątka.

(Rodzina kaszubskich wielkoludów to:… Stolemową społecz-
ność tworzą:…).

Stolemiątka bëłë wiôldżé, stolemczi bëłë òd nich wikszé, sto-
lemi bëlë nôwikszi.
(Stolemiątka były wielkie, stolemki były od nich większe, stole-
mi byli najwięksi).

Na spòdlim pògrëbionëch wëżi słów mòżemë rzec ò stã pnio-
wanim znankòwników, chtërne mògą miec trzë stãpienie: równy, 
wëższi i nôwëższi (wprowadzenié do tegò bëło w ùczbie 21).
(Biorąc za przykład słowa zapisane wyżej pogrubioną czcion-
ką, możemy powiedzieć o stopniowaniu przymiotników, któ-
re mogą mieć trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy). 

Stãpiéń równy – spòdlowô pòstacëjô znankòwnika (podsta-
wowa postać przymiotnika).
Stãpiéń wëższi – pòwstôwô przez dodanié do tématu zna-
nkòwnika w równym stãpieniu przërostka -szi abò -észi (po-
wstaje przez dodanie do tematu przymiotnika w stopniu rów-
nym przyrostka…)
Stãpiéń nôwëższi – pòwstôwô przez dodanié do wëższégò 
stãpienia znankòwnika przedrostka nô- (powstaje przez do-
danie do stopnia wyższego przymiotnika przedrostka…).

Wiadła te tikają sã leno jednégò z trzech ôrtów stãpniowaniô 
znankòwnika (ò czim w cwiczënkù 5).
(Ta wiedza dotyczy tylko jednego z trzech sposobów stopnio-
wania przymiotnika [o czym w ćwiczeniu 5).

W teksce gôdczi są pòdsztrëchniãté znankòwniczi 
w roz majitëch ôrtach i stãpniach. Spróbùj je 
wëstãpniowac w pò òstałëch stãpniach. Czë wszëtkò 
sã ùdało bez wikszégò jiwru?

(W tekście dialogu podkreślono przymiotniki w różnych rodza-
jach i stopniach. Spróbuj je wystopniować w pozostałych stop-
niach. Czy wszystko się powiodło bez większego problemu?).

Cwiczënk 5

Żelë ze stãpniowanim béł jaczi jiwer, to je to wińdzëna tegò, że 
(jeśli ze stopniowaniem był jakiś problem, to wynika on z tego, że):

Znankòwniczi mòżemë stãpniowac na trzë ôrtë:
–  regùlarny: tak, jak to je òpisóné w zestôwkù z cwicz. 4: 

môłi, miészi, nômiészi;
–  nieregùlarny: fòrmantë są juwerné jak w regùlarnym stã-

pnio wanim, leno zmieniwómë témat słowa: złi, gòrszi, 
nôgòrszi;

–  òpisowi: do pòstacëji w stãpieniu równym dodôwómë przë-
czasnik barżi (wëższi stãpiéń), nôbarżi (nôwëższi stãpiéń).

dama – grobla; gniewińsczé kańtë – gniewińskie strony, okolice Gnie-
wina; grzëpa – pagórek, wzgórze; néżka – resztka; òpòwiedniô – le-
genda; przitczi – stromy; torma – wieża; trëpiec – tu: gnić; za Bòga 
òjca – dawno temu, w czasach prehistorycznychSŁ
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