
KASZËBScZI DLÔ WSZËTcZIcH

POMERANIA LISTOPAD 201432

Cwiczënk 1

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

– Stani!
– Dze?
– Kò tuwò, kòl tegò krómù. Widzysz, tam je wòlny plac do 
staniãcô.
– Za czim më tuwò stanãlë? Mómë jic do bëna? Pò co?
– A co sã w krómie robi?
– Në, sprawùnczi. 
– Të jes stôri datë. W dzysdniowëch składach të mòżesz 
òbéńc wiôldżi dzél òbrëmieniów, rechùnczi zapłacëc,  
w lotto zagrac, a nawetka dëtczi wëpłacëc. 
– A të co jes bë chcôł prawie w ny spółdzelni zrobic: kùpisz, 
wpłatã, wëpłatã? Widzã, że nie dô sã stądka tak letkò z tobą 
òdéńc.
– Nié, prawie w nym krómie jô chcã do włôscëcela pòdéńc 
i z nim pògadac.
– Pògadac?
– A zdrzij, jakùż nen skłôd sã zwie.
– „Kaszëbsczi króm”. Je to co dzywnégò?
– Mòże nié dzywnégò, ale òsoblëwégò. Kò we wikszoscë kró-
më na Kaszëbach są z pòlska abò anielska nazéwóné. Nëch 
z kaszëbska nazwónëch je wiele mni, temù jô jem taczich 
składów cekawi i ni mògã tak spòkójno kòl nich przeńc. 
– Wiész të co, jô tak pò prôwdze nie chcôł tu przińc, ale jak 
më ju tu jesmë, tej jô zarôzka sprawùnczi zrobiã. Cekawé, 
czë wôrë téż są pò kaszëbskù pòdpisóné. 
– Tej co, chcemë weńc i sprawdzëc?
– Niech bãdze pòchwôlony… Czë mòżemë pòdéńc do włô-
scëcela?
– Eeee…?
– Dobri dzéń. Je miéwca negò krómù? 
– Eeee…?
– Słëchôj, nen krómòwi gwës nick nie rozmieje.

– Mùszã zeńc z piãtra w dół. Spróbùjã co kùpic. Jô bë chcôł 
2 kila wòrztë kùpic a do te jesz mòzdrëch.
– Eeee…?
– Eeee… dôj pòkù. Tu ni ma co. Më sã w tim „Kaszëbsczim kró -
mie” pò kaszëbskù nijak nie dogôdómë. Chcemë stądka wińc.
– Kò szkòda. A z bùtna nen skłôd tak fëjn wëzdrzôł. Bãdze 
nót przeńc do jinszégò. Mòże tam kôrbią pò kaszëbskù.

Cwiczënk 2

Przedolmaczë z pòlsczégò jãzëka na kaszëbsczi 
spisënk sprawùnków.
(Przetłumacz z języka polskiego na kaszubski listę 
zakupów).

chleb –  ................................................................................
kiełbasa – .............................................................................
majonez –  ...........................................................................
pomidor –  ...........................................................................
mięso wołowe – ..................................................................
jajka – ..................................................................................
wafelek – .............................................................................
czekolada –  .........................................................................
drób – ..................................................................................
dżem – .................................................................................
oranżada – ...........................................................................
woda gazowana –  ...............................................................
ogórek – ...............................................................................
sałata –  ...............................................................................
mięso wieprzowe –  .............................................................
pietruszka –  ........................................................................
ser – .....................................................................................
jogurt – ................................................................................
mleko – ................................................................................

ÙCZBA 37

Kaszëbsczi króm
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Króm to pò pòlskù sklep. Mòże téż rzec skłôd abò spółdzelniô. Do krómù jidze sã za kùpiszã, jinaczi sprawùnkama,  
tj. po zakupy. 
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(Popatrz na pary słów:
1)  homonimy – słowa brzmiące tak samo, ale o różnym 

znaczeniu;
2) synonimy – słowa bliskoznaczne;
 3)  homofony – identycznie brzmiące, lecz inaczej za pi sy-

wane;
4) antonimy – wyrazy o przeciwnym znaczeniu;
5)   homografy – identycznie zapisywane, ale o różnym 

brzmieniu i znaczeniu).

Wëmëslë i zapiszë jinszé pôrë słów do kòżdégò 
òmówionégò wëżi ôrtu.
(Wymyśl i zapisz inne pary słów do każdego z po-
wyższych przykładów).

Cwiczënk 6

Òpiszë króm, jaczi twòjim zdanim bë zasługiwôł 
na miono „kaszëbsczégò”.
 (Opisz sklep, który twoim zdaniem zasługiwałby 
na miano „kaszubskiego”).

Cwiczënk 7

Wëmëslë i zapiszë pò kaszëbskù rozgłos krómù.
(Opracuj i zapisz po kaszubsku reklamę sklepu).

Cwiczënk 3

Nalézë w internece a wëpiszë kaszëbsczé 
pòzwë krómów.
(Znajdź w internecie oraz wypisz ka szub-
skie nazwy sklepów).

Cwiczënk 4

Wëpiszë z tekstu pòdsztrëchniãté słowa, chtërne 
sa pòchódnyma czasnika jic. Zapiszë przë nich 
jich pòlsczé znaczenia.
(Wypisz z tekstu podkreślone słowa, które sa 
pochodnymi czasownika jic [iść]. Zapisz przy nich 
ich polskie znaczenia).

Ùłożë z kòżdim z wëpisónëch słów zdanié.
(Ułóż zdanie z każdym z wypisanych słów).

Czasniczi zakùńczoné na -c są niépersonową pòstacą 
czasnika zwóną nieòznacznikã.
(Czasowniki zakończone na -c są nieosobową formą 
czasownika zwaną bezokolicznikiem).

Wëpiszë z tekstu pòòstałé czasniczi i dopiszë do 
nich jich fòrmë w nieòznacznikù.
(Wypisz z tekstu pozostałe czasowniki i dopisz do 
nich ich formy w bezokoliczniku).

Na spòdlim kaszëbsczégò nieòznacznika mòże pòkazac 
znankã zwóną kaszëbienim, bò wszëtczé przërostczi, 
chtërne w pòlaszëznie brzmią -ć, w kaszëbiznie òstôwają 
ùtwardzoné do -c.

Cwiczënk 5

Zdrzë na taczé pôrë słów:
1)  wińc (czasnik) – wińc (jistnik); to są hòmònimë  

– słowa, co brzmią tak samò, ale jich znaczenié 
je jiné;

2)  wińc, wión, winôszk – to synonimë – słowa krótkòznaczné;
3)  Wieżëca – Wierzëca; te słowa to hòmòfònë – brzmią tak 

samò, ale jinaczi sã je pisze;
4)  òdéńc – pòdéńc; te słowa są przëmiarã antonimów – słów 

ò procëmnym znaczenim;
5)  mierzëc – mierzëc; słowa są przëmiarã hòmògrafów 

– tzn. słów, co mają juwerny pisënk, ale brzmienié  
i znaczenié różné (mierzëc: mier`zëc).

dëtczi – pieniądze; miéwca – właściciel; mòzdrëch – musztarda;  
òsoblëwi – niezwyczajny, oryginalny; plac – miejsce, plac; rechùnczi 
– rachunki;  włôscëcél – właściciel; wôrë – towary; z bùtna – z ze-
wnątrz; z pòlska – po polskuSŁ
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