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Cwiczënk 1

Przeczëtôj gôdkã i przełożë jã na pòlsczi jãzëk. 
Wëzwëskôj do te słowôrz kaszëbskò-pòlsczi.
(Przeczytaj dialog i przetłumacz go na język 
polski. Wykorzystaj do tego słownik kaszubsko- 
-polski).

– Dze të mie môsz przëwiozłé?
– Na pùstczi…
– To doch je prôwdzëwi kùńc swiata! Jôchë jaczé!
– Niżóden kùńc swiata, leno pëszny nórcëk Kaszëbsczi, 
jaczich wiele mómë na naju zemi.
– Ale na tim pùstkòwim nick ni ma!
– Jakùż ni ma? Nie widzysz nëch pësznëch pòlów, snôżich 
łąków a zelonëch pażãców? Hewò zdrzij – słunuszkò sã 
w błotkù sklëni, a tam dalek chëcz stoji. Òbrôzk jak ze snikù.
– To są prôwdzëwé përdëgónë! Tuwò ni ma asfaltowëch 
drogów, niżódnëch wiôldżich krómów, ni ma banków, kina, 
téatru…
– Za to të cyrk robisz! Wcygnij lëft a pòczëjesz, jak tu je 
pëszno.
– E tam! Jakùż lëdze mògą żëc na taczich barabónach? 
Wszãdze dalek…
– Dalek mają, le spòkójni żëją jak lëdze w miastach. Ni 
mùszą nigdze nëkac. Wicy czasu dlô se mają.
– Nié, nié, jô bë na taczi pùrtkòwiznie nie strzimôł. Chcema 
jachac do cywilizacje!
– Mackù të, mëslisz, że tuwò jaczi zacopóny, stôrodôwny 
lëdze żëją.
– Jo, prawie tak mëszlã. Na tëch pùtawach, tu je… XIX 
stalaté. 
– Môsz të chłopie krótczi wid? Wezkôj cziker a zdrzë. 
Widzysz të, cëż tam na ti chëczi wisy?
– Satelitarnô antena?!
– A cëż tam na pòdwòrzim stoji?
– Terenowé aùto?! 
– A nen chłop, co w naju stronã prawie jidze, cëż terôzka 
robi?
– Bez móbilkã gôdô?! 
– Je to XIX stalaté? 
– Mòże XIX stalaté nié, ale na tëch pùjawach pùstkòwiónã 
jô bë nie chcôł bëc! 
– Wejle, miastowi sã nalôzł! Z Wiôldżi Wsë. Przecã pò 
latowim sezonie waju miasto prawie za pùstkama szlachùje!

Cwiczënk 2

Wëpiszë z gôdczi synonimë słowa pùstczi. 
(Wypisz z dialogu synonimy słowa pùstczi).

Przeczëtôj òbjasnienia jich znaczeniów i pòdsztrëchnij te, 
jaczé mają ùjimné nacéchòwanié.
(Przeczytaj objaśnienia ich znaczeń i podkreśl te, które mają 
nacechowanie ujemne).

*  jôchë – nieużytki rolne, przysłowiowa okolica zapadła, 
rzadko zaludniona;

*  pùstkòwié – znajdujące się w pewnym oddaleniu od 
wsi (od jej zwartej zabudowy) gospodarstwo albo kilka 
gospodarstw; 

*  përdëgónë – nieużytki rolne, okolica przysłowiowymi 
deskami zabita;

*  barabónë – okolica deskami zabita, kąt zapadły, rzadko 
zaludniony;

*  pùrtkòwizna – okolica, gdzie „diabeł mówi dobranoc”;
*  pùtawë (pùjawë) – ziemia nieurodzajna i dlatego mało 

zaludniona 

Wëfùluj zdania synonimama słowa pùstczi (uzu-
pełnij zdania synonimami słowa pùstczi):

Na ……………………………………………………………………………… nick nie chce ùrosc.
Na taczim …………………………………………………………… straszno je mieszkac.
Na naszim …………………………………………………………………... spòkójno sã żëje.
Më zbłądzëlë na tëch ……………………………………………………………………………… .

Cwiczënk 3

Przëzdrzë sã znaczenióm słów jôchë, përdëgónë, 
barabónë, pùtawë i spróbùj wëwidnic jich 
jãzëkòwé sparłãczenia z taczima słowama 
(zastanów się nad znaczeniami słów jôchë, 
përdëgónë, barabónë, pùtawë i spróbuj wyjaśnić 
ich językowe powiązania z takimi słowami):

jôchim – czas poprzedzający żniwa, przednówek
përda – tylna część ciała, pośladki
barë – odłóg, ziemia nieurodzajna
pùta – srom
pùrtk – diabeł

ÙCZBA 36

Pùstczi
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Pùstczi to pò pòlskù wybudowanie, kolonia, gospodarstwo lub kilka gospodarstw poza wsią.
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(W dwu ostatnich wypowiedziach dialogu znalazły się 
nazwy mieszkańców miejsc: człowieka zamieszkującego 
wybudowania i mieszkającego w mieście. Zapisz te nazwy 
i dopisz do nich ich polskie odpowiedniki. Czy da się je 
wyrazić jednym słowem? Znajdź w słowniku kaszubski 
odpowiednik słowa wieśniak).

Cwiczënk 8

Pùstczi mògą téż miec przenosné znaczenié, jak 
na przëmiôr w prozë Jana Drzéżdżona. Niżi je 
wëjimk tekstu. Spróbùj òkreslëc na jegò spòdlim, 
czim są tuwò pùstczi.

(Pùstczi [pustki] mogą też mieć przenośne znaczenie, jak 
na przykład w prozie Jana Drzeżdżona. Poniżej fragment 
tekstu. Spróbuj na jego podstawie określić, czym są tutaj 
pùstczi).

Kòżdi na tim swiece nosy swòje Pùstczi. Jeden na ten ôrt 
a drëdżi na jiny, ale to nikògò nie minie. Czë to je stôri, czë 
mlodi, bògati abò biédny, kòżdi wlecze ze sobą nen miechùlc 
z Pùstkamë. A cëż zrobic? To sã mùszi jakùsz tluc. Cëż tu chto 
pòmòże? Prawie ny mlodi so mëszlą nierôz: – A cëż më? Kò 
to doch jidze ten cali swiat przestawic. – Ale nie warô dlugò, 
tej òni są òbdóny, a dëcht nic nie gôdają, sztël jak mùczk, 
a zdrzą wkól, a so mëszlą: – Je to pò prôwdze wszëtkò to 
samò? Kò to doch nama terô czësto jinaczi wskazëje.

Tak to je, że z czasã to czlowiekòwi czësto jinaczi wska-
zëje, a cëż so mô niebòrôk pòmòc? To, co sã naszãtoli 
a natlëcze, a naùwijô, to je jegò.
       
  
Cwiczënk 9

Wëpiszë z kôrtë Kaszëb jak nôwicy pòzwów 
pùstków. 
(Z mapy Kaszub wypisz jak najwięcej nazw wy-
budowań).

Wëpiszë ze słowarza J. Trepczika (Słownik polsko-
-kaszubski) kaszëbsczé równoznaczënë słowa 
nieużytek. Kùli z nich òstało ùżëtëch w gôdce?
(Wypisz ze słownika J. Trepczyka kaszubskie 
odpowiedniki słowa nieużytek. Ile z nich użyto 
w dialogu?).

Cwiczënk 4

W teksce gôdczi òstałë ùżëté frazeòlogizmë: „to 
je prôwdzëwi kùńc swiata”, „robic cyrk”, „miec 
krótczi wid”. Òdszukôj, w jaczim kònteksce òne 
bëłë wërzekłé, pòdôj dosłowné znaczenia taczich 
słownëch sparłãczeniów i przenosné jich znaczenia.

(W dialogu użyto frazeologizmów: … Odszukaj kontekst, 
w którym ich użyto, podaj dosłowne i przenośne znaczenia 
tych związków wyrazowych).

Cwiczënk 5

Z ùszłëch ùczbów wiémë, że kaszëbsczé czasniczi 
mòżemë pòdzelëc na 4 kòniugacje (pòspòdlé pò-
dzélu stanowią 1. i 2. persóna pòjedinczi lë czbë 
ternégò czasu): 
I -ã, -esz;  II -ã, -isz;  III -óm, -ôsz;  IV -ém, -ész.

Przëpiszë kòżdi z czasników ùżëtëch w gôdce do pasowny 
kòniugacji.
(Z poprzednich lekcji wiemy, że kaszubskie czasowniki mo-
żemy podzielić na 4 koniugacje [podstawą podziału są 1. i 2. 
osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego]: … Przypisz 
każdy z czasowników użytych w dialogu do odpowiedniej 
koniugacji).

Cwiczënk 6

Pòdsztrëchniãti w teksce wëjimk, òpisënk pùstków, 
przeredagùj tak, żebë ùżëc jak nôwicy z pòdónëch 
niżi słów (podkreślony w tekście fragment, opis 

pustkowia, przere daguj tak, żeby użyć jak najwięcej poda-
nych poniżej słów):

pëszny – bùszny, wspaniałi, paradny
snôżi – piãkny, ùrodny, spòsobny
pażãc – mùrawa, òtłóg, ùgór
sklënic sã – szklëc sã, swiécëc sã, łiszczëc, mienic sã, gòrac, 
jaskrzëc
chëcz – dodóm, bùdink, chałëpa
òbrôzk – widzënk, wëzdrzatk
snik – sen, snienié, snicé
błotkò – stôwk, błotuszkò, plëtnica, żabińc, rëbińc

Cwiczënk 7

W dwùch slédnëch wëpòwiescach gôdczi nalazłë 
sã pòzwë mieszkańców òbéńdów: człowieka 
mieszkającégò na pùstkach i w miesce. Zapiszë 
te pòzwë i dopiszë do nich jich pòlsczé znaczenia. 
Czë dô sã je w pòlsczim jãzëkù wërazëc jednym 
słowã? Nalézë w słowarzu kaszëbską wersjã 
słowa wieśniak.

nórcëk – tu. zakątek; pażãc – nieużytek; sklënic sã – błyszczeć się; 
snik – marzenie senne; nëkac – spieszyć się; nie strzimac – nie wy-
trzymać; zacopóny – zacofany; cziker – lornetka, szlachòwac – być 
podobnymSŁ
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