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Cwiczënk 1

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

– Dobri dzéń!
– Nie rikôj tak głosno, tuwò mùszi cëszi kòta sedzec, a të 
rëmcëjesz jak kôter.
– Wëbaczë, jô w kam zabéł, dze më jesmë.
– W raju më jesmë.
– Dlô kògò rôj, dlô tegò rôj. Dlô mie, chcemë rzec, czëszczec, 
żebë nie rzec piekło.
– Cëchò bãdzë! Dlô czëtajków to je rôj. Òsoblëwie dlô 
taczich, jak jô – lubòtników kaszëbsczi pismieniznë. Kò 
prawie w ti bibliotece mòże nalezc wnetka wszëtczé ksążczi 
a gazétë, co pò kaszëbskù bëłë do smarë dóné.
– Dlô mie to nie je tak fëjny plac, jak dlô ce. Òsoblëwie bez 
nã cëszã. Tuwò wnetka je czëc jak ne ksążkòwé mùle papiorã 
z sëtim drëkã sã fùtrëją. A do te ni mòże wszëtczich ksążk 
pòżëczac, leno mùszi na nëch cwiardëch stółkach sedzec. 
Nie je to lepi doma kòmpùter òdemknąc, na starnã chòcbë 
taczi Pòmòrsczi Biblioteczi Cyfrowi wlezc, a so wëgódno, 
kôwkã pòpijającë, czëtac, co sã chce a czedë?
– Cëszi gadôj. Môsz prôwdã, leno na pôcha stôrëch 
ksążków… Do te jesz nié wszëtczé knéżczi są w internetowi 
sécë. 
– Në, nibë prôwda, ale docz wszëtkò czëtac. Sygnie jedna, 
dwie ksążczi, a nôlepi taczé z òbrôzkama, a człowiek 
wszëtkò wié. 
– Z òbrôzkama pòwiôdôsz? Tej biôj do ti pòlëcë, tam môsz 
rozmajité kòmiksë.
– Pò kaszëbskù téż są?
– Jo, gwës, że jo.
– Tedë jidã, a të za czim sznëkrëjesz? 
– Mùszã nalezc pôrã stôrëch kaszëbsczich słowarzów z XIX 
stalatégò.
– Przecã të wszëtczé słowa znajesz.
– Jesz sã taczi nie narodzył, żebë wszëtczé słowa znôł. 
Òsoblëwie taczé, co bë miałë òpisowac taczich zgniłëch 
macków, jak të! 
Nie mdzesz czëtôł ksążk, bò ce bòlą òczka, rączczi czë 
główka?
A tobie bë sã przëdało ten twój rozëmk pòdkôrmic!

Cwiczënk 2
Ksążczi sã czëtô. 
Òd czasnika czëtac mòże ùtwòrzëc wiele jinszich słów, co 
bãdą w se miałë pòspólny dzélëk z niegò wzãti. 
(Książki się czyta. Od czasownika czëtac można utworzyć 
wiele innych słów, które będą zawierały wspólną czastkę 
wziętą od niego).

Karna słów, co mają pòspólny pòchòdzënk, tj. wëchôdają 
òd jednégò pòdstawòwégò słowa, zwiemë familią słów.
(Grupy słów mające wspólne pochodzenie, tzn. wy wo-
dzące się od jednego słowa podstawowego, nazywamy 
rodziną wyrazów).

We familie słów ùtwòrzony òd czasnika czëtac 
zaznaczë pòspólny dlô nich wszëtczich dzélëk 
(w rodzinie wyrazów utworzonej od czasownika 
czëtac zaznacz wspólną dla nich wszystkich cząstkę):
przeczëtac, naczëtac, zaczëtóny, wëczëtac, òdczë-

tac, czët nica, czëtelniô, czëtińc, czëtińcka, czëtajk, czëtan ié, 
czëtelny.

Pòspólny dlô wszëtczich słów dzélëk we familie słów 
zwiemë dërżéniã. Je to temat słowa, chtëren je nômiészą, 
niedôwającą sã dali dzelëc pòdstawą słowòtwórczą. 
(Wspólna dla wszystkich słów cząstka w rodzinie wy-
razów nosi nazwę rdzeń. Jest to temat słowa, który jest 
najmniejszą, niedającą się już dalej podzielić podstawą 
słowotwórczą).

Cwiczënk 3

Czasã miast terminu familiô słów ùżiwónô je pòzwa 
słowa pòkrewné.
(Czasami zamiast terminu rodzina wyrazów używa się 
nazwy słowa pokrewne).

Òd słowa ksążka mógłbë ùtwòrzëc taczé pòkrewné słowa 
(od słowa ksążka można utworzyć następujące słowa 
pokrewne):
ksążeczka, ksãga, ksãgôrz, ksãgarniô, ksãgarsczi 

Pòdsztrëchnij dërżéń w kòżdim z pòdónëch wëzi 
słów. Czë dało sã to zrobic tak prosto, jak w słowie 
czëtac?

ÙCZBA 38

W bibliotece
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Ksążka abò knéżka to pò pòlskù książka. Ksążczi (knéżczi) mòże kùpic w ksążnicë, tj. w księgarni, abò wëpòżëczëc  
z biblioteczi, tj. biblioteki.
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Pòdsztrëchnij w gôdce ùżëté tam demi-
nutiwa. 
Ùłożë z nima zdania w procëmnëch na-
céchòwaniach.

(Podkreśl w rozmowie użyte tam deminutiwa. Ułóż z nimi 
zdania w ich przeciwnych nacechowaniach).

Cwiczënk 6
Zgrëbieniów sã ùżiwô do pòdczorchniãcô wiôlgòscë, pò-
kôzaniô negatiwnégò nastawieniô, przekãsnotë, zgardë, 
niezgarë.
(Zgrubień używamy do podkreślenia wielkości, wyekspo-
nowania negatywnego stosunku, wyrażenia ironii, po-
gar dy, niechęci).

Do czile wëbrónëch z gôdczi słów ùtwòrzë jich 
aùgmentatiwa.
(Do kilku wybranych z rozmowy słów utwórz ich 
augmentatiwa).

Cwiczënk 7
Zapiszë zestôwk swòjich ùlubionëch pòlsczich, 
abò w jinëch gôdkach, ksążków a przedolmaczë 
jich title na kaszëbsczi jãzëk.
(Sporządź listę swoich ulubionych książek, polsko-

języcznych lub w innych językach, i przetłumacz ich tytuły na 
kaszubski).

Cwiczënk 8
Wszëtkò, co czëtómë z lëteraturë, mòże pòdzelëc na trzë 
lëteracczé ôrtë, a kòżdi z ôrtów mô jesz swòje òsóbné 
zortë (gatënczi).
(Wszystko, co czytamy z literatury, można podzielić na 
trzy rodzaje literackie, a każdy rodzaj ma jeszcze swoje 
odrębne gatunki).

Ùłożë subiektiwny spisënk nôwôrtniészich ka szëb-
sczich ksążków, dzelącë je na prozã, dramã i pòezjã.
(Ułóż subiektywną listę najwartościowszych ka szub-
skich książek, dzieląc je na prozę, dramat i poezję).

Proza Drama Pòezjô

Cwiczënk 9
Przezdrzë w internece adresë starnów cyfrowëch 
biblioteków, w jaczich mòże nalezc kaszëbską 
pismieniznã. Nalazłima tam pòzycjama dospòrządzë 

zestôwk z cwiczënka 8.
(Poszukaj w internecie adresów stron bibliotek cyfrowych,  
w których można znaleźć kaszubską literaturę. Znalezionymi 
tam pozycjami dopełnij tabelkę z ćwiczenia 8).

(Podkreśl rdzeń w każdym z podanych wyżej słów. Czy udało 
się tego dokonać tak łatwo, jak w słowie czëtac?)

Mùszi miec bôczënk na to przë wëznôczanim dërżénia, 
że mògą w nim zachadac zwãkòwé òbòcznoscë.
(Przy wyznaczaniu rdzenia należy pamiętać o tym, że 
mogą w nim występować oboczności głoskowe).

– We familie słów ùtwòrzonëch òd słowa ksążka wëstąpiłë 
taczé òbòcznoscë:  ą : ã ż : g
(W rodzinie wyrazów utworzonych od słowa ksążka 
wystąpily takie oboczności…)

Cwiczënk 4

Ùtwòrzë familiã słów do jistnika cëszô i czasnika 
pisac. 
Wëznaczë w słowach pòkrewnëch dërżéń.
Wëpiszë òbòcznoscë dërżénia, żelë taczé za-
chôdają.

(Utwórz rodzinę wyrazów do rzeczownika cëszô i cza sow-
nika pisac. Wyznacz rdzeń w słowach pokrewnych. Wypisz 
oboczności rdzenia, jeśli takowe zachodzą).

Cwiczënk 5

Czedë pòwstôwają òd jednégò słowa jegò nôsledné, to 
czãsto są òne zdrobnieniama (deminutiwa) abò zgrë bie-
niama (aùgmentatiwa). 
(Kiedy od słowa powstają jego pochodne, to często 
są one zdrobnieniami [deminutiwa] lub zgrubieniami 
[augmentatiwa]).

Przë taczim twòrzenim słów, ò jaczim gôdka wëżi, 
nadôwómë jim wseczëcowi farwë, tj. jedne są 
neùtralné, jiné negatiwné, a jesz jiné pòzytiwné, co 

pòkôzóné je w zestôwkù (przy takim tworzeniu słów, o jakim 
mowa wyżej, nadajemy im uczuciowe zabarwienie, tzn. jed-
ne są neutralne, inne negatywne, a jeszcze inne pozytywne, 
co obrazuje poniższe zestawienie…):

Negatiwné neùtralné pòzytiwné
kôter kòt kòtk
kòniskò kóń kònik

Wëbierzë z gôdczi (cw. 1) jistniczi, do jaczich dô 
sã dotwòrzëc jich pòòstałé wseczëcowò nacé-
chòwóné pòstacë. Zapiszë te fòrmë, ùłożë z nima 
zdania.

(Wybierz z rozmowy (ćw. 1) rzeczowniki, do których uda się 
utworzyć ich pozostałe nacechowane uczuciowo postaci. 
Zapisz te formy, ułóż z nimi zdania).

Zdrobnienia colemało są pòzytiwné, ùżiwô sã jich do na-
zwaniô czegòs môłégò, młodégò, òsoblëwie nóm blis-
czégò, ò czim mëslimë i gôdómë na lubny i łasczëwi ôrt. 
Ale òne mògą téż wërażac przekãsnotã, wëszczergã czë 
procëmné nastawienié.
(Zdrobnień zazwyczaj używamy do nazywania rzeczy ma-
łych, szczególnie nam bliskich, młodych, o których myślimy  
i mówimy w sposób tkliwy i czuły. Ale przy ich użyciu można 
też wyrazić ironię, kpinę czy negatywny stosunek).

cwiardi – twardy; czëtajk – mól książkowy; do smarë dóné – 
tu: wydrukowane; pòlëca – półka; pôcha – zapach; sëti – tłusty; 
starna – strona; sygnie – wystarczy; sznëkrowac – szukać; zgniłi 
– leniwy sŁ
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