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Wstãp
Kaszëbizna je jak nen mòtil ùtacony w jantarze, przësnôżi, leno
cãżkò mù je sã dwignąc, rozwinąc lecëdła i pòlecec widzało kãdës
dalek. Blós młodé pòkòlenié mòże ten skôrb wëdwignąc. Jeżlë ùczniowie bëlno mdą sã ùczëc, tej przez pòznanié swòji môłi tatczëznë
bãdą mòglë pòznac nôbëlniészé wôrtnotë sparłãczoné z naszą kùlturą, historią, mòwą i gòspòdarnoscą. Bãdą mòglë spiewac za
pòetą te słowa:„…Robic jak le mòżno wszëtkò,/ Nikwic trud, niewôrto, strach /Na wiżawë wchadac letkò/ - Bëc jak Òrmùzdowô skra…”.
I żebë tëch òrmùzdowëch skrów bëło jak nôwiãcy. Kò swiat nëkô
do przódkù. A na Kaszëbach rodzy sã tak wiele nowëch ùdbów
i pòdjimiznów, chtërne są baro czekawé dlô młodégò pòkòleniô.
Nót je blós bëlno ùkôzac i sprawic, żebë wmikłë głãbòk w serca
młodëch.
Nym młodim nen ùczbòwnik gôdô za méstrã Janã Trepczikã „Pòjmë w przódk z kaszëbizną”. Zaczinómë tej w nim òd przëbôczeniô so wszëtczich nôbarżi brëkòwnëch wiadłów sparłãczonëch
z naszą codniowòscą. Tej jidze òglowô wiédza ò Kaszëbach, jakô
ùdokazniwô wielewiekòwą ùszłotã kaszëbsczi krôjnë. Dali spòtikómë sã z familiama, chtërne ùkòchałë swòjã tatczëznã i są bëlnym
wzorã dlô jinszich rodzënów. Za nima wôrt je jic. Pòkôzywómë téż
wiele mòże dokònac, czej sã rozëmno wëzwëskiwô swòje taleńtë
na rozmajitëch niwiznach, jak chòcbë spòrtowëch, aktorsczich
czë mùzycznëch. Mòżemë bëc bùszny z nëch wszëtczich dobiwców, jaczi pòkôzelë, że lëdze z naszi zemi bëlno zjiscywają swòje
rojenia. Wanożimë w głãbiznã snôżotë naszégò regionu, jegò
òsoblëwòtów i wcyg jesz tak mało znónëch czekawëch placów.
Prowadzymë na wanodżi i rozegracje, chtërne przëcygają tësące
lëdzy. I na kùńcu wmikniemë w bòkadosc naszi kùlturë, ji wszelejaczé snôżé wietwie.
To, co rodzy sã dzys, mô swòje głãbòczé spòdlé w tim, co twòrzëłë
pòkòlenia przed nama. Dlôte nót je pòznac i ùszłotã, i dzysdniowòtã,
żebë twòrzëc bëlną przińdnotã.
Całosc tegò dzejaniô je òdpòwiescą na słowa Swiãtégò Jana Pawła II
Wiôldżégò - człowieka naszich czasów, chtëren òstawił nama
testameńt, na sztôłt Remùsa z pòwiescë Majkòwsczégò. Kòżdégò
dnia mùszimë gò zjiscëwac. Tej, na zapitanié ò to, czë chceta przeniesc królewiónkã przez głãbòką wòdã, nie lãkôjta sã òdrzec: - Jo!
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1

Zôczątk!

Hej!
Mòje miono je
Miłka, a jaczé të môsz
miono?

Witôj!
Jô jem Sławina,
a to są mòji drëszë!

Jakùż
jidze? Jô jem
Barnim. To je mój
akòrdion.

Przëwitanié
1 Przeczëtôj z blónków to, co gôdają herojowie
naszégò ùczbòwnika.

6 Pòsłëchôj krótczich rozmòwów i zapiszë miona
02

2 Spëtôj piãc òsobów z klasë, jak sã nazéwają.
-Witôj! Jaczé je twòje miono?
-Jô jem Jónk.
-Jak sã nazéwôsz?
-Jak të sã zwiesz?

3 Przedstaw piãc wëbrónëch òsobów z klasë.
-To je Pioter.
-To je Mónika.

01

4 Wësłëchôj alfabetu z platczi, a tej gò pòwtórzë.
Òsoblëwie bëlno wëmawiôj apartné kaszëbsczé
zwãczi.

Alfabét

i nôzwëska rozmówców w zesziwkù.
-Witôj. Jô jem Jónk, a të jaczé môsz miono?
-Jô jem Swiãtopôłk.
-Miło cebie pòznac, a jaczé môsz nôzwëskò?
-Jô sã nazéwóm Kąkòl, a të?
-Mòje nôzwëskò je Kreft.
-A jak të jes stôri?
-Jô móm 15 lat. A të?
-Jô téż móm 15 lat. A dze të mieszkôsz?
-Jô mieszkóm w Kartuzach, przë szasym Trepczika
5. A të dze mieszkôsz?
-Jô mieszkóm w Żukòwie przë szasym Cenôwë 8.
-Mie sã zdôwô, że më sã ju dzes widzelë.
-To je niemòżebné. Jô bë to zapamiãtôł. Miło bëło
ce pòznac.
-Cebie téż.
-Do ùzdrzeniô.

aąãbcdeéëfghijklłmnńoòóôprstuùwyzż

ò – [łe], ù – [ły], ã – [„a” nosowé], ô – [y], ë – [krótczé „e"], é – [midzë „i” a „y”]

5 Przeczëtôj wërazno słowa
òkò, ùchò, rãka, dôka, Kaszëbë, chléb

8

03

Gôdają przez mòbilkã.
- Witóm! Z ti stronë Mateùsz Grëba. Z kògùm móm
leżnosc gadac?
- Tuwò Kùba z Banina. A ò co jidze?

- Në, jô szukóm dobrégò mùzykańta do naszégò
karna.
- Jo, jô rozmiejã grac na akòrdionie.
- Të chòdzył do mùzyczny szkòłë?
- Jo, jô jã skùńcził dwa lata dowslôdë.
- Pò prôwdze. Bò jô téż. A jak të sã nazéwôsz?
- Në, kò doch Hinca. Jô ce pamiãtóm. To czedë
zaczinómë?
- Mòże witro ò trzecy ù mie w Kartuzach.
- Dobrze. Do witra.
- Do witerka.

7 Przeczëtôj wëbróną gôdkã z drëchã z łôwczi. Dôj
bôczenié na pòprawną wëmòwã wszëtczich
zwãków.

8 Napiszë swòje miono i nôzwëskò pò kaszëbskù
na òsóbny kôrtce i pòstaw jã na swòji łôwce.

9 Z wszëtczima słowama z ramczi ùłożë zdania.
Wpiszë je do zesziwkù.

10 Spëtôj twòjégò drëcha z łôwczi ò rozmajité
klasowé przëbòrë.
- Pòwiédz mie, co to je?
- To je krédka.

Farwë
11 Napiszë w zesziwkù, jaką farwã mają ne
szkòłowé rzeczë z cwiczënkù 8.

czerwiony (czerwòny), mòdri, żôłti, zelony, bruny,
czôrny, szari, apfelzynowi, różewi, lilewi, biôłi

12 Róbta w pôrach. Rzeczta jaczé farwë mają
przedmiotë z cwiczënkù 8 w waji zalë.

Szkòłowé przëbòrë
stół, ksążka, gùmka, pisadło, tôfla,
laptop, bliwk, mapa, atlas, zesziwk, łôwka

Zapamiãtôj! Òdmiana czasnika bëc – być

-

+
Jô
Të
Òn, òna, òno
Më
Wa
Òni, òne
Wë

jem
jes
je
jesmë
jesta
są
jesce

Jô
Të
Òn, òna, òno
Më nie
Wa nie
Òni nie
Wë nie

nie jem
nie jes
nie je
jesmë
jesta
są
jesce

13 Pòstarôj sã dobrze przeczëtac zdania, co są
niżi.

To je mój kòmpùter
Tam je mój bòrdôk

To są mòje zesziwczi.
Tam są mòje ksążczi.

14 Z rozsëpónczi wërazowi złóżta zdania. Chto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zrobi to nôchùtczi?
je / Zesziwk / mie / farwny / mëma / baro / kùpia /
chtëren.
że / robòtë / jes / Dobrze / wiedno / do / chãtny / të.
ùczbë / Ksążczi / drodżé / do / baro / anielsczégò /
są.
naszi / mùltimedialnô / na / klasë /W / wisy / scanie
/ tôfla .
nôdzeją / to / Wa / że / przetrwô / na / kaszëbizna
/ jesta.
brëkòwny / Mój / mie / szkòle / w / laptop / baro /
robòtë / do / je.

9

1
19 Przeczëtôj i rzeczë jaczé zwrotë pòdług cebie
są ùżiwóné w szkòle?

15 Róbta w pôrach. Na zmianã zadawôjta sobie
pitania sparłączoné z przedmiotama na
òbrôzkach. Dodôjta jaką mają farwã.
- Co to je? To je czôrnô tôfla.
To są farwné róbzaczi.

16 Przeczëtôj dialog i rzeczë, ò czim je gôdka.
A.Jak to sã nazéwô pò kaszëbskù?
B. To je bòrdôk.
A. Przeprôszóm, czë mòżesz rzec jesz rôz?
B. Jo, to je bòrdôk.
A.Czë të mòżesz to pòwiedzec pòmału?
B. Pewno, że jo. B Ò R D Ô K.
A. Dzãkùjã.

17 Róbta w pôrach. Pògadôjta ò szkòłowëch
przëbòrach.
A. Jak to sã nazéwô pò kaszëbskù?
B. To są…/To je...

Kaszëbsczi w klase
18 Przeczëtôj zwrotë ùżiwóné na ùczbie. Rzeczë,
czë gôdô je szkólny, czë ùczéń?
1. Przeprôszóm, jô sã spòzdzył.
2. Mòżesz to pòwtórzëc?
3. Mòżesz to napisac na tôflë?
4. Przeczëtôj i pòwtórz.
5. Mòżeta òdemknąc ksążczi na stronie…
6. Róbta w pôrach.
7. Czë mògã sadnąc dzys z Jónkã?
8. Czë mògã to napisac na tôblëcë?
9. Proszã nie gadac, leno pisac w zesziwkach.
10. Czë mògã jic do szituza?

10

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Nie zdrzë w zdrzélnik!
Pòmóż mie to zaniesc.
Chùtuszkò sã przezebleczta.
Zgaszta wid!
Ùmij te statczi!
Zaspiewôj piesniã!
Czë mòżesz pòmòc tatkòwi?
Ùgòtuj pëszną zupã.
Pòsprzątôj w jizbie.
Schòwta tabletë.

Lëczbë
20 Przeczëtôj pòprawno lëczbë.
1 – jeden
2 – dwa
3 – trzë
4 – sztërë
5 – piãc
6 – szesc
7 – sédmë (sétmë, sédem)
8 – òsmë (òsem)
9 – dzewiãc
10 – dzesãc
11 – jednôsce
12 – dwanôsce
13 – trzënôsce
14 – sztërnôsce
15 – piãtnôsce
16 – szesnôsce
17 – sédmënôsce, (sétmënôsce, sédemnôsce)
18 – òsmënôsce (òsemnôsce)
19 – dzewiãtnôsce
20 – dwadzesce
30 – trzëdzescë
40 – sztërdzescë
50 – piãcdzesąt
60 – szescdzesąt
70 – sédmëdzesąt (sétmëdzesąt, sédemdzesąt)
80 – òsmëdzesąt (òsemdzesąt)
90 – dzewiãcdzesąt
100 – sto
1000 – tësąc
1000000 - mëlión

21 Sadnijta w kòło i gadôjta lëczbë pòsobicą òd

1 do 50, a w môl kòżdi lëczbë pòdzelny przez
piãc nót je rzec Kaszëbë. Chto sã pòmili ten
òdpôdô.

Jeden, dwa, trzë, sztërë, Kaszëbë, szesc, sétmë,
òsmë, dzewiãc, Kaszëbë, jednôsce…

22 Szkólny zadôwô pitania, a ùczniowie

òdpòwiôdają. A tej ùczniowie sobie nawzôs
zadôwają pitania.

Piãc dodac szesc to je jednôsce
5+6 je 11
8+17 je 25

28 Ùłożë pòzwë miesąców pòsobicą i zapiszë je

23 Przeczëtôj wielniczi pòrządkòwé.
pierszi, drëdżi, trzecy, czwiôrti, piąti, szósti, sódmi,
ósmi, dzewiąti dzesąti, jednôsti, dwanôsti, trzënôsti,
sztërnôsti, piãtnôsti, szesnôsti, sétmënôsti,
òsmënôsti, dzewiãtnôsti, dwadzesti, dwadzesce
pierszi, trzëdzesti, sztërdzesti, piãcdzesąti

24 Dzéwczãta wëbiérają lëczbë i wskôzywają

na knôpów, chtërny mają pòdawac pasowné
wielniczi pòrządkòwé.

25 Kònkùrs. Przëzdrzë sã ùkładóm lëczbów, co są
niżi i pòdôj te chtërne felëją.

a) 4
24
44
64
b) 5 10 15 20
30 40
45 55 60
c) 25 28 31 34 40 43
49 52 55
67 70
d) 19 22 26 29
36 40 43
50 54 57

58 64
64

26 Wëmëslë swój lëczbòwi ùkłôd i pòdiktuj gò

drëchòwi abò drëszce, żebë zgòdlë dalszi cąg.

w zesziwkù. Głosno je przeczëtôj. Dôj bôczënk
na pòprawną wëmòwã.
łżëkwiat
lëstopadnik
czerwińc
gromicznik
zélnik
rujan

stëcznik
gòdnik
lëpińc
séwnik
strëmiannik
môj

29 Ùczbòwé rozegracje. Znajemë pòzwë miesąców.

Sôdómë na stółkach w kòle. Jedna òsoba
stoji w westrzódkù i kòżdémù nadôwô
pòzwã miesąca. Na zôczątkù sygną trzë.
Kòżdi pòwtôrzô swòjã pòzwã. Czej òsoba
w westrzódkù rzecze na przëmiôr stëcznik,
tej wszëtczé òsobë, co są tak pòzwóné,
zmieniwają plac. Nicht ni mòże sadnąc nazôd
na swój môl, a stójk téż sôdô. Nowi stójk
terô wëmôwiô jinszi miesąc i dali sã wszëtcë
tuszëją. Mòże narôz wërzec trzë miesące, tej
wszëtcë na miónczi szukają jinégò placa.

30 Spëtôj drëcha/drëchnã z klasë, czedë mają
swòjã roczëznã?

Dnie tidzenia i datë
27 Przëzdrzë sã na kalãdôrz i rzeczë w jaczim
dniu tidzenia przëpadną wëpisóné datë.

piãtnôsti, dzesąti, dwadzesce sódmi, drëdżi,
dwadzesce ósmi, dzewiãtnôsti, czwiôrti

- Czedë môsz roczëznã?
- Jô móm ùrodzënë dzesątégò łżëkwiata.
- A të?

31 Przeczëtôj niżi zapisóné lata.
1687 1973 1528 1939

2013 2002 951
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32 Napiszë w zesziwkù twòjémù drëchòwi jakąs
datã i niech rzecze jã pò kaszëbskù.

Cządë rokù
Zymk

Jeséń

„Na zymkù żëcé nowé sã
bùdzy, dlô jednëch pózni,
dlô drëdżich chùdzy. Na
zymkù wielné roscënë
pùszczają pãczczi, bë nie
pamiãtac zëmë”
St. Bartélëk

„Jeséń jak piãkné
dzéwczã szaliczk włoża
szari. Deszczowima
łzama kropi ostatny pãczi
róż.”
H. Héwelt

Lato

„Zymk so szedł ë lato
je: Rżany kłos do zemi
grãdzy, Secze kòsnik jak
nôprãdzy, Bò bez chleba
baro zle”.

Zëma

„Trôwë na łące ju dôwno
ùschłë. Bùten je zëmno
i cygnie mróz. W mi
dëszë wiater tuńcëje. Na
biôło całi swiat malëje.”

A.Labùda

E. Bùgajna
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W kaszëbiznie do pòdónégò czasu wëzwëskiwómë
blós pierszich dwanôsce wielników pòrządkòwëch
i dodôwómë „pò pôłnim” dlô gòdzënów pòpôłniowëch
i „wieczór” dlô gòdzënów wieczórnëch. Jeżlë gòdzëna
je nocnô tej dodôwómë „w nocë”.

ò

wiertel pò

wiertel do
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cp
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cp
piã

Czas
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es
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dw

sparłãczonëch z cządama rokù. Przeczëtôj
wëjimczi wiérztów i pòrównôj je z òdjimkama.
Pòwiédz, chtërne są do se pasowné.

za

c
piã

34 Òpòwiédz, co widzysz na òdjimkach

za

jaczich cządów rokù òne sã tikają.
a) Słuńce w lëstopadnikù ju wczas jidze do spikù.
b) Mòkri môj, bëlny òbrodzôj.
c) Na Bòżé Narodzenié ceszi sã wszëtkò
stwòrzenié.
d) Swiãti Jón niese jagòdów zbón.
e) Na Gromiczną pòwinien ju skòwrónk zaspiewac,
chòcbë mù główka miała zmiarznąc.
f) Na Jakùba (25 VII) smieje sã z biédë Kaszëba.

12.00 pôłnié

33 Przeczëtôj kaszëbsczé przësłowia i pòwiédz,

0.00 - dwanôstô w nocë, 1.00 - pierszô w nocë

35 Róbta w pôrach. Na zmianã zadawôjta sobie
pitania ò gòdzënã na zégrach, co są niżi
i òdpòwiadôjta.

N
36 Zaprojektujta sami jaczis zédżer, chtëren

bãdze òzdobiony kaszëbsczima elemeńtama.
Pògadôjta na jich témat. Zróbta z nich wëstôwk
w klase.

37 Czerënczi swiata.

norda
wzénik
zôpôd
pôłnié

W

Z

P
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Wiédza ò Kaszëbach
Chto jô jem? Swiat wkół mie.

Witôj. Nazéwóm sã Alicja i mieszkóm w Miszewie. Mòji starszi są Kaszëbama. Gôdają
do mie pò kaszëbskù. Jô bë chca gadac pò
kaszëbskù z drëchama, leno òni nie rozmieją, ale ùczą sã w szkòle. Më pòznelë baro
wiele czekawëch môlów w naszim regionie.

Jakùż jidze? Mòje miono je Kacper. Mieszkóm
w Miszewkù. Mòja mëma je Kaszëbką, a mój
tatk pòchòdzy z Warszawë. Doma më nie
gôdómë pò kaszëbskù, ale w szkòle jô chòdzã
na ùczbë kaszëbsczégò. Baro lubiã grac
w kaszëbsczich téatralnëch przedstôwkach
i spiewac kaszëbsczé piesnie.

Słowizna

Witóm Ce. Jô jem Patricja. Chòdzã do szkòłë
w Żukòwie. Mòji starszi nie są Kaszëbama.
Sprowadzëlë sã z Dërszewa. Baro mie sã tuwò
widzy, më pòkòchelë nã krôjnã. Mój tatk dzejô
w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim. Jô téż
sã wnet zapiszã. Jô bë sã chca naùczëc gadac pò
kaszëbskù.

1 Przeczëtôj ùwôżno przedstôwczi młodëch

kaszëbsczégò w szkòle.
4. Kacpra mëma je Kaszëbką / warszawiónką.
5. Kacper je Kaszëbą / Słowakã.
6. Patricja chòdzy do szkòłë w Kartuzach/
Żukòwie.
7. Patricji starszi przëbëlë z Dërszewa / Òlsztina.
8. Tatk Patricji dzejô / nie dzejô w KaszëbskòPòmòrsczim Zrzeszenim.

Kaszëbów. Pòwiédz w pôrã zdaniach ò kòżdim
z nich.

2 Napiszë w zesziwkù swój przedstôwk i pòwiédz
gò swòjémù drëchòwi z łôwczi.

Witôj. Jô jem ...................................................
........................................................................

Kraje, grëpë regionalné, jãzëczi

3 Wëbierzë prôwdzëwé słowò i przeczëtôj całé

zdania.
1. Alicja mieszkô w Rëmi / Miszewie.
2. Starszi Alicji gôdają / nie gôdają doma pò
kaszëbskù.
3. Drëszë Alicji ùczą sã /nie ùczą sã
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Na swiece są rozmajité grëpë etniczné
i regionalné pòdobné do Kaszëbów, chtërne
mają swòje apartné jãzëczi. Przëzdrzë sã jich
pòzwóm i pòwiédz, ò jaczich z nich të miôł
czëté.

Miejsce na motyw związany z tematem

Pòlskô | Kaszëbë
Hòlandiô | Frizjô
Francjô | Bretaniô
Miemcë | Serbòłużëcë
Szpaniô | Kataloniô
Lëtwa | Żmùdz
Wiôlgô Brëtaniô | Kòrnwaliô

jãzëk kaszëbsczi
jãzëk frizyjsczi
jãzëk bretońsczi
jãzëk łużëcczi
jãzëk katalońsczi
jãzëk żmùdzczi
jãzëk kòrnijsczi

4 Kaszëbi mają dosc wiôlgą łączbã,

òdwiédzają sã i ùczą nawzôj z Frizyjczikama
i Żmùdzënama. Jak mëslisz, czegò te grëpë
mògą sã òd sebie naùczëc i jak mògą to robic?

Kaszëbi z Frizama w Leeuwarden - stolëcë Frizji.

Karno Spiéwné kwiôtczi z Serbołużëczankama na Górnëch
Łużëcach.

5 Przë pòmòcë szkólnégò i słowarzów

przedolmaczta tekst ò Frizyjczikach na jãzëk
kaszëbsczi. Wpiszta gò do zesziwkù. Rzeczta,
jaczé są różnice, a jaczé szlachòtë midzë
Kaszëbama a Frizyjczikama.

W latach 20. XIX wieku powstał Fryzyjski Ruch
Narodowy. Walczył on o odrodzenie języka ojczystego
i kultury narodowej, ale dopiero w 1990 roku język
fryzyjski we Fryzji otrzymał status oficjalnego języka
regionalnego. Od 1937 roku został on wprowadzony
do szkół, z których ok. ¼ jest dwujęzyczna. Od
1956 fryzyjski używany jest w sądownictwie, a na
początku lat 50. XX wieku utworzono katedrę języka
fryzyjskiego na uniwersytecie w Groningen. Teraz
używany jest w urzędach, szkołach, uczelniach
wyższych, w trakcie rozpraw sądowych, w kościołach,
miejscowym radiu i telewizji, a także na posiedzeniu
sejmiku prowincjonalnego.
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6 Pòdzelta sã na szesc grëpów i przërëchtujta

wiadła na témat jednégò przëdzelonégò karna
regionalnégò w Eùropie. Rzeczta ò tim na
pòsobny ùczbie.

Słowôrzk:
szlachòta – podobieństwo
łączba – kontakt
nawzôj – wzajemnie

Słëchanié, czëtanié, gôdanié
Co nót wiedzec ò Kaszëbach?

04

Ò historii
Kaszëbë to kùlturowi region na nordze pòlsczégò
państwa. Tu mieszkają Kaszëbi, chtërny mają
swój apartny jãzëk. Historiczno wëszlë òni òd
słowiańsczégò plemienia Pòmòrzanów, jaczé
mieszkało czedës midzë Bôłtã, dólną Òdrą, Wartą
i Notecą. W XIII stalatim panowałë tu dwa ksążëcé
rodë: Grifitów na zôpadze, ze stolëcą w Szczecënie
i Subisławiców na wzénikù, ze stolëcą we Gduńskù.
Dzys Kaszëbi mieszkają w Trójmiesce i w krézach
pòmòrsczégò wòjewództwa: pùcczim, wejrowsczim,
lãbòrsczim, kartësczim, kòscérsczim, bëtowsczim,
dzélach człuchòwsczégò, chòjnicczégò, słëpsczégò
i gduńsczégò. Dzél westrzédnëch Kaszëbów (kréz
kartësczi i kòscérsczi), dze je baro wiele piãknëch
jezorów, lasów, rzéków i grzëpów, nazéwóny je
Kaszëbską Szwajcarią.

Eùropa
Nordowô
Amerika
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Miejsce na motyw związany z tematem

GENEALOGIA
KSIĄŻĄT POMORSKICH

Ò dzysdniowòscë

05

Kaszëbë etniczné mają 7076 km² wiéchrzëznë.
Wikszosc Kaszëbów mô dëbeltną jawernotã
nôrodną pòlską i etniczną kaszëbską. Pòdług
Nôrodnégò Pòwszéchnégò Spisënkù z 2011 rokù
etnicznosc kaszëbską wskôzało 228 000 lëdzy,
w tim 16 000 czëje sã z nôrodnoscë le Kaszëbama.
Pòdług badérowaniów Jana Mòrdawsczégò
w naszim regionie mieszkô wicy jak pół mëlióna Kaszëbów. Òkróm jãzëka pòlsczégò ùżiwają
téż kaszëbsczégò, leno, że jãzëk ten nie je ju na
ògle przekôzywóny doma w familiach. W 2015
rokù kòl 20 tësący dzecy a młodzëznë ùczëło sã
gò w szkòle. Pòdług spisënkù pò kaszëbskù
gôdô 81 tësący lëdzy, a rozmieje gò 367,5 tësąca.

Òkróm tegò pòczëcé etniczny jawernotë zachòwało
kòl dzesãc tësący Kaszëbów, chtërny są pòtómkama
emigracji sprzed 150 lat i mieszkają w Kanadze,
nômni drëdżé tëli mieszkô w USA.
Jan Mòrdawsczi,
Statystyka ludności
kaszubskiej.
Kaszubi u progu
XXI wieku, Gdańsk
2005 r.
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Ò pòzwie

Słowôrzk:

Pòwstanié pòzwë Kaszëbë nie je przez badérów
do kùńca wëjasnioné. Jedny ùczałi gôdają, że
bëła to słowiańskô pòzwa topielów pòrosłëch
wësoką trôwą, drëdzë wiążą tã pòzwã ze słowã
„kaschëba” (szëba - kòżëch òbszëti sëknã), a jesz
jinszi parłãczą to ze słowã „cassubi” (kasać hubę,
podwijać fałdy). Jedno je gwës, że w zdrzódłach
historicznëch pòzwa pòjawia sã dopiérkù
w XIII stalatim w bùllë papieża Grégòra IX z 19
strëmiannika 1238 rokù, w chtërny pòcwierdzywô
òn przekôzanié joannitóm zemiów pòłożonëch
kòl Szczecëna.

apartny – osobliwy, wyjątkowy
zôpôd – zachód
kréz – powiat
wzénik – wschód
norda – północ
grzëpa – wzniesienie
wiéchrzëzna – powierzchnia
òkróm – oprócz
badéra – badacz
brewiter - dokładnie, ściśle
topiele - mokradła

1 Wësłëchôj tekstów z platczi i pòwiédz, co niżi

je prôwdą, a co łżą? Pòpraw nieprôwdzëwé zdania, a wszëtczé wpiszë do zesziwkù.

Bùlla papieża
06
Grégòra IX z 19
strëmiannika 1238 r.
dlô joannitów,
pòcwierdzywô
nadanié jim
Stargardu nad Iną
przez Bògùsława
Ksążëca Kaszëb.

Mapa 1
Kaszëbë dzysdnia
z pòdzélã na kréze.

18

1. Brewiter wiémë, skądka sã wzãła pòzwa
„Kaszëbë”.
2. Pierszô pòzwa „Cassubia” nalazła sã w bùllë
papieża Grégòra IX.
3. Kaszëbi gôdają blós pò kaszëbskù.
4. W 2015 rokù kaszëbsczégò jãzëka ùczëło sã
kòl 19 tësący dzecy.
5. Pierszi Kaszëbi do Kanadë wërézowelë 100
lat temù. Miészi dzél Kaszëbów je dwajãzëczny.

2

Ùczbòwé rozegracje. Twòrzimë swòje zdanié.
Bierzemë stółczi i sôdómë w kòle. Jeden z naji
rozpòczinô zdanié, przëkładowò: Kaszëbë to...
pòstãpny z naji pòwtôrzô ne słowa i dodôwô
swòje abò całi zwrot, tak, jaż stwòrzimë całé
zdanié. Pózni zrobimë kònkùrs - chto nôbëlni
to zdanié wëpòwié.

3

Przërëchtujta z drëchã radiowi wëwiôd na
témat wiédzë ò Kaszëbach. Mòżeta stwòrzëc
swòjã kôrbiónkã abò wëzwëskac tã niżi.

Miejsce na motyw związany z tematem

4 Ùczbòwé rozegracje. Pòdzelta sã na sztërë

karna.
a) Pierszé dostôwô arkùsz papiora. Na nim
rëchtëje mapã Kaszëb z czasów strzédnëch
z nôdpisã „Cassubia” i pòdzélã na ksążestwa
Subisławiców i Grifitów. Wspòmòżë sã mapą 2.
b) Drëdżé karno na jinym papiorze
przedstôwiô farwny nôdpis „Kaszëbë” i niżi
risëje kònturë Pòlsczi i dzysészich Kaszëb.
c) Trzecé na kònturowi mapie Kaszëb
zaznôczô, dze są mni wicy grańce krézów i jich
stoleczné gardë. Nót je wëzwëskac mapã 1.
d) Czwiôrté karno na òsóbnëch farwnëch
kôrtkach wëpisywô nôwôżniészé lëczbë
sparłãczoné z rodną zemią.

Mapa 2, Kaszëbë pòdług Gerata Labùdë [w:] G. Labuda,
Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1996.
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Stach. Witôj. Jaczé je twòje miono?
Dark. Jô jem Dark, a të?
S. Jô jem Stach. Prowadzã w naszi szkòle
radiowãzeł. Robimë czasã gôdczi na rozmajité
tématë.
D. Jo, jô czuł. Fejno to wama wëchôdô.
S. Dzãka. Wiém, że të môsz wiôlgą wiédzã
ò Kaszëbach. Mógłbë të mie përznã rzec?
S. Gwës, że jo. Jô niedôwno szedł na miónczi
w Pòmòrsczim Kònkùrsu Wiédzë ò Kaszëbach.
D. To piãkno. Rzeczë mie, dze òne leżą.
S. Jak to pisôł prof. Gerat Labùda. Kaszëbë są tam,
dze są Kaszëbi.
D. Në jo, ale tak brewiter.
S. Dzysô Kaszëbi mieszkają w pòmòrsczim
wòjewództwie, òd Hélu pò Chòjnice i òd Gduńska
jaż pò Słëpsk.
D. Wiele nas je?
S. Pòdług Nôrodnégò Spisënkù z 2011 rokù
Kaszëbów je kòl 230 tësący, ale socjologòwie mają
òbrechòwóné, że je nas kòl pół mëlióna.
D. A të tak fejno gôdôsz pò kaszëbskù.
S. Jo, bò jô gôdóm ze swòjima starszima
i starkama. Rozmiejã téż pisac i czëtac.
D. Taczich młodëch lëdzy jak të, za wiele ni ma.
S. Mëszlã, że nie je tak lëchò, bò corôz wicy je
ùczoné w szkòle. Czasã z mòjima drëchama më
gôdómë pò kaszëbskù.
D. To je dobrô nowizna. Miło bëło pògadac.
S. Do ùzdrzeniô.

Na kùńc wszëtcë skłôdają robòtã do grëpë
i wiészają w klasë. Òpòwiôdają ò tim, czegò
dowiedzelë sã ò Kaszëbach.

Cwiczënczi gramaticzné
Zapamiãtôj! Czasnik mòc – móc

+

-

Pòjedincznô lëczba
Jô mògã
Të mòżesz
Òn, òna, òno mòże

Pòjedincznô lëczba
Jô ni mògã
Të ni mòżesz
Òn, òna, òno ni mòże

Wielnô lëczba
Më mòżemë
Wa mòżeta
Òni òne mògą
Wë mòżece

Wielnô lëczba
Më ni mòżemë
Wa ni mòżeta
òni ni mògą
òne ni mògą
Wë ni mòżece

1 Pòznôj òdmianã czasnika mòc. Przëzdrzë sã

òdjimkóm i òpòwiédz, co na nich widzysz.
Wëzwëskôj jak nôwicy fòrmów czasnika mòc.
Wpiszë ne zdania do zesziwkù.
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A. Gwës, że jo. Ana bãdze rada. Òna mòże
gòdzënama gadac ò dzysdniowi módze.
B. To dobrze sã skłôdô, bò Janka mët.
A. Tej òne na gwës mògą nalezc pòspólny jãzëk.
B. A. Jô téż chùtczi ni mògã, tej do ùzdrzeniô ò sódmi.
B. Ju sã ni mògã dożdac tegò zéńdzeniégò.

Jô ni mògã gadac, bò mie bòli ząb.

2 Zadôj swòjémù drëchòwi z łôwczi pitania.

Pòprosë gò ò prôwdzëwé òdpòwiedzë.
a) Czë të mòżesz pisac lewą rãką?
b) Czë twòji starszi mògą kòżdégò rokù jachac
do Americzi?
c) Të môsz wiele drëchów. Czë òni ni mògą cë
pòmòc w ùczbie matematiczi?
d) Czë twój bracyna mòże witro przińc do mie?
e) Twòja sostra zdała prawò jazdë. Czë òna
mòże nas witro zawiezc na diskòtekã?
f) Të môsz baro mądrégò tósza. Czemù òn ni
mòże z wama jachac na latowiskò?

- Tej jesmë ùgôdóny. Jô mògã nôrëchli bëc ò sódmi.
- Jô mògã zabédowac cë granié w stołowi tenis?
Wiém, że të baro lubisz.
- To piãkno. Rôd jô bë jã pòznôł. A mògã wząc ze
sobą mòjã sostrã Jankã. Òne bãdą mògłë sã pòznac.

Dosebné zamiona
Jô
mój
mòja
mòje
më
nasz/naji
nasza/naja
nasze/naje

3 Przeczëtôj zdania, co są niżi. Wpiszë je do

zesziwkù i dokùńczë tã historiã pòdług twòji
ùdbë.

Kaszëbë, to je mòja ùkòchónô krôjna. Jô mògã ò ni
òpòwiadac w dzéń i òb noc. Kòżdémù drëchòwi
i drëszce, a téż letnikòwi mògã òpòwiedzec ò wiele
czekawëch placach, jaczé w naszi krôjnie mòżna
òbezdrzec. Nôprzód mògã zabédowac…

4 Przeczëtôj gôdkã dwùch knôpów. W wòlné place
przëpasuj zdania, chtërne tam są brëkòwné.

A.Witôj. Czë mòżesz mie witro wieczór òdwiedzëc.
B. Gwës, że jo. A co mòżemë czekawégò robic
ù cebie doma?
A. B. To mie sã widzy. W stołowi tenis jô mògã grac
wcyg.
A. Bãdze téż mòja sostra Ana. Òna téż mòże dobrze
grac. Czãsto jezdzy na jigrë i przëwôżô medale
i pùcharë.
B. -
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të

òn

òna

òno

twój
twòja
twòje

jegò

ji

wa

òni

òne

wë

waji
waja
waje

jich

jich

wasz
wasza
wasze

jegò

Przeczëtôj zdania wërzekłé przez Barnima.
Wëbierzë pòprawné fòrmë zamionów i wpiszë
tekst do zesziwkù.

Miejsce na motyw związany z tematem

Jak wiéta jô jem Barnim. Mòjim/mój
pierszim jãzëkã je pòlsczi, ale rozmiejã gadac
téż pò kaszëbskù. Mój/mòja drëch Jónk gôdô
baro piãkno pò kaszëbskù. Ji/jegò starszi gôdają
z nim pò naszémù òd nômłodszich lat. Jô/ji kòchóm
grac na waji/mòjim akòrdionie. Nasza/nasz szkólnô
baro lubi wprowadzac na ùczbach aktiwizëjącé
fòrmë. Jegò/ji ùdbë są wiedno nôbëlniészé.
Twòja/twój sostra sztudérëje na Kaszëbsczi
Etnofilologii na Gduńsczim
Ùniwersytece.

6

Przeczëtôj tekst. Dobierzë pasowné zamiono.
Wpiszë gò do zesziwkù.

przychodzić na treningi. Nasz trener grał kiedyś
w I lidze. Chce z nas zrobić dobrych piłkarzy. Bardzo
mu za to dziękujemy. Zapraszamy na nasze mecze.
Do zobaczenia.

8 Pògadôjta ze sobą w pôrach. Zadôjta pitania
drëchòwi abò drëszce i dôjta òdpòwiedzë
pòdług mòdła.

- To je mój zesziwk. A co to je? (pòkazywô ksążkã)
- To je mòja ksążka. A dze je twój bòrdôk?
- Mój bòrdôk leżi na pòdłodze. A dze je jich łôwka?
- Jich łôwka stoji z prawi stronë zalë.

Kùltura

sł. E. Prëczkòwsczi,
mùz. Tomôsz Dorniô
k
Tatczëzna
Jaż òd Gduńska pò
kréz słëpsczi
I òd Chòjnic jaż pò
Hél
Sã rozcygô krôj ka
szëbsczi
Mój nômilszi w sw
iece môl.

Witôj. Jô jem Sławina, a to są (1)
mòji / naszi drësze z mùzycznégò karna. (2)
Jegò /Jich miona to Òla, Marta i dwùch Patrików.
Më jesmë terô na próbie i rëchtëjemë pòsobné piesnie
do nagraniô. Òla piãkno spiéwô, a (3) jich / ji tatk
pisze tekstë piesniów. (4) Nasz / Nasze piesnie są blós
w kaszëbsczim jãzëkù i spiéwómë leno nowò napisóné
dokazë. (5) Jich / Jegò je ju dosc wiele. Òsoblëwie
lubimë spiewac ritmiczné piesnie. (6) Naji /
nasze karno je baro zgróné i nazéwô sã
„Młodzëzna”.

7

Tatczëzna tu je tczë
wôr tnô
Z nią związóné żëcé
móm.
I chòc cëzé stronë
wôr tné Tu je môl mój jaż pò
zgón.
Ref. Bò wej w kasz
ëbsczi przëszło m
ie zemi
Stegną jic òb kòżd
i dzéń
Westrzód rzmów pr
zitczich, dze chòjna
szëmi
I lubòtną dôwô céń.
Bò wej kaszëbsczé
jô kòchóm knieje
Dze sã skarbów ta
cy fùl,
I naszich òjców sz
lachetné dzeje:
Redosc jich, dobëtk
i żôl.

Przedolmaczë tekst pòlsczi na kaszëbsczi
jãzëk i wpiszë do zesziwkù. Wëzwëskôj do te
słowarze.

Witaj. Mam na imię Grzegorz. Bardzo lubię grać
w piłkę nożną. To są moi przyjaciele Janek
i Tomek. Nasza drużyna nazywa się Gryf. Lubimy
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2
mel. pòpùlarnô,
Na Kaszëbach

09

szëbach
Hej tu ù nas na Ka
malowóné zemie,
, górë,
wòdë, lasë, smùdżi
drzémie.
dzywny czar w nich
ze i lasë,
Szëmią gradła, kr
czną, ù nas
swòjã piesń òdwie
nócy
przë robòce lud so
ą.
frantówkã stateczn
plińsczi
sł. i mùz. Antoni Pe
ronach
W kaszëbsczich st

czi
mùz. Jerzi Stachùrs
sł. E.Prëczkòwsczi,
ë
Kaszëbë, Kaszëb

Kaszëbë,
ma nad Kaszëbë,
Dlô nas nigdze ni
Kaszëbë.
ë Sztołpë, Łebë,
Tu dze płëną wòd
żoch.
Dze z Bôłtu czëc je
szëbë,
blós: Kaszëbë, Ka
To je nasza zemia
Kaszëbë,
bò
przez mëmkã, në
Namienionô nóm
ch.
Tu rodny môl je do

08

ronach cemny las
W kaszëbsczich st
ronach cemny las
W kaszëbsczich st
ają nas
Kaszëbë do se wòł
s
Kaszëbë wòłają na
la, piãkny las
pò
Ref. Tam jezora,
òłają nas
Tam le Kaszëbë w
ãkny las
Tam jezora, pòla, pi
s
Kaszëbë wòłają na
plińsczi
sł. i mùz. Antoni Pe
s
Kaszëbë wòłają na
c dobré wczasë,
Chto chce spãdzë
zé jedze lasë.
niech w kaszëbsc
i lëdze
Tam Kaszëbi dobr
żdi biédze.
pòmògą mù w kò
s,
zora, kaszëbsczi la
Ref. Kaszëbsczé je
wòłają nas.
Kaszëbë, Kaszëbë
, kaszëbsczi las,
Kaszëbsczé jezora
s.
Kaszëbë wòłają na
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als.
mùz. Werónika Kòrth
sł. Tomôsz Fópka,
Na Kaszëbach
tno żëc!
Na Kaszëbach wôr
a chëcz!
Na Kaszëbach mòj
bą bëc
Na Kaszëbach z To
- pò kùńców kùńc
môl!
Na Kaszëbach żëcô
szë grô!
Na Kaszëbach w dë
c...
i no so mòżesz wzy
Na Kaszëbach to
skòwskô
sł. i mùz. Janina Cy
Tu je nasza zemia
isła
rów Hélsczi, dze W
st
łò
Pó
żi
le
so
e
dz
Tu,
wpôdô w mòrze
ãgòrze:
i sledze, łosose i w
ë
dr
flą
i
w
ło
sã
e
dz
Tu,
, kòchanô òjczëzna
Tu je nasza zemia
rodzynné Kaszëbë!
Bò to tu są nasze
ik
sł. i mùz. Jan Trepcz
Zemia Rodnô
u,
ny kaszëbsczi kraj
Zemia Rodnô pësz
!
do Roztoczi bróm
Òd Gduńska tu jaż
u,
iat rozkwitłi w maj
Të jes snôżô, jak kw
bòtną tu móm.
Ce tatczëznã jô lu

Miejsce na motyw związany z tematem

Słowôrzk:
smùg – łączka
gradło – zagajnik
môl – miejsce
frantówka – piosenka
stegna – scieżka
przitczi – stromy
dobëtk – dorobek
kréz – powiat
tczëwôrtny – czcigodny
rzma – skarpa
Sztołpa - Słupia
żoch – prąd morski

1

Przeczëtôj tekstë piesniów. Rzeczë, jaczé
z nich të znajesz? Zaspiewôj je. Pòwiédz,
ò jaczich wseczëcach gôdô liriczny pòdmiot
w kòżdim dokazu?

2

Na spòdlim tekstów frantówków òpiszë, dze
leżałë Kaszëbë czedës, a dze leżą terô? Zrëchtuj
zestôwk w zesziwkù i wpiszë ne wiadła.

Titel piesnie

3

przódë

4

Czëtôjta pòsobicą wëjimczi kaszëbsczich
piesniów i w plac, dze mòwa je ò Kaszëbach,
wstawta przez sebie wëmëszloné òkreslenié
Rodny Zemi.

5

Rzeczë, jaczé z nëch pòeticczich pòzwów
Kaszëb tobie sã nôbarżi widzą i czemù?

6

Ùczbòwé rozegracje. Ùczimë sã kaszëbsczich
frantówków. Pòdzelimë sã na karna. Bierzemë
òd szkólny przëszëkòwóné w kùwertach
wëjimczi frantówków ze stronów 21-22. Kòżdé
karno wëcygnie jeden wëjimk frantówczi.
(Z piesnie „Tatczëzna” mòże wëbrac sóm
refren). Ùwôżno przeczëtómë tekst. Jak nôrëchli
ùczimë sã gò na pamiãc. (…) Szukómë tã piesniã
w internece i ùczimë sã ji spiewac. Spiéwómë
jã przed resztą klasë. Gôdómë, jak mòże jinëch
nôchùtczi naùczëc spiewac wëbróną piesniã?

7

Ùczbòwé rozegracje. Robimë spiéwnik.
Robimë welowanié - jaką piesniã chcemë sã
naùczëc spiewac w całoscë? Wëszukómë
w internece ji słowa i sã ji ùczimë. Doma
nalézemë całowné tekstë wszëtczich piesniów
ze stronów 21-22 i zrobimë spiéwniczi. Z nich
bãdzemë mòglë kòrzëstac na ùczbach.
Czekawé, chto z naji zrobi nôbëlniészi spiéwnik?

terô

Przerisuj do zesziwkù kònturë mapë Kaszëb
pòdług mòdła. Na westrzódkù farwama
czôrno-żôłtima napiszë pòzwã Kaszëbë. Wkół
kartë domaluj czile pùstëch kòłów. Wpiszë
w nie pòzwë, chtërnyma aùtorzë piesniów
nazéwają Kaszëbë? Pòdôj téż swój bédënk, jak
të bë nazwôł swòjã krôjnã.

Gôdanié i wëmòwa
Pòchòdzënk jãzëka
Kaszëbsczi nôleżi do rodzëznë słowiańsczich mòwów.
To znaczi, że je krewny np. ùkrajińsczémù, słowacczémù, serbsczémù. Równak nôblëżi mô z jedny
stronë do pòlsczégò, a z drëdżi do pòłabsczich dialektów, jaczima gôdelë do XVIII stalatégò w Meklembùrgie. Kaszëbizna dopiérze òd pòłowë XIX stalatégò
zaczãła dodrzeniwac w lëteracczi jãzëk. Do dzys
Kaszëbi colemało gôdają w czile dialektach. Dzelimë
je na pôłniowé, westrzédné i nordowé. W lëteracczi
rodny mòwie są słowa i fòrmë z wszëtczich dialektów.

1

Przeczëtôj tekst, chtëren je wëżi. Dôj bôczenié
na wëapartnioné kluczowé wërażenia
i pòwiédz, chtërne z pòdónëch òdpòwiesców
są zgódné z tekstã.

Tekst je ò:
a) wskôzach kaszëbsczégò pisënkù,
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2

bògatô
pismienizna

b) dzysdniowim statusu kaszëbsczégò jãzëka,
c) krewnoce z jinszima słowiańsczima
mòwama,
d) grëpach kaszëbsczich dialektów,
e) kaszëbsczi kùlturze,
f) pòchòdzenim kaszëbsczégò jãzëka.

spòdlé
rozwiju
kùlturë,
lëteraturë

dolmaczënk
Swiãtëch
Pismionów

2 Ùczbòwé rozegracje. Skądka je mój jãzëk?

Ùczniowie rechùją òd jeden do sztërzech. Òsobë
z nr 1 twòrzą pierszé karno, z nr 2 - drëdżé,
z nr 3 - trzecé, a z nr 4 - czwiôrté. Kòżdô grëpa
na spòdlim zebróny wiédzë twòrzi na plakace
wizjã pòchòdzeniô kaszëbsczégò jãzëka. Karna
prezentëją swòjã robòtã przed klasą i gòtowé
plakatë wiészają w widocznym placu.

KASZËBSCZI JAKNO JÃZËK
Żebë mòwa mògła bëc ùznónô jakno samòstójny jãzëk
mùszi spełniwac czile wôżnëch znanków. Lëterackô
kaszëbizna sztôłtowa sã przez lata. Cësk na to miała
historia regionu, dzejanié Kaszëbów, òsoblëwie
ùczałëch na niwie kùlturë, lëteraturë i pismieniznë.

3
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Niżi są pòdóné przëkładowé znanczi
kaszëbsczégò jãzëka. Przeczëtôj je i pòwiédz,
czë są jesz jaczés jiné znanczi, chtërne
mòżemë tu ùjąc.

KASZËBSCZI
JAKNO JÃZËK

(przez czile
aùtorów)

4

mòwa
etniczny
i nôrodny
grëpë

bògatosc
zwëków
i òbrzãdów

Ùstôwiómë sã w rédze i òdliczómë òd jeden do
szesc. Bierzemë òd szkólny przëszëkòwóną w
kùwerce jednã z czile znanków kaszëbsczégò
jãzëka. Rozwiniemë ji znaczenié. Swòje
mëslë zapiszemë na kôrtkach. Tej ùstawimë
sã w zalë tak, żebë jedna òsoba stoja we
westrzódkù z kôrtką „kaszëbsczi jakno jãzëk”,
a karna ùstawią sã wkół nié ze swòjima
kôrtkama. Kòżdé karno prezentëje swòje
przemëslenia. Na zakùńczenié, pòdług mòdła
z ksążczi, przëklejimë kôrtczi na arkùszu
wiãkszégò papiora i pòwiesymë gò w klase.

Miejsce na motyw związany z tematem

Eùropejskô kôrta jãzëków regionalnëch abò
miészëznowëch
Kôrta to je eùropejskô kònwencjô (CETS 148) zacwierdzonô w 1992 rokù w ramach Radë Eùropë w célu
òchronë a téż promòcji jãzëków regionalnëch i jãzëków
nôrodnëch miészëznów w Eùropie.

Midzënôrodny znak przëznóny kaszëbsczémù
jãzëkòwi w 2003 r.
Kaszëbsczi jãzëk òstôł wpisóny do „Ùstawë ò nôrodnëch
i etnicznëch miészëznach a regionalnym jãzëkù”
6 stëcznika 2005 rokù. Nasza rodnô mòwa je tam
ùznónô jakno jediny regionalny jãzëk w Pòlsce.

Pòlskô zòbòwiąza sã do stosowaniô zôpisów kôrtë
zgódno z pòstanowieniama ùstawë z dnia 6 stëcznika
2005 r. ò miészëznach nôrodnëch i etnicznëch a téż
ò jãzëkù regionalnym.

5 Pòdôj pòzwë wôżniészich zarządzeniów,

chtërne regùlëją sprawë jãzëka kaszëbsczégò
jakno regionalnégò jãzëka w Pòlsce i datë jich
wprowadzeniô. Zapiszë to w zesziwkù.

Lp.
1.
2.

6

Ò miészëznach nô

Pòzwa ùstawë

Data wprowadzeniô

Z westrzód wëmienionëch znanków wëbierzë
te, chtërne òkresliwają pòdług ùstawë jãzëk
regionalny.
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2
je òn ùczony w szkòłach
ùżiwô gò grëpa lëdzy miészô òd nédżi nôrodu
dónégò państwa
òkresliwô wskôzë pisënkù jãzëka
jinaczi sã òd òficjalnégò jãzëka tegò państwa,
nie òbjimô ani dialektów òficjalnégò jãzëka
dónégò państwa, ani jãzëków migrantów
mô òn swòjã lëteraturã

wiôldżi
Mòwa, to je
przez
skôrb dóny
ùszimë
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achtnąc
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7

Co ùstawa ò jãzëkù regionalnym gwarantëje
Kaszëbóm? Wëbierzë dobré òdpòwiescë.
a) Dôwô pòdstawã do nôùczi kaszëbsczégò
jãzëka w szkòle.
b) Zagwësniwô robòtã wszëtczim Kaszëbóm.
c) Ùdëtkòwiwô i wspiérô zachòwanié i rozwij
tegò jãzëka.
d) Dozwôlô na wprowadzenié kaszëbsczégò
jãzëka w Kòscele.
e) Dôwô mòżnosc wprowôdzaniô
dwajãzëcznëch pòzwów gardów i wsów
(môlëznów).

Kaszëbskô mòwa
ch
Tczëwôrtnô jes jak dzejów du
Co w tobie sã przezérô,
Bò slôdë wdôr i rodny chùch
Wespół z tobą ùmiérô
Tczëwôrtnô jes, jak naju gón
do widu ë do słuńca.
zwón,
Të szerok mdzesz brzëmia jak
na wiedno ë bez kùńca.
,
Skażoną miôł ce, wéj, cëzyńc
I znikwic chcôł do nédżi,
Le më cë dómë w pałac przińc
i w pierszé sadnąc rédżi.
ãk
O, mòwò starków! Nad twój zw
Nick lepszégò nicht ni mô!
Jô lubiã ce, móm ò ce lãk,
Ce stracëc strach mie zjimô
ój
O, mòwò starków! Më ce w str
òbleczemë bùszny,
trój
Że mdzesz sklënia jak gwiôzdów
Jak słuńca wid pëszny!
Jan Trepczik, Òdecknienié,
Gdańsk 1977, s. 17.

Miejsce na motyw związany z tematem

W naszim jãzëkù wszëtkò mòżesz nalezc
W nim kòżdé słowò mô sztôłt
W nim mòżebno bëc co
Nie ùmarło
A mòże wëpiãkniało
Jerzi Stachùrsczi, Słowò, [w:] Stachurski J., Naczynia
połączone mowy. Sparłãczoné statczi mòwë,
Banino-Pelplin 2005, s. 54.

Znóm cebie dobrze, mòja të mòwò –
Twòje jô pierszé ùczułem słowò!
Jak mie cã matka ùczëła mòja,
Z twòjégò prosto czerpała zdroja. (...)

E.P.: Czedë jakno dzeckò Wastnô chòdzëła
stegnama w Gòwidlënie, gwësno wcyg bëło
czëc kaszëbską mòwã. Na pewno tkwi òna jesz
w ùszach?
D.S.: Jo. Tak bëło. Mùszã rzec, że mój przëtrôfk je
òsoblëwi, jeżlë chòdzy ò kaszëbsczi. Jô sama sã
ùcza gadac pò kaszëbskù w sódmi klasë òd mòji
starczi. Dzysô baro jem bùsznô, że gò znajã. Wiedno
gôdóm, że mòje kòrzenie, chtërnyma czerpiã wòdã
są tu, a tam pò drodze zapùszcziwóm kòrzónczi, bò
mùszã, bò tam mieszkóm.
E.P.: Jednakò, dzys jãzëk kaszëbsczi je mało
dozéróny w chëczach.
D.S.: Mie je żôl, że môłé dzecë nie są ùczoné
kaszëbsczégò jãzëka doma. Òne gôdają pò pòlskù,
ale to nie je prôwdzëwi pòlsczi, taczégò mògą sã
naùczëc w szkòle. A żôl tegò, że òne prôwdzëwégò
kaszëbsczégò nie rozmieją.
E.P.: Tej co z przińdnoscą?
D.S.: Jô sã bòjã, że kaszëbsczi zdżinie. Że òstónie
dzes tam zapisóny w ksążkach i nie bãdze lëdzy, co
nim bãdą gôdelë.
Wëwiôd E. Prëczkòwsczégò z Danutą Stenką,
Tu są kòrzenie, jaczima czerpiã wòdã,
„Norda”, 27.02.1998 r.

A jak sã smiejesz, to sã tak zdôwô,
Jak czedë skòwrónk zaspiéwô znôwù.
A jak të płaczesz, to sã tak słëchô,
Jak czedë w bòrze wiater dzes chùchô. (...)
Jan Karnowsczi, Nowòtné spiéwë i wiersze, Banino
2010, s. 18.

Kaszëbskô mòwa
Jô taczi snôżi jãzëk móm,
Za nick w swiece gò nie òddóm.
Starków mòwa, piãkny kwiat,
Z nim òbjadã całi swiat.
Niech kòżdi starków gôdczi słëchô,
Bò bez ni na gwës żëc je lëchò.
Spiewôj wiedno w rodny mòwie,
Ò tim, co sã w sercu chòwie.
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Spiewôj doma, spiewôj w szkòle,
Nawetka, czej jedzesz na kòle.
Nicht mie wiãcy ju nie pòwié,
Że nasz jãzëk je wstëdlëwi.
Gadôj, czëtôj, pò kaszëbskù kôrb,
Bò to twój nôwikszi skôrb.
Rodnô mòwa, òjców swiat,
Niech nóm żëje tësąc lat.
Helena Zawòrskô, Gimnazjum miona Jana Pawła II
w Somòninie.

„...Jô chcã waju jesz rôz zachãcëc, żebë jesta dali
strzegła swòji tożsamòscë, przez ùtrzëmiwanié
łączbë rodzynny, pògłãbiwanié znajomòscë swòjégò
jãzëka i przez staranié ò przekazywanié swòji
bògati tradicji kaszëbsczi młodémù pòkòleniémù.
Trzëmôjta z Bògã wiedno!”
Jan Paweł II Wiôldżi z mòdlëtewnika, Òjcze nasz,
Gdańsk-Pelplin, 2004.

„...A ju nigdë, przenigdë nie wstëdzta sã pò
kaszëbskù gadac, chòcbë za to z waju smiôc
sã i wëszczerzac mielë. Bò i nasza kaszëbskô
pò starkach mòwa je téż snôżô, jak snôżô je ji
sostra pòlskô mòwa... żlebë wa sã miała swégò
kaszëbstwa zaprzéc, tej jakbë krew z waju serca
wëszła!
Bernat Sëchta,
z filmù Dërchôj
królewiónkò.
Ò kaszëbsczi
pismieniznie, 2013.
Słowôrzk:
Testameńt kaszëbsczi
Ks.drowi Bernatowi Sëchce
Piastôrz i słëga
Naj mòwë rodny
- dóny òd Bòga –
ùczi z miłoscą
jak serce głodné
kôrmic piãknoscą...
Codzénnym chlebã
Je rodnô mòwa,
Spòsobã òjców!
Temù jã trzeba
Ùtczëc w swiãtnicach
Kaszëbsczich serców...
Ten sã bògacy –
Chto chlebã rodnym
Dzeli sã z drëdżim;
A chto gò krëje
Przed bratã głodnym
- ten je ùbòdżi...
Zbigniew M. Joskowski, W remionach Piãknoscë,
Banino 2007.
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achtnąc – docenić
apartnosc – wyjątkowość, odrębność
bùszny – dumny
òsoblëwi – wyjątkowy, szczególny
na gwës – na pewno
néga – reszta
kôrbic – mówić
wëszczerzac – wyśmiewać, kpić

Miejsce na motyw związany z tematem

Cwiczënczi

Jãzëk kaszëbsczi dlô mie je .............................

1 Chãtny ùczniowie głosno czëtają dokazë na

8 Zadôj taczé samò pitanié twòji drëszce, mëmie,

2 Rzeczë, jaczi nôpierszi témat parłãczi ne

9 Na pòsobny ùczbie przeczëtôj wszëtczé

str. òd 26 do 28. Słëchôj ùwôżno, żebë zdobëtą
wiédzã wëzwëskac w pòsobnëch cwiczënkach.
wszëtczé tekstë i zapiszë gò na westrzódkù
kôrtczi w wëmëszlonym przez sebie malënkù.

3 Wez czerwòny pisôk i pòprowadzë òd malënkù
tëli gałązów wiele je aùtorów tekstów. Kòl
kòżdi gałãzë napiszë miono i nôzwëskò aùtora
i pòzwã môlëznë, z jaczi pòchòdzy.
(Tã robòtã szkólny mòże robic téż na tôflë).

starce, cotce, sąsadowi, napòtkóny òsobie
i zapiszë òdpòwiedzë w zesziwkù.

òdpòwiedzë i na jich spòdlim zapiszë wniosczi.
Mòżesz téż napisac articzel do gazétë, ò tim
czegò të sã dokònôł.

10 Wëbierzë so jeden dokôz lëteracczi

sparłãczony z kaszëbską mòwą i naùczë sã gò
na pamiãc.

4 Òd kòżdi czerwòny gałãzë namaluj tëli

zelonëch gałązków, wiele je w wëbrónym
wëjimkù znanków i mëslów sparłãczonëch
z kaszëbską mòwą. Mòżeta tã robòtã zrobic téż
w pôrach abò w karnach.

Pisanié
1 Z tekstów ò kaszëbsczi mòwie wëpiszë w

zesziwkù pò piãc wërazów, w chtërnëch je ò
i ù. Przë nich napiszë pòlsczé dolmaczënczi.
Pòdsztrichnij lëtrë ò, ù i jich pòlsczé
òdpòwiedniczi. Przeczëtôj je pòprawno
i pòwiédz, jakô nôwôżniészô regla rządzy jich
pisënkã?

5 Przeczëtôj głosno miono i nôzwëskò aùtora

dokazu i wskôż drëgą òsobã, chtërna dopòwié
jegò mëslë sparłãczoné z rodną mòwą.

2 Żebë rozmiôc dobrze zapisac ne lëtrë, nót je

znac wskôzë jich pisënkù. Przëbôcziwómë je
niżi. Przeczëtôj je i dopasuj do nich wërazë
z cwiczënkù 1.

6 Wëbierzë, òkreslenié rodny mòwë, chtërno cë
sã nôbarżi widzy i pòwiédz czemù?

7 Dokùńczë zdanié w zesziwkù.

piszemë o
piszemë u

wëmôwiómë [łe]
wëmôwiómë [ły]

piszemë ò
piszemë ù
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W niemé
Jeżlë pò „w” w jãzëkù pòlsczim
je „o” abò „u”, tej pò kaszëbskù
zapisywómë to „w” ale gò nie
wëmôwiómë.
woda – wòda [łeda],
wojsko – wòjskò [łejskłe], twoje – twòje
[tłeje], wujek – wùja [łyja].

Na zôczątkù
wërazów czej w tim
placu w jãzëkù
pòlsczim je o abò u.
oko – òkò,
okno – òkno,
ucho – ùchò,
uczyć się – ùczëc sã

Ò [łe]
ù [ły]
Pò spółzwãkach b, p, k, g, ch, w, f, m.
Jeżlë w jãzëkù pòlsczim w wërazach pò tëch
spółzwãkach je o abò u tej wstôwiómë tam ò abò ù.
Boso – bòso, pole – pòle, koło – kòło, gonić –
gònic, chodzić – chòdzëc,
woda – wòda, forma – fòrma, mowa – mòwa.

Zapamiãtôj
Labializacjô
w kaszëbiznie
to wëmôwianié
diftongòwëch
„ù”. Òba samòzwãczi
dwie
Labializacjô
w kaszëbiznie
to wëmôwianié
diftongòwëch
„ò” i „ù”. „ò”
Òbai samòzwãczi
zawiérajązawiérają
dwie
fòneticzné
wôrtoscë.
Wëmôwiô
sã:
je
„ò”
jakno
„łe”
a
„ù”
jakno
„ły”.
fòneticzné wôrtoscë. Wëmôwiô sã: je „ò” jakno „łe” a „ù” jakno „ły”.

3 Zabawta sã w szkólnégò i ùcznia. Jeden

z waji - szkólny - dolmaczi ùczniowi trzë regle
pisaniô „ò” i „ù”. Jedna pôra pòdińdze do tôflë
i wëdolmaczi regle pisënkù tëch zwãków
wszëtczim ùcznióm.

4 Dokôz Jana Trepczika „Najô Òjczëzna” ni mô

zaznaczony labializacji. Pòsłëchôj, jak gò czëtô
szkólny i zapiszë gò pòprawno w zesziwkù.
Przeczëtôj bëlno nen tekst. Pamiãtôj, że
w przińdnoce mòże òn bëc na diktandze.
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Jakuż pësznô jes mie Kaszëbskô!
Jakuż snôżi je twój strój!
Jakuż farwné twoje ustronë,
co tak redëją zdrok mój.
Cë wic poczestnosc oddôwómë,
Żëcé nasze z tobą zdôwómë.
Bo nad brëzlejącym Bôłtã je,
Najô ojczëzna ë môl.
Të zarzekłi chowiesz w se pozdrzatk:
lasë, wądołë strzód gór,

Miejsce na motyw związany z tematem
dze jak kwiatë leżą przezérné
trójné gladzënë jezór.
U ce rodną czëjã chorankã,
wiarë swiãti łiskô gón.
A zabëtô dzejów powiesca
widniô kol twojëch ustrón.
Jan Trepczik, Òdecknienié, Gdańsk 1977.

Pitania i krótczé òdpòwiedzë
5 Przedolmaczë wërazë pitającé z ramczi na
pòlsczi jãzëk.

Jak…?, Wiele…?, Czedë….?, Dze…?, Dlôcze…?,
Chto…?

6 Ùłożë tak słowa, żebë pòwstałë pòprawné

zdania. Wpiszë je do zesziwkù i przeczëtôj.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Znankòwniczi
8 Przëpasuj znankòwniczi do pasownëch
òbrôzków.

môłi – wiôldżi
stôri - nowi
mądri – głupi
czësti – wëczapóny (ùnuzlóny)
robòcy – zgniłi
chòri – zdrowi
drãdżi – łôtwi (letczi)
smùtny – wiesołi
krótczi – dłudżi
czekawi – jimrotny
piãkny – straszny
szczestlëwi – nieszczestlëwi
ùredóny - zajiscony
dobri – lëchi
smaczny – brzëdczi

miéwôsz / sã / Jak ? Jak sã miéwôsz?
ùczniów / Wiele / twòji / w / klase / je?
je / Dzéń / Kaszëbów / Czedë / Jednotë?
pò prôwdze / Dze / të / mieszkôsz?
ùczisz sã / kaszëbsczégò / Dlôcze / jãzëka?
nôlepszim / Chto / drëchã / Twòjim / je?
sã / Jak / czëjesz / të?

7 Dofùlujta kwestionariusz pasownyma słowama
pitającyma. Przeprowadzta tã rozmòwã
z drëchã abò drëszką z łôwczi.

1.Jak të sã nazéwôsz?
Jô sã nazéwóm Miłka.
2. ………..të môsz lat?
Jô móm piãtnôsce lat.
3………są twòje ùrodzënë?
Jô sã ùrodza 10 łżëkwiata.
4……… je Twòją nôlepszą drëszką?
Mòją nôlepszą drëszką je
Werónka. Òna je z mòji klasë.
5…….të mieszkôsz?
Jô mieszkóm w Kartuzach. Krótkò
pòklôsztornégò kòscoła.
6. …….cebie nôbarżi czekawi?
Mie czekawi baro mùzyka. Lubiã
grac na gitarze. Baro lubiã słëchac
karna „Fùkùs” z Wejrowa.
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9 Przeczëtôj zdania i pòwiédz je tak, żebë miałë

znankòwnik ò procemnym znaczënkù.
1. To je czekawô ksążka. To je jimrotnô ksążka.
2. To mdze drãdżi egzamin.
3. Jô jem dzys baro szczestlëwi.
4. Ta òdpòwiédz je lëchô.
5. Mòje chëcze stoją niedalek wiôldżi szkòłë.
6. To pôłenkò je baro smaczné.
7. Më mómë nowi aùtół.

Stolëca to główny gard państwa, jaczés òbéńdë, czë
téż historiczny krôjnë. To je téż môl, w chtërnym swòjã
sedzbã mają nôwôżniészé wëszëznë negò kraju czë
regionu. W Eùropie fónkcjã stolëcë w wikszim dzélu
pełnią dzysô te gardë, w chtërnëch przez stalata rezydowelë rządzëcelë.

10 Wëbierzë òdjimk, chtëren cë sã nôbarżi widzy
i òpòwiédz ò nim. Ùżij do te jak nôwiãcy
znankòwników. Zapiszë nen òpis w zesziwkù.

HIMN

STOLËCA

FANA/FLAGA

HERB

STOLËCA

Jãzëk w ùżëtkù
KASZËBSCZÉ ZNANCZI
Fónksnérowanié symbòlów w òglowi swiądze grëpë
lëdzy dôwô jima pòczëcé:
- pòspólnotë,
- przënôleżnotë do jedny kùlturë,
- òpiarcô kùlturowi tożsamòscë.
Do nôwôżniészich znanków kaszëbsczi kùlturë nót
je zaliczëc: stolëcã, herb, flagã (stanicã), himn.
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Kòżdi krôj mô swòjã stolëcã. Môłé òjczëznë téż
wëznôczają miasta, chtërne w òglowi swiądze fónksnérëją jakno jich symbòliczné stolëce. Na Kaszëbach midzë czile wôżnyma miastama wcyg dérëje spiérka ò to,
chtërno z nich mô bëc kaszëbską stolëcą. Historiczno
stolecznym gardã je Gduńsk - hańdlowé, administracyjné i kùlturowé centrum kaszëbsczi zemi, gród
strzédniowiecznëch pòmòrsczich ksążãt z grobnicą
w Òlëwie zwóną kaszëbsczim Wawelã. Tu pòwsta
pierszô kaszëbskô stowôra (Młodokaszëbi – 1912),
wëdôwóné bëłë i są regionalné cządniczi i ksążczi.
W Gduńskù swòjã sedzbã mają nôwôżniészé kaszëbsczé òrganizacje: Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
i Institut Kaszëbsczi. Ò to miono zabiégają téż Kòscérzna, dze Majkòwsczi twòrził i wëdôwôł „Grifa”, Kartuzë
- gard, chtëren leżi w centrum Kaszëbsczi Szwajcarii, tu
nôczãscy mòżna ùczëc kaszëbską mòwã, a téż Wejrowò
zwóné dëchòwą stolëcą Kaszëb, dze je Wejrowskô

Miejsce na motyw związany z tematem

Kalwariô i Mùzeùm Pismieniznë i Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi.
HERB (PÒZNAKA)

pòmòrsczégò. Dzysô wizerënk kaszëbsczégò grifa
jidze spòtkac na medalach, diplómach, ksążkach,
aùtołach, rozmajitëch pamiątkach, kòszlach, broszach,
pisadłach... .

Herb Grifitów.
Znak Wòjewództwa Pòmòrsczégò
Herb Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô
Grif z faną Kanadë.
Grif to miticzny zwiérz. Symbòlizëje chwatkòsc òrzła
i mòc lwa, wëwòdzy sã ze stôrëch czasów Mezopòtamie. Na Pòmòrzé sprowadzëlë gò bòdôj bëtnicë
krziżewëch wëprawów. Grif béł herbã ksążãt dinastie
Grifitów, co rządzëlë Zôpadnym Pòmòrzim òd XII do
XVII wiekù. Òd nich trafił do herbów pòmòrsczich
miast. Pòtemù całé Pòmòrzé wzãło gò za swój znak.
Òd zôczątkù kaszëbsczi rësznotë czôrny grif na
złoti tarczë béł ùznôwóny za herb Kaszëbów. W regionalny swiądze ùmòcnił gò A. Majkòwsczi. Dzãka
jegò robòce grif stôł sã dlô dzejarzów, pisarzów
i kaszëbsczich patriotów symbòlã bùchë ze swòji
włôsny kùlturowi przënôleżnotë. Grif je téż gòdłã KPZ.
Przëstrojiwô kaszëbską fanã i stanice Zrzeszeniô.
W 2002 rokù òstôł ùstanowiony herbã wòjewództwa
pòmòrsczégò. Je nim czôrny grif bez kòrunë na
złotim spòdlim. Za to czerwòny grif bez kòrunë na
strzébrznym spòdlim je herbã województwa zôpadno-

FANA / STANICA
Kaszëbskô stanica przëjãła farwë òd czôrnégò grifa na żôłtim spòdlim. Ze stôrëch stanic dzys mómë
blós le jednã, chtërnã kòl 1925 rokù naszëkòwałë
dlô Młodokaszëbów wastnë Francyszka Majkòwskô
i Teòdora Gùlgòwskô – propagatorczi kaszëbsczégò
wësziwkù. Pierszi rôz pùbliczno kaszëbskô fana
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bëła wëwiészonô 18 zélnika 1929 rokù òbczas Zjazdu
w Kartuzach, na chtërnym założoné òstało Zrzeszenié Regionalné Kaszëbów. Jegò pierszim przédnikã òstôł Aleksander Majkòwsczi. Pò jegò smiercë
nastôł zwëk przëkriwaniô faną zarków wiôldżich
kaszëbsczich dzejarzów. Dérëje òn do terô. Dzysdnia
nasze fladżi mòże ùzdrzec òbczas rozmajitëch
ùroczëznów (np: Zjôzd Kaszëbów, Dzéń Jednotë
Kaszëbów), zéńdzeniów, kònkùrsów, festiwalów, òdpùstów i jinëch rozegracjów. Czôrno-żôłté stanice
flatrëją téż na bùdinkach ùrzãdów, centrów kaszëbsczi kùlturë, chëczach i téż kòl sztaturów. Swiãto
kaszëbsczi fanë przëpôdô 18 zélnika.
Chto bëlnym chce Kaszëbą bëc
Naj stanicã doma mùszi miec!
KASZËBSCZI HIMN
Do òsoblëwëch znanków nôleżi téż himn. Fónkcjã
himnu spełniwô piesnia ùznôwónô niefòrmalno
przez kaszëbską spòlëznã, dzejarzów i òrganizacje.
Wôżné je, żebë piesniô ta bëła òsadzonô w historii
regionu i achtnionô, jakno nôwôżniészô spiéwa. Taczé
kriteria spełniwô marsz Hieronima Derdowsczégò,
co pòchòdzy z dokazu Ò panu Czôrlińsczim co do
Pùcka pò sécë jachôł. Na pòczątkù spiéwóny béł
przë rozmajitëch leżnoscach do mùzyczi Marsza
Dąbrowsczégò - himnu Pòlsczi. Òriginalnô mùzyka
òsta skómpònowónô w dwadzestëch latach XX
stalatégò przez znónégò kómpòzytórã Feliksa
Nowòwiejsczégò. Na ùroczëznach spiéwô sã
blós pierszą sztrofkã i refren. Derdowsczi pisôł gò
w czasach niewòlë, czej „pòlskô mòwa” - wnenczas
zakôzónô - znaczëła dlô Kaszëbów tëli, co nasza, to
je kaszëbskô mòwa. Zôs „pòlskô wiara”, to tëli samò,
co „wiara katolëckô”. Temù, czej nasta wòlnota pòd
kùńc XX wiekù, pòjawił sã bédënk, żebë w tim placu
spiewac: „nasza wiara, nasza mòwa”. Tak spiéwô jã ju
wiele partów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
Chòc kaszëbsczi marsz je himnã dlô wikszoscë
Kaszëbów, to są téż strzodowiszcza, co przëjimają
za himn piesniã Jana Trepczika „Zemia Rodnô”. Je
òna dlô nich manifestã òdrodzony kùlturë i bògati
ùszłotë Kaszëbów. Òbczas niechtërnëch kaszëbsczich ùroczëznów czëc je jednã abò drëgą piesniã.
Co të mëslisz ò tim, czë tak je dobrze? Jedno je na
gwës „Zrzeszonëch naju nicht nie złómie”.
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Słowôrzk:
znanczi – cechy
dérëje – trwa
gard – miasto
grobnica – grobowiec
stowôra – stowarzyszenie
cządnik – czasopismo
rësznota – ruch
swiąda – świadomość
bùcha – duma
flatrowac – powiewać
rozegracje – imprezy
naszëkòwac – przygotować
zark – trumna
sztatura – pomnik
leżnosc – okazja
bédënk – propozycja

Cwiczënczi
1 Ùczbòwé rozegracje: Co wiém ò kaszëbsczich

znankach? Dzelimë sã na karna, nôlepi pò sztërë
òsobë, abò jinaczi, jak pasëje. Rozkłôdómë
na sztërzech stołach ùczbòwniczi òtemkłé na
stronach, dze są tekstë: na jednym - ò stolëcë,
na drëdżim - ò herbie, na trzecym - ò fanie,
a na czwiôrtim - ò himnie. Do kòżdégò stołu
pòdchôdô jedna òsoba z kòżdi grëpë. Czëtô
pò cëchù nadóny tekst i starô sã zapamiãtac
nôwôżniészé wiadła. Mòże téż robic sobie
zapisënczi na kôrtkach. Kòżdi ùczéń wrôcô do
swòjégò karna i òpòwiôdô, czegò sã dowiedzôł.

2 Przërëchtujta pò dwa pitania doticzącé stolëcë,
herbù, fladżi, himnu i zadôjta je wëbróny
òsobie z jinégò karna.

3 Ùsadzta w karnach krótczi dialog na

przëdzelony przez szkólnégò témat
sparłãczony abò ze stolëcą, abò z herbã, abò
z flagą, abò z himnã.

4 Rozeznôj, czë pòsobné zdania to prôwda, czë łeż.
a) Do miona kaszëbsczi stolëcë pretendëją
Żukòwò i Serakòjce.
b) W Gduńskù swòjã sedzbã mają nôwikszé
i nôwôżniészé kaszëbsczé òrganizacje: KaszëbskòPòmòrsczé Zrzeszenié i Kaszëbsczi Institut.

Miejsce na motyw związany z tematem

c) Òd zôczątkù kaszëbsczi rësznotë czôrny grif
na złoti tarczë béł ùznôwóny za herb Kaszëbów.
d) Herbã wòjewództwa pòmòrsczégò je
czerwòny grif bez kòrunë na strzébrznym
spòdlim.
e) Pierszi rôz kaszëbskô fana bëła wëwiészonô
pùbliczno 18 zélnika 1929 rokù òbczas Zjazdu
w Wejrowie, na chtërnym założoné òstało
Zrzeszenié Regionalné Kaszëbów.
f) Dzysdnia naszã żôłto-czôrną fanã mòże
ùzdrzec z leżnotë rozmajitëch swiãtów.
g) Mùzykã do Marsza kaszëbsczégò
H. Derdowsczégò napisôł Feliks Nowòwiejsczi.
h) Na ùroczëznach spiéwô sã blós pierszą
sztrofkã i refren piesnie Ò panu Czôrlińsczim co
do Pùcka pò sécë jachôł.

5 Ùczbòwé rozegracje: Diktando w biegù.

Dobiérómë sã w pôrë. W nórce klasë abò przë
tôflë je ùczbòwnik z òtemkłim tekstã na stronie
35. Jeden z kòżdi pôrë biegô w nen plac i mô
starã zapamiãtac pògrëbioné wëjimczi tekstu.
Biegô do swòjégò drëcha i gôdô, co ten mô
zapisac. Biegô tak długò, jaż drëch zapisze
wszëtczé wëapartnioné słowa. Pò skùńczony
robòce, czëtómë ne słowa i w pôrach
ùkłôdómë z nima zdania.

Na Kaszëbach midzë czile wôżnyma miastama
wcyg dérëje spiérka ò to, chtërno z nich je
kaszëbską stolëcą.
Gduńsk to hańdlowé, administracyjné
i kùlturowé centrum kaszëbsczi zemi, gród
strzédniowiecznëch pòmòrsczich ksążãt
z grobnicą w Òlëwie zwóną kaszëbsczim Wawelã.
Na Gduńsczim Ùniwersytece prowadzoné są
badérowania kaszëbsczi kùlturë i spòlëznë.
Grifa sprowadzëlë na Pòmòrzé bëtnicë krziżewëch
wëprawów. Òd zôczątkù kaszëbsczi rësznotë
czôrny grif na złoti tarczë béł ùznôwóny za herb
Kaszëbów.
Pierszi rôz pùbliczno kaszëbskô fana bëła
wëwiészonô 18 zélnika 1929 rokù òbczas Zjazdu
w Kartuzach.
Czôrno-żôłté fanë flatrëją na bùdinkach ùrzãdów,
centrów kaszëbsczi kùlturë, chëczach i téż kòle
sztaturów.
Dzysdnia je wiele ùroczëznów, na jaczich spiéwóny
je himn.

Młodzëzna z Przedkòwa na Zjezdze Kaszëbów.

6 Ùczbòwé rozegracje: Co wiém ò Kaszëbach?

Czwòro z nas mdze rozrzesziwało quiz. Chtos
jinszi bãdze zadôwôł pitania, jaczé są niżi,
a drëdżi zapisze pónktë na tôflë. Za kòżdą
dobrą òdpòwiésc przëznóny je 1 pónkt. Chto
wëgraje, mdze klasowim dobiwcą.

1. W chtërnym z miast Majkòwsczi twòrził
i wëdôwôł pismiono „Grif”?
a) Kartuzë
b) Kòscérzna
c) Gduńsk
2. We Gduńskù pòwsta pierszô kaszëbskô
stowôra. Jak sã nazéwa?
a) Młodokaszëbi
b) Młodikaszëbi
c) Zrzeszińcë
3. Dze swòjã sedzbã mô Zarząd Òglowi
Kaszëbskò–Pòmòrsczégò Zrzeszeniô?
a) w Kòscérznie
b) w Gdini
c) we Gduńskù
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4. Mùzeùm Pismieniznë i Mùzyczi KaszëbskòPòmòrsczi mô swòjã sedzbã?
a) w Kartuzach
b) w Wejrowie
c) w Lãbòrgù
5. Chto sprowadzył na Pòmòrzé Grifa?
a) bëtnicë krziżewëch wëprawów
b) Krzëżôcë
c) Szwédzë
6. Dze panowa dinastiô Grifitów?
a) na wzénikòwim Pòmòrzim
b) na zôpadnym Pòmòrzim
c) na westrzédnym Pòmòrzim
7. Chto nôbarżi ùmòcnił Grifa w regionalny
swiądze?
a) Aleksander Majkòwsczi
b) Aleksander Labùda
c) Hieronim Derdowsczi
8. Czôrny grif bez kòrunë na złotim spòdlim je
herbã?
a) wòjewództwa zôpadnopòmòrsczégò
b) wòjewództwa pòmòrsczégò
c) wòjewództwa kùjawskò-pòmòrsczégò
9. Dze je grobnica kaszëbsczich ksążãt?
a) w Òlëwie
b) w Wejrowie
c) w Żukòwie
10. W jaczim rokù Francyszka Majkòwskô
i Teòdora Gùlgòwskô naszëkòwałë historiczną
fanã?
a) 1925
b) 1928
c) 1930
11. Kògò trëma, jakno pierszô, òsta przëkrëtô
kaszëbską faną?
a) Jana Karnowsczégò
b) Floriana Cenôwë
c) Aleksandra Majkòwsczégò
12. Jak wëzdrzi kaszëbskô fana?
a) żôłto–czôrnô
b) czôrno–żôłtô
c) żôłto-czôrno-żôłtô
13. Chto je aùtorã Marsza kaszëbsczégò?
a) Hieronim Derdowsczi
b) Florian Cenôwa
c) Jan Trepczik
14. Do jaczégò dokazu melodiã napisôł Feliks
Nowòwiejsczi?
a) „Marsz kaszëbsczi”
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b) „Zemia rodnô”
c) „Kaszëbë wòłają nas”
15. Chto je aùtorã i kómpòzytórą piesnie
„Zemia rodnô”
a) Aleksander Labùda
b) Jan Trepczik
c) Hieronim Derdowsczi
16. W jaczim lëteracczim dokazu jidze nalezc
słowa „Marsza kaszëbsczégò”?
a) w brawãdze „Żëcé i przigòdë Remùsa”
b) w pòémie „Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka
pò sécë jachôł”
c) w brawãdze „Twôrz Smãtka”
Pòdrechùjta wszëtczé pónktë a dowiéta sã,
chtërna grëpa dosta jich nôwicy.

7 Ùczniowie są reprezentantama spòlëznë

Kaszëbów i przeprowadzą referendum na
témat stolëcë i kaszëbsczégò himnu. Nót
je wëmëslëc pitania i wëznaczëc, dze je
przeprowadzëc (np.: w klase, szkòle).

Zrëchtujta na stronie waji szkòłë
zakłôdkã ò Kaszëbach i dawôjta
tam wszëtczé wiadła, jaczé mdą
dostãpné. Mòżeta twòrzëc wëwiadë
ò Kaszëbach, filmë ò swòji Tatczëznie
i czekawòstczi z codniowégò żëcô.
Ò pòmòc zwrócta sã do szkólnégò!

3

Miejsce na motyw związany z tematem

Zéńdzenié z familią

Przëwitanié
1 Przëzdrzë sã genealogicznémù drzéwiëcu

Miłczi. Òpòwiédz czegò të sã dowiedzôł ò
ti familii. Na tim spòdlim zrëchtuj na kôrtce
swòje drzéwiã i òpòwiédz ò swòji rodzënie. Na
òstatkù zrób wëstôwk swòjich prôc.

2 Róbta w pôrach. Pòsobicą pòdawôjta so pòzwë
nôleżników familie procemnëch ôrtów.
Sosterka? Bracyna!

3 Pòrównôj dwie familie, chtërne są na
òdjimkach.

4 Pòwiédz, co robią twòji starszi? Wiele môsz

cotków, wùjów, półbratów, półsostrów. Wpiszë
ne wiadła do zesziwkù.
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5 Nalézë familiã z twòjégò òkòlégò, chtërna je

òsoblëwô i wëjątkòwô. Òpòwiédz, czemù tak
mëslisz?

6 Rzeczta w jaczim cządze rokù wa sã ùrodza.

Dobierzta sã w grëpczi: zymk, lato, jeséń, zëma.
Kòżdé karno sadnie apart. Wëszëkôjta pòspólné
i różné znanczi midzë wajima familiama.
Zapiszta to na arkùszu papiora. Pòwiészta je na
scanie i wëbierzta przédnika, chtëren òpòwié
ò znankach pòspólnëch i apartnëch wajich
familiów (wielëna, zainteresowania, robòta, itd.).

półsostra
półbrat

sosterka
bracyna
wùja
cotka

Miłka
tatk

7 Pòdzelta sã na role i przeczëtôjta nen tekst.
Ana: Alaże, cëż to tu są za piãkné òdjimczi. Te mùszą
ju miec përznã latków.
Bernadka: Jo, jo. Òne mają nawetka kąsk wicy jak
përznã. To są òdjimczi robioné tak dzes pò pierszi
wòjnie swiatowi.
A. A të wiész, chto tu je na nich. To są gwësno
krewny twòjégò chłopa.
B. Jo. To są jegò starkòwie. Të wiész, nen mój baro
lubi stôré òdjimczi, temù òn tak dbô ò nie. Òn téż rôd
je zbiérô, òsoblëwie te starszé.
A. To tu je téż prima òdjimniãcé. Ti starkòwie tu
gwësno téż są.
B. Jo, hewò tu. Në to tu zdjãcé robioné je ju pò drëdżi
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mëmka

stark

starka

wòjnie. Tu je chłopa òjc, mój stark. Òn jesz tu béł
młodi bëniel.
A. Jô czëjã, że të gôdôsz „starkòwie” - a jak to z tim
tak pò prôwdze je? To doch są starszi òjca abò
matczi, tej òjc chłopa, to bë doch ni miôł bëc téż
„stark”?
B. Në, tak bënômni przódë bëło gôdóné. Starkòwie
abò starëszcë, to są téż - jak to je dzysô przëjãté
gadac - „teściowie”.
A. Wiész të, że jô, prôwdã rzec, ni mia nijak w gôdce
czëté tëch słów. To ju wierã mało chto pamiãtô, że
przódë blós tak bëło gôdóné.
B. Mie sã widzy, że nié. Jesz są na Kaszëbach lëdze,
chtërny to ùtrzimùją.
A. A twòjich starków të ni môsz tu na òdjimkach?
B. Jô móm, ale tu prawie nié. Mòje starczi jesz òbie
żëją.
A. Dlô jedny z nich të jes córecznicą, a dlô drëdżi
synecznicą - tak je bòdôj, jo?
B. To je prôwda, przedtim tak to sã mówiło. Tak
samò córecznik i synecznik. Dzysô to czëje sã blós
słowò „wnuk” i „wnuczka” w tim môlu.

Te słowa synecznik jakò syn sëna,
synecznica - córka sëna, analogiczno
córecznik - syn córczi i córecznica córka córczi, są ju czësto zabôczoné.
Figùrëją leno w słowarzach. Jãzëk
wiedno jidze w tã stronã, dze je lżi.

Słowôrzk:
stark – teść, dziadek
bëniel – młodzieniec
starëszcë – teściowie
córecznica, synecznica – wnuczka
córecznik, synecznik – wnuk
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8 Òpòwiédzta w czile zdaniach, ò czim je mòwa

Jark z Dialogùsã

w ny kôrbiónce. Jedna òsoba zaczinô, pò
dwùch zdaniach gôdô drëgô, itd.

9 Przëniesë na pòsobną ùczbã czile starszich

i nowszich òdjimków z wajégò familijnégò
albùmù. Òpòwiédz, chto na nich je. Sprawdzë
datë i môle żëcégò. Dowiédz sã, czë môsz w
rodze kògòs, chto sã zasłużił dlô swiata, dostôł
jaczés wëapartnienia abò dokònôł czegòs
òsoblëwégò.

Słëchanié, czëtanié, gôdanié

Joanna z bratã
Rusland trio: Marcelina,
Melchiór i Stanisłôw

Mùzykalnô familiô Szrédrów
Joanna i Jaromir Szrédrowie mają czwòro dzecy. Są
ùmùzykalnioną familią. Mëma je szkólną kaszëbsczégò
jãzëka i mùzyczi. Prowadzy razã z bratã Môrcënã
karno fòlkloristiczné „Mòdrôczi” w Parchòwie. Ji òjc
Waldemar Kapiszka przez wiele lat béł czerownikã
negò karna. Wëstãpòwelë téż w nim mëmka, bracynowie, chłop, a terô dzecë. Jaromir graje na akòrdionie.
Przez wiele lat prowadzył téater „Dialogus”, rëchtowôł
téż rozmajité téatralné festiwale. Jich dzecë: Natalia,
Melchior, Marcelina i Stanisłôw - tak jak starszi -baro
ùkòchelë mùzykã. Dzéwczãta, òkróm graniô na mùzycznëch statkach, piãkno spiéwają. Nôstarszô Natalia
je ju ùstnô. Graje na skrzëpkach i snôżo spiéwô piesnie
pò kaszëbskù, pòlskù i anielskù. Wëgriwa wiele mùzycznëch kònkùrsów. Ji dokazë są ju na znónëch lëstach
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Natalia òbczas Zjazdu Kaszëbów
w Wiôldżi Wsë
przebòjów. Pòdobnym szlachã jidze téż Marcelina.
Wespół z bracynama Melchiorã i Stanisławã mają
swòje mùzyczné karno „Rusland Trio”. Wëstãpùją na
ùroczëznach i rozegracjach na Kaszëbach i w Pòlsce.
Marcelina w 2014 rokù òsta laùreatką kònkùrsu
„Kaszëbsczi Idol”. Òbczas kòżdégò familijnégò
zéńdzeniô wcyg ù nich czëc je mùzykã i spiéw.
Słowôrzk:
szkólny – nauczyciel
dokazë – utwory
karno – zespół
ùroczëznë – uroczystości
rozegracje – imprezy

1 Pòsłëchôj tekstu z platczi i pòwiédz, kògò

10

widzysz na òdjimkach?

2 Przeczëtôjta zdania, co są niżi i wëbierzta te

słowa, chtërne są prôwdzëwé. Pòproszta swòjégò
drëcha abò drëchnã z łôwczi, żebë na spòdlim
nëch zdaniów wama òpòwiedzelë ò ti familii.
1. Szrédrowie mają piãc / czwòro dzecy.
2. Òni mają trzech / dwùch sënów.
3. Mëma je szkólną anielsczégò /
kaszëbsczégò jãzëka.
4. Szrédrowie mieszkają w Parchòwie /
Bëtowie.
5. Jaromir Szréder prowadzył téater „Dialogùs”/
„Mòdrôczi”
6. Spiéwë Natalii są czëc na anielsczich /
òglowòpòlsczich lëstach przebòjów.

3 Zazdrzë na internetową stronã Natalie Szréder
i przeczëtôj ò ni wiadła. Pòsłëchôj ji piesniów,
òsoblëwie tëch kaszëbsczich i napiszë do ni
e-maila, nôlepi pò kaszëbskù z pòzdrówkama
i ùdbama, co mëslisz ò ji dokazach.

Witôj!
...................................
...................................
...................................
...................................

Dobierzta sã w pôrë i przeczëtôjta dialodżi

4 z nôleżnikama familie Szrédrów.

Jô: Witôjceż. Òd jak dôwna mùzyka je w waszi
familii?
Joanna: Òd wiedno, jak blós mògã pamiãtac më
spiéwelë i grelë, a mòji starszi i starcë téż.
Jô: A czedë zaczãła sã przëgòda z „Mòdrôkama”?
Joanna: Jak jô mia 13 lat tej pòwstało lëdowé karno
prowadzoné bez mòjégò tatã Waldemara Kapiszkã
ò pòzwie „Mòdrôczi”. Jô tam spiéwa i tańcowa.
Bëło to wôżné doswiôdczenié, prôwdzëwé żëcé
z kaszëbską mùzyką i spiéwã.
Jô: I to dzejanié dérëje do dzys?
Joanna: Jo, dzys òkróm ùczbë kaszëbsczégò
i mùzyczi w szkòle, ùczã chòreògrafii i spiéwù
w karnie „Mòdrôczi”. Terô je to zespół dzôtków òd 3
do 14 lat. Jô kòchóm tã robòtã.
-------------------------------------------------Jô: Witôjceż. Wasta zajimô sã òsoblëwie
téatrama. Skądka to zamiłowanié?
Jaromir: Z dodomù. Mój tatk rëchtowôł téatrë
i nas do tegò włącziwôł, a jegò naùcził ks. Antoni
Peplińsczi.
Jô: Jakô je przédnô deja ti téatralny robòtë?
Jaromir: Mie chòdzy ò to, żebë młodzëzna
zaczekawia sã kaszëbską kùlturą, a téater je do tegò
baro dobrim spòdlim.
Jô: Czë młodzëzna lubi sã włączëwac w to
dzejanié?
Jaromir: Jak sã zachãcy dobrze, tej lubi. To wszëtkò
zanôlégô òd te, jakô je zachãcba tëch, co to
rëchtują.
--------------------------------------------------------Jô: Czim béł dlô ce ùdzél w karnie „Mòdrôczi’?
Natalia: To béł pòczątk mòji artisticzny drodżi.
Tam jô sã ùczëła grac na skrzëpkach, spiewac
i wëstãpòwac na binie.
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Jô: Co mëslisz ò dzysdniowi kaszëbsczi mùzyce?
Natalia: Wcyg sã baro rozwijô. Pòwstôwają nowé
czekawé dokazë i je wiele nórtów ti mùzyczi. Kòżdi
mòże wëbrac cos dlô se.
Jô: Jak mòżemë młodzëznã na Kaszëbach
zachãcëc do gôdaniô pò kaszëbskù?
Natalia: Przez mùzykã prawie. Jô mëszlã, że trzeba
téż ùczëc w szkòle baro czekawie z wëzwëskanim
nowi technologie.
-----------------------------------------------------------------Jô: W czim nôbarżi òbjôwiô sã wajô mùzycznô
pasjô?
Karno „Rusland trio”:
Melchiór: Jô baro lubiã grac na gitarze. Jô sã sóm
naùcził grac, to mie mòcno wcygnãło.
Marcelina: Jô lubiã spiewac piesnie w rozmajitëch
jãzëkach. Mòja całô familiô spiéwô.
Stanisłôw: Mòjim zamiłowanim je perkùsjô. Ceszã
sã, że razã z rodzeństwã mòżemë cos fejnégò
zrobic.
Jô: Môta karno mùzyczné „Rusland trio”. Skądka
ta pòzwa?
Melchiór: Je nas troje a Rusland wzãło sã òd nazwë
placa, w chtërnym më mieszkómë w Parchòwie.

5 Stwórzta radiowi wëwiôd z familią Szrédrów
i przeprowadzta gò w karnach.

Tu radio „Wiedno Kaszëbë”
Witómë w programie „Mùzyka z Kaszëb”. Dzys
naszim gòscã je familiô Szrédrów z Parchòwa.
Jich pasją je mùzyka i téater.
Pògôdómë ò jich dzejanim!

6 Czë znajesz jinszą familiã, chtërna mô swòjã
òsoblëwą pasjã? Òpòwiédz ò ni i napiszë
w zesziwkù.
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Cwiczënczi gramaticzné
Zapamiãtôj! Czasnik miec – mieć

+

-

Pòjedincznô lëczba
Jô móm
Të môsz
Òn, òna, òno mô

Pòjedincznô lëczba
Jô ni móm
Të ni môsz
Òn, òna, òno ni mô

Wielnô lëczba
Më mómë
Wa môta
Òni Òne mają
Wë môce

Wielnô lëczba
Më ni mómë
Wa ni môta
Òni Òne ni mają
Wë ni môce

7 Przeczëtôj òdmianã czasnika miec. Wstaw

ùstno w tekstë pòzytiwné i negatiwné fòrmë
tegò czasnika, tej je przeczëtôj. Wëbróny tekst
wpiszë do zesziwkù.

Witôjże.
Jô ........ miono Julian
i ....... 13 lat. Mòji starszi
....... chëcz w Swiónowie.
Jô ........ doma klawir
i baro lubiã na nim grac
kaszëbsczé piesnie. Mòja
mëma je szkólną i ......
ùczbë w gimnazjum.
Tatk je inżiniérą i .....
swòjã bùdowlaną firmã.
Më ....... baro wiôlgą
familiã i lubimë sã czãsto
spòtëkac. Wszëtcë
............ tej mòżnosc gadac  
pò kaszëbskù.

Jakùż jidze? Jô jem Òliwia.
Jô ............. ani sostrë ani
bracynë, ale ............ wiele
półsostrów i półbracy.
Mòja półsostra Marta
mieszkô w Kanadze. Òna
........... dwie sostrë. Ji
starszi ............... swòjã
turisticzną firmã i rëchtëją
wanodżi pò swiece. Òni
................. za wiele czasu
dlô swòjich dzecy. Wszëtczé
półsostrë i półbraca ........
skajpa i fejsbóka i temù mòżemë
ze sobą gadac w kòżdim czasu.
Mòja familiô .......... wiôlgą chëcz nad
Redëńsczim Jezorã i rôz w rokù òb
lato ......... familijny zjôzd. Jô baro
bë chca .......... rodzeństwò.

rodzëna

domòwé zwierzãta

Werónka

3 bracynów

1 tósza
1 papùgã

Marta

2 bracynów

1 tósza
2 kòtë

Patrik

1 sostrã
1 brata

2 tószë
3 kòtë
rëbë

Iga

1 sostrã
2 bracy

1 tósza
2 kòtë

Damian

2 bracy

1 tósza
1 kòta

2 Na spòdlim tabelë ùstno dofùluj wiadła

ò nôleżnikach karna „Młodzëzna” z ùżëcym
pasownëch òdmianów czasnika miec.
Przepiszë je do zesziwkù.
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3
Werónka ni mô kòta.
1. Werónka , Marta, Patrik, Damian i Iga ......
bracynów.
2. Werónka i Marta ............. sosterczi.
3. Patrik i Iga ...................... sostrë.
4. Werónka ................ papùgã.
5. Wszëtcë .................... tósze.
6. Marta .......................... rëbów.
7. Iga ................. tósza i kòtë.
8. Damian ................. sostrë

7 Przëzdrzë sã na òdjimczi i wëbierzë pasowné

słowa. Przeczëtôj pòprawné zdania i wëpiszë je
na tôflë i w zesziwkach.

Galeriô drëchów z fejsbóka.

3 Napiszë w zesziwkù trzë prôwdzëwé i trzë

nieprôwdzëwé zdania ò swòji familie z ùżëcym
czasnika miec.

4 Róbta w pôrach. Pòwiédzta, czë zdania drëcha
/ drëchnë na témat familii są prôwdą, czë łżą
i czemù tak ùwôżôta.

5 Òpiszë lëdzy jaczich widzysz na òbrôzkach.
Pòwiédz, czim òni sã òd se jinaczą.

6 Przeczëtôj słowa z jedny i drëdżi ramczi. Do

kòżdégò jistnika doparłãczë znankòwniczi
i wpiszë do zesziwkù. Do jednégò jistnika
mòże bëc pasownëch czile znankòwników.
Dôj bôczënk na pòprawny zôpis. Wëbierzë trzë
wërażenia i ùłożë z nima zdania. Wpiszë je do
zesziwkù.
znankòwnik

wësoczi, bruny, krótczé, mòdré, dłudżé, zmiarté,
jasnô, wiôldżé, szlãk, cemné, grëbi, nisczi
jistnik
knôp, chłop, nodżi, òczë, włosë, dzéwczã, skóra,
ùszë, brutka, rzãsë, brzëch
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1.
2.
3.
4.
5.

Agnieszka mô mòdré / bruné òczë.
Janusz mô dłudżé / krótczé włosë
Miłka mô jasné / cemné włosë.
Barnim mô zeloné / mòdré òczë.
Barnim mô dłudżé / krótczé włosë.

8 Òpiszë w zesziwkù nôleżników swòji familii.
Mòja mëma je wësokô i szlãk. Òna mô jasné włosë.
Ji òczë są mòdré...
Mój tatk...

9 Przeczëtôj ò Remùsu i pòwiédz, jaczi òdjimk je
nôbarżi pasowny do niegò. Òpòwiédz w czile
zdaniach ò kòżdim wizerënkù.

10 Na spòdlim tekstu ò Remùsu, zrëchtuj lëst

gònczi za Remùsã. Namaluj na kôrtce A4 twôrz
Remùsa zgódno z tekstã i òpiszë jã swòjima
słowama. Przeczëtôj nen òpis drëchòwi
z łôwczi i wespół zróbta w klase wëstôwk
pòrtretów.

11 Przëniesë na pòsobną ùczbã òdjimk swòji
familii. Bãdzesz ò ni òpòwiadac.

ò chłopã òn ùrósł dużim jak stolem,
ale ùschłi jak pasterniôk. Na głowie
mù sedzała mùca stôrodôwnô, czôrnym barankã òbrąbionô. Sëkno pòd barankã bëło zeloné, ale na wiérzchù krôsë jegò bës
sã nie doznôł, bò słuńce bez tëli lat pôlëło
na nim kòlorë tãgòwé, a deszcz i sniég je pòmiészałë na jedno.
Spòd mùcë pchałë sã parmienie czôrnëch włosów
na ùszë, kark i skarnie. Lica miôł brodaté i włosaté. Ale tëch włosów nie stojało gãscy niż żëtka na pòlach za Juszkama. Dlôtegò tëlé gùbów
widzec bëło na jegò skarniach jak na ùsëszonym
jabkù. Ale gùbë te nie znaczëłë ùmôrtwieniô ani
kłopòtu. Chto zazdrzôł w jegò czôrné, môłé òczë,
ten w nich ùzdrzôł tëli wiesołoscë, że jaż mù sã
dzywno stało.

znankòwnik

wëższi

nôwëższi

dłudżi

dłëgszi

nôdłëgszi

krótczi

krotszi

nôkrotszi

wësoczi

wëższi

nôwëższi

nisczi

niższi

nôniższi

piãkny

piãkniészi

nôpiãkniészi

brzëdszi

nôbrzëdszi

snôżi

snôżniészi

nôsnôżniészi

chùdi

chùdszi

nôchùdszi

cemny

cemniészi

nôcemniészi

stôri

starszi

nôstarszi

młodi

młodszi

nômłodszi

môłi

miészi

nômiészi

brzëdczi

12 Czëtôj pòsobicą znankòwniczi. Dôj bôczenié na
pòprawną wëmòwã słów.

13 Wëmëszlë jesz czile jinszich znankòwników
i napiszë w zesziwkù jich stãpniowanié.
Wëbierzë dwa znankòwniczi i jich
stãpniowanié, i ùłożë z nima zdania.
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3
14 Przëzdrzë sã na òdjimk i dofùluj ùstno zdania

z ùżëcym stãpniowaniô znankòwników zgódno
z prôwdą.

16 Na spòdlim mòdła, jaczé je niżi, zrób dwa

przëkładë na tôflë. Dôj bôczenié na pòprawny
pisënk.
piãknô

stôrô

chëcz

wësokô

nowòczasnô

17 Przeczëtôj pòdóné w ramce òdmianë

znankowników i wiadła. Òpòwiédz drëchòwi to,
czegò jes sã dowiedzôł.

Stark Jan je (chùdi) chùdszi jak tatk.
1. Starka Léna je (niskô)………….. òd starka Jana.
2. Mëma mô (dłudżé) …………….włosë jak tatk.
3. Mëma je (chùdô) ……………òd starczi.
4. Córeczka Ana je (wiôlgô)………òd bracynë
Tómka.
5. Synk Tónk mô (môłé)…………… òczë.
6. Stark Jan mô (wiôldżi)……………nos.
7. Stark Jan je (słabi)…………òd tatka.
8. Córka Ana mô (chùdi)…………nodżi.

15 Przeczëtôj pòprawno znankòwniczi i jistniczi,

co są niżi w ramce. Dôj bôczenié na kùnôszczi
znankòwników. Czë widzysz jaczés reglë?
Jeżlë jo, tej pòwiédz jaczé?
jistnik

pòmòcny, doswiôdczony, trosklëwi,
mądri, robòcy

tatk

nôpiãkniészô, nôwrazlëwszô,
nôwôżniészô na swiece, dobrô

mëma

towarzëszny, rozmòwny, trosklëwi,
dbałi

starkòwie

zajisconé, czekawé, kòchané,
redosné

dzeckò

46

Jeżlë w znankòwnikù chłopsczégò i chłopskòpersónowégò ôrtu przedòstatny spółzwãk je s,c,z, abò n,
tej na kùńcu piszemë y, (np. cëzy chłop, czôrny gruńt,
nielusy knôp, pôchnący kwiôtk). Zôs jeżlë mdą tam
wszëtczé jinszé spółzwãczi, tej piszemë i (np. biôłi
sniég, stôri tósz, snôżi mak, różewi zesziwk).
W znankòwnikù białgòwsczégò ôrtu, w nazéwôczu,
wiedno bãdze ô, np.: biôłô, bëlnô, chwatkô.
W znankòwnikù dzecnégò ôrtu i niéchłopskòpersónowégò
wiedno bãdze é, np.: môłé, lubczé, żëwé.

18 Przeczëtôj zdania i wëbierzë pòprawné

znankòwniczi. Pòprawné zdania wpiszë do
zesziwkù.
1. Mój tatk miôł dobri / dobré spik.
2. Na stole w kùchni stoja piãknô / piãkny
swiéczka.
3. W kòlibce leżało ùsmiéchniãti / ùsmiéchniãté
dzeckò.
4. Na naszi bùdowie bëlë baro robòcy / robòcô
chłopi.
5. W naszich szkòłach są baro grzeczné /grzeczny
dzecë.
6. Na wëbòrach miss bëłë nôpiãkniészé /
nôpiãkniészi brutczi.

ÒDMIANË ZNANKÒWNIKÓW
Pòjedincznô lëczba
chłopsczi ôrt

białgòwsczi ôrt

dzecny ôrt

Nazéwôcz (Nz) Chto? Co?

dobr-i szkólny

dobr-ô ùczba

dobr-é dzeckò

Rodzôcz (R) Kògò? Czegò?

dobr-égò szkólnégò

dobr-i ùczbë

dobr-égò dzecka

Dôwôcz (D) Kòmù? Czemù?

dobr-émù szkólnémù

dobr-i ùczbie

dobr-émù dzeckù

Winowôcz (Wn) Kògò? Co?

dobr-égò szkólnégò

dobr-ą ùczbã

dobr-é dzeckò

Nôrzãdzôcz (N) Z kògùm? Z czim? dobr-im szkólnym

dobr-ą ùczbą

dobr-im dzeckã

Môlnik (M) Ò kògùm? Ò czim?

dobr-im szkólnym

dobr-i ùczbie

dobr-im dzeckù

Wòłôcz (W) Ò!

dobr-i szkólny
Wielnô lëczba

dobr-ô ùczbò

dobr-é dzeckò

chłopskòpersónowi ôrt

niéchłopskòpersónowi ôrt

Nz.

młod-i szkólny

młod-é dzéwczãta

R.

młod-ëch szkólnëch

młod-ëch dzéwczãt

D.

młod-im szkólnym

młod-im dzéwczãtóm

Wn.

młod-ëch szkólnëch

młod-é dzéwczãta

N.

młod-ima szkólnyma

młod-ima dzéwczãtama

M.

młod-ëch szkólnëch

młod-ëch dzéwczãtach

W.

młod-i szkólny

młod-é dzéwczãta
Pòjedincznô lëczba
chłopsczi ôrt

białgòwsczi ôrt

dzecny ôrt

Nazéwôcz (Nz) Chto? Co?

mòcn-y bëniel

ùdón-ô ùczba

smùtn-é dzeckò

Rodzôcz (R) Kògò? Czegò?

mòcn-égò bëńla

ùdón-y ùczbë

smùtn-égò dzecka

Dôwôcz (D) Kòmù? Czemù?

mòcn-émù bëńlowi

ùdón-y ùczbie

smùtn-émù dzeckù

Winowôcz (Wn) Kògò? Co?

mòcn-égò bëńla

ùdón-ą ùczbã

smùtn-é dzeckò

Nôrzãdzôcz (N) Z kògùm? Z czim? mòcn-ym bëńlã

ùdón-ą ùczbą

smùtn-ym dzeckã

Môlnik (M) Ò kògùm? Ò czim?

mòcn-ym bëńlu

ùdón-y ùczbie

smùtn-ym dzeckù

Wòłôcz (W) Ò!

mòcn-y bëńlu
Wielnô lëczba

ùdón-ô ùczbò

smùtn-é dzeckò

chłopskòpersónowi ôrt

niéchłopskòpersónowi ôrt

Nz.

zdatn-y knôpi

ùceszon-é dzecë

R.

zdatn-ëch knôpów

ùceszon-ëch dzecy

D.

zdatn-ym knôpóm

ùceszon-ym dzecóm

Wn.

zdatn-ëch knôpów

ùceszon-é dzecë

N.

zdatn-yma knôpama

ùceszon-yma dzecama

M.

zdatn-ëch knôpach

ùceszon-ëch dzecach

W.

zdatn-y knôpi

ùceszon-é dzecë
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3
Rozegracje dlô familiów

19 Przeczetôj òdmianã znankòwników przez

przëtrôfczi. Òpiszë słowno òdjimk, jaczi je niżi
z ùżëcym jak nôwiãkszi lëczbë znankòwników.
Zapiszë swòje zdania na kôrtce i dôj drëchòwi
z łôwczi, żebë sprawdzył, czë wszëtkò je bëlno
zapisóné.

Na òdjimkù jô widzã…

Kùltura
1.
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11

Òd czile lat w rozmajitëch placach na  Kaszëbach òdbiwają sã zéńdzenia mùzykùjącëch familiów. Rodzëznë
mògą sã tam wëkazac swòjim taleńtã mùzycznym:
granim na mùzycznëch statkach i spiéwã, a przë leżnoscë znajomòscą kaszëbsczégò jãzëka. Przesłanim
nëch zéndzeniów je parłãczenié starszégò pòkòleniô
z młodszim, starków z wnëkama, starszich z dzecama. Taczich familiów na Kaszëbach je dosc wiele.
Jedną z nich są Klasowie ze Serakòjc, chtërny dzãka
swòjim wëstãpóm założëlë Kapelã „Bas”. Nôleżą do
ni Teresa, Henrik i czwòro sztëk dzecy.
- Nasz pierszi wëstãp òdbéł sã 9 stëcznika 1993
rokù w Dodomie Kùlturë w Kartuzach – wspòminô
wasta Henrik. -  Jô sã naùcził grac na skrzëpcach
w liceùm pedagògicznym. Knôpi szlë mòjim szlachã.
Nôprzód më grelë w chëczach tak dlô łakòtë, a terô
jezdzymë pò całëch Kaszëbach. Mómë téż swòjã
platkã.

2.

12

Rôczba

Zaprôszómë wszëtczich lubòtników dobri zabawë na pòsobné bicé
rekòrdu Guinessa w jednoczasny grze na akòrdionie do Słëpska
19.03.2016 r.

Pierszi rekòrd dobëti béł w 2006 rokù w Tëchòmiu kòl Bëtowa
z leżnotë òbchòdów Dnia Jednotë Kaszëbów, chtëren rëchtowóny je
kòżdégò rokù 19 strëmiannika na pamiątkã pierszi zapisóny wzmiónczi
ò Kaszëbach w bùllë papieża Grégòra IX z 1238 rokù. Na akòrdionie
tej grało 114 mùzykańtów z całi Pòlsczi. Westrzód ùczãstników bëłë
całé familie. Jedny grelë kaszëbsczé frantówczi, a drëdżi jich wspiérelë.
Kapelméstrã wiedno je Pawéł Nowak z Sëleczëna, chtëren mô wiÔldżi
zbiérk akòrdionów. Tim rozegracjóm towarzą wëstãpë rozmajitëch
karnów, pòspólné spiéwanié, zabawë i gôdczi. Temù lëdze rôd tam jadą.
Wezta tej ze sobą całé familie i rëgnijta do Słëpska!!!
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3
3.

B. Witój Jónkù! Béł të latos na Zjezdze
13 Kaszëbów w Wiôldżi Wsë?
J. Jo, gwës, że jo. Ju òd czile lat z całą familią
– mëmką, tatkã i dwùma sosterkama - wëbiérómë
sã na to wiôldżé kaszëbsczé swiãto. Më co
rokù jedzemë baną Transcassubią. Tam je baro
wiesoło, spiéwë, granié w „baszkã” i òpòwiôdanié
wiców.
B. A jak wa sã òblôkôta?
J. Mómë swòje żôłté kòszulczi z czôrnym grifã,
czôpczi z nëbą, a téż wiedno bierzemë
czôrno-żôłté fanë. Jidzemë tej w farwnym
kòrowòdze przez całé miasto. To je cos fejnégò.  
B. A co cë sã tam jesz widzy?
J. To, że jesmë razã z całą familią zrzeszeniową.
Mòżemë pòsłëchac piãkny dzysdniowi i tradicyjny
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mùzyczi, a téż kùpic jaką bëlną kaszëbską ksążkã.
B. To znaczi, że rozmiejesz czëtac pò kaszëbskù.
J. Gwës, że jo. Jem z tegò bùszny. Jô sã naùcził
w szkòle, a mùszã rzec, że wiele je czekawëch
ksążków pisónëch pò kaszëbskù. Doma czasã je
czëtómë całą familią.
B. Tej do ùzdrzeniô na pòsobnym zjezdze.

Słowôrzk:
czile – kilka
parłãczenié – łączenie, kojarzenie
szlachã – śladem kogoś
łakòta – przyjemność
pòsobné – kolejne
karna – zespoły
rôd – chętnie
rëgnąc – udać się
bana – pociąg
bëlną – dobrą

4. Jak wielnô je familiô Jónka?
a) czwòro
b) piãc
c) szesc
5. Jak òblokłô je familiô Jónka?
a) w strój kaszëbsczi
b) w żôłté kòszulczi z czôrnym grifã
c) w kòszële z kaszëbsczim wësziwkã

5 Wëbierzë prôwdzëwé słowa i rozrzeszë quiz.

Cwiczënczi

Prôwdzëwé zdania i òdpòwiedzë wpiszë do
zesziwkù.

1 Przëzdrzë sã na òdjimczi na str. 48-50. W czile
zdaniach òpòwiédz, co na nich widzysz.

2 Pòsłëchôj tekstów z platczi. Pòtemù przeczëtôj je

sóm. Do kòżdégò wëjimkù (1-3) dopasuj titel (A-C).
A. Baną na zjôzd.
B. Mùzyka parłãczi pòkòlenia.
C. Rekòrdowé bicé.

3 Wëmëszlë włôsné title do nëch tekstów.

Zapiszë je w zesziwkù i do kòżdégò dopiszë pò
dwa zdania z wiadłama, ò czim nen tekst je.

4 Wëbierzë pasowną òdpòwiédz.
1. Zjazdë familiów mùzykùjącëch òdbiwają sã w:
a) jednym placu
b) czile placach
c) wiedno w Serakòjcach
2. Jak wiele dzecy mają Teresa i Henrik Klasowie?
a) piãc
b) czwòro
c) szesc
3. Pierszi rekòrd w grze na akòrdionie na Kaszëbach
pòbiti béł w:
a) 2006
b) 2007
c) 2004

1. Jak / czedë òblokłi są lëdze na Zjezdze
Kaszëbów?
a) kaszëbsczé stroje, czôrno-żôłté kòszulczi
b) mają blós òzdobné chùstë
2. Czë / Jaczi na Zjôzd wëbiérają sã blós starszi?
a) Jo, są blós starszi.
b) Są dzecë, młodzëzna i starszi. Całé familie.
3) Co / Z czim nót wząc ze sobą na Zjôzd?
a) fanë, czôrno-żôłté chùstë, transparentë.
b) czôrné ruchna, pòlską fanã
4. Czedë / Pò co kòżdégò rokù òdbiwô sã Zjôzd?
a) w lëpińcu
b) w rujanie
5. Co / Dze sã dzeje na binie òbczas Zjazdu?
a) wëstãpiwają kaszëbsczé lëdowé i mòderné
karna
b) prezentëją sã kaszëbsczé téatrë

6 Róbta w grëpach. Òdpòwiédzta na te pitania.

1. Jaczé wëjątkòwé swiãto je rëchtowóné
w twòji môlëznie?
2. Czedë Kaszëbi òblôkają regionalné ruchna?
3. W jaczim z tëch kùlturalnëch zéńdzeniów,
òpisónëch wëżi, të bë chcôł wząc ùdzél
i czemù?
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s. 24

ino 2013,

żegnaniô, Ban
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t, Nie òdińdã
Henrik Héwel
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Starków rada

Żdanié

Czej sã zdarzi szturną
c w chrzebt
Abò chëra weznie wnet
Tej nôlepszi na to szëk
Starczin spòsób, stark
a zwëk.

Doma z mëmą baro m
iło,
Le blós jedno smùcy dz
ecë,
Chòc ju dôwno pôłnié
bëło
Tatk jesz dërchã je w
robòce.

Òni radã mają narôz
Òbjimną, a ùlżi zarô
Doswiôdczenié jich je
wôrt
Wicy, jak nôdrogszi sk
ôrb.

Chcemë wëzdrzec, mòż
e prawie
Tatë autół stoji bùten
Mòże w chëcze jidze dr
awò.
Pòjmë chùtkò zdrzec
przez rutë!

Chtëż tak dobrze zebr
ac wié
Mądré mëslë z swòjich
dni
I je w dzôtków żëcé wn
iesc
Bë je mòglë gòdno wi
esc.

Nié, jesz ni ma tatka do
ma
Wierã cos jesz mùszi sp
rawic.
Ale wieczór bądze z na
ma
- Chòc zmãczony - rô
d sã bawic.

Dzãka wiôlgô słëchô sã
Starkóm za jich prôcã,
dbã
I za rodną mòwã téż
Chtërnã wôżą tak, jak
krziż.
Eùgeniusz Prëczkòwscz

i, Dzecynny czas, Bani

A czej w dwiérzach tat
a stanie
Wiôlgô bądze to ùcec
ha!
Dzecë zarô skòczą na
nie,
Bò gò mòcno chcą ùk
òchac
no 2012, s. 33.

Eùgeniusz Prëczkòwscz
i,
Dzecynny czas, Banino
20

12, s. 46.
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3
5 Niżi wëpisóné są rzeklënë z sétmëtomòwégò

Cwiczënczi
1 Wësłëchôj wiérztów z platczi, a pózni

przeczëtôj je pò cëchù. Òbczas czëtaniô dôj
bôczenié na to, ò kògùm w nich je mòwa.
Przemaluj do zesziwkù nã grafikã i wpiszë
òsobë, ò chtërnëch je gôdka, w tekstach
w pasowné môle.

1
2

4
3

słowarza ks. Bernata Sëchtë. Przeczëtôj je
i wëdolmaczë jich znaczenié. Wëbierzë jednã,
chtërna sã cë nôbarżi widzy. Spëtôj swòjich
starszich, co òna znaczi. Òpòwiédz ò tim na
pòsobny ùczbie.

Matka gôdô - Bóg gôdô.
Tatkòwe słowò cygnie barżi jak mëmczëno.
Dlô dzecy rozwòlô to dlô starszich niewòlô.
Dzecë w kòlibce nie dają spac, dorosłé dzôtë nie
dają żëc.
Jak të ùtczisz swòjich starszich, tak ce ùtczą
twòje dzecë.
Jaczé drzewò taczi piéń, jaczi òjc taczi syn.
Jakô mąka takô zôcérka, jakô matka, takô córka.
Justina Pòmierskô, Przësłowié samò sã rodzy
w głowie, Gdańsk 2002, s. 98–100.

6 Wëbierzë jeden dokôz, naùczë sã gò piãkno
czëtac i zróbta kònkùrs bëlnégò czëtaniô.
Wëbróną wiérztã naùczë sã na pamiãc.

2 Nalézë jedno słowò klucz, chtërno parłãczi

wszëtczé pòstacje i wpiszë je w westrzódkù
kòła.

3 Pòdzelta sã na sztërë karna. Kòżdô grëpa

przeczëtô przëdzeloną wiérztã i wëpisze
do zesziwka to, co liriczny pòdmiot mësli
ò nôblëższich sercu òsobach. Wszëtcë wpiszta
te mëslë w pasowné môle. Pózni jedna òsoba
z kòżdégò karna czëtô słowò klucz, a drëgô
òkreslenia np.:
starcë – mają nôlepszi szëk na jiwrë dzecy

4 W sztërzech karnach wëszëkôjta w swòjich
wiérztach przëkładë pòeticczich znanków:
epitetë, pòrównania i wpiszta je do tabelë
w zesziwkù pòdług mòdła.
epitetë
nôlepszi szëk
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pòrównania
niebò z blónama jak
pùchòwé pierznë

synonim - wërôz blëskòznaczny, chtëren mô
jinszą wëmòwã, jednakò nen sóm znaczënk,
np. piãkny-snôżi, tatczëzna-òjczëzna.

pòrównanié - stilisticzny strzódk, w chtërnym
pòrównywómë cos do czegòs, np. jasny jak
słuńce, głodny jak wilk.

epitet - sparłãczenié jistnika ze znankòwnikã
np. czekawô ksążka, biôłi sniég.

Pisanié

swiata – gôdôł sóm profesór Gerat Labùda.
Genowefa Kasprzak, Maria Krośnicka, Gerard
Labuda żeglarz na oceanie nauki, Luzino 2011, s. 15.

Kaszëbi z krwi i gnôta
15

Prof. Gerat Labùda z matką Anastazją.

Zawòłónô familiô Labùdów
14

Chëcze Labùdów prowadzëła matka, chtërna
zajima sã téż wëchòwanim piãc sztëk dzecy –
sztërzech sënów i córczi. Bëła to baro robòcô
białka. Òkróm lëdowi mądroscë, miała wiôldżé
serce i òsoblëwé pòczëcé òbòwiązkù. Tatk, jak
na te tam czasë, béł baro dobrze wësztôłcony.
Skùńcził Technikùm Bùdowë Drogów i béł méstrã
przë bùdowie szaséjów i mòstów. Òbczas I swiatowi wòjnë òstôł inwalidą i pózni mùszôł robic na
gòspòdarstwie. Starszi Gerata mielë wësoczé,
spòlëznowé i mòralné ùwôżanié westrzód familie,
lëdzy ze wsë i môlowi magòwi elitë. Òbòje bëlë
baro pòbòżnyma katolëkama i tak téż wëchòwiwelë
swòje dzôtczi.
- W chëczach królowało słowò. Tatk miôł òsoblëwi dôr òpòwiôdaniô. Ù nas biwało wiele zacnëch
lëdzy. W taczi atmòsferze jô wërósł. Jednakò
wszëtkò, co òkôzało sã dlô mie nôcenniészé,
naùczëlë mie mòji starszi. To jich ùwôżóm za
swòjich méstrów. Przekôzelë mie dôr pòjmòwaniô

Agnesa i Sztefk Gòszowie to nôszczestlëwszi lëdze na
swiece. Nick nie zapòwiôdało tegò nagromadzeniô
szczescô, czedë sã pòznelë. Nie wiedzec czedë pòjawiło sã na swiece jaż òsmënôsce lubòtnëch dzôtków: òsmë córków i dzesãc sënów. Kòżdé z dzecy
wëbrało jiny wark. Córka Katarzëna je sekretérką
na gminie, Ewa – direktorką w spòdleczny szkòle,
Jola – kùchôrką, Marzena – frizjérką, Lucyna
– cłowniczką, Ana – prawniczką, Wioletta –
przedôwôczką. Sënowie sã pòdzelëlë. Je piekôrz,
mùlôrz, flészer, szoféra, mechanik, malôrz, tapicéra,
dwùch techników, braknie blós ksãdza, doktora
i stolarza. Midzë nôstarszą córką, a nômłodszim
sënã je dwadzesce trzë lata różnicë. Nie bëło letkò
wëchòwac taczi gromôdczi, ale starszé dzecë
pòmôgałë dozerac młodszich. Ze swòjégò pòla
Sztefk dôł radã ùtrzëmac całą familiã. Na wszëtkò zarobilë włôsnyma rãkama. Terô ceszą sã
z kòżdégò zéńdzeniô ze swòjima córkama, sënama i wnëkama. W pòdzãce Matce Bòżi za òpiekã
Sztefk pòstawił na pòdwòrzim kaplëczkã.
Janusz Świątkowski, Bóg uśmiechnął się do nich
osiemnaście razy, „Pomerania”, 4/2008, s. 12-14.

Familiô Skrzëpkòwsczich z Lëzëna
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Kòchają kaszëbiznã
16

W Lëzënie mieszkô familiô Piotra Skrzëpkòwsczégò,
chtëren gÔdÔ:
- W naszi familii z dżada pradżada gôdô sã pò
kaszëbskù. Wszëtcë kòchają kaszëbską mòwã.
Temù z rokù na rok bierzemë ùdzél w rozmajitëch
recytatorsczich kònkùrsach, òsoblëwie w kònkùrsu „Rodnô Mòwa”. Co rokù przechòdzymë
wszëtczé etapë tegò kònkùrsu: gminné, rejonowé i wòjewódzczé eliminacje. W finale jô i mòje
dzôtczi wiele razy zajimelë pierszé place. Ceszimë
sã, że rozwijómë swòje recytatorsczé taleńtë
i pòznÔwómë bògactwò naji rodny mòwë. Najô
mòwa, to nasz nôwikszi skôrb, chtëren przekôzelë
nóm naszi starszi i starkòwie. Za to jesmë jima
baro wdzãczny i sã redëjemë, że w taczi spòsób
mòżemë spłacëc jima dług. Króm recytacjów,
dzéwczãta téż grają na skrzëpcach i spiéwają
kaszëbsczé piesnie, chtërne chãtno prezentëją na
rozmajitëch kònkùrsach.

mieją pisac w tim jãzëkù. Më ni mielë taczi mòżlëwòscë. Niechtërne kaszëbsczé tradicje jô móm
starã wprowadzac w mòji familii, z chtërną terô
mieszkóm w Warszawie.
Czë Wasta czãsto wrôcô mëslama, do swòjich
rodzynnëch strón?
Miłotë do Kaszëb nick nie przebije. To mie òstało z dzecnëch lat i mô to pòdług mie wiôldżi
cësk na psychikã dodrzeniałégò człowieka. Czej
przëmknã so òczë, tej widzã ne piãkné kaszëbsczé krôjmalënczi z lasama, jezorama i mòrzã.
Jak le mògã, tej wëjéżdżóm w mòje rodné stronë.
Co dlô Was znaczi familiô w żëcym?
Familiô je dlô mie nôwôżniészô. Kòżdi wòlny czas
móm starã spãdzëwac z mòjima dzôtkama i białką.
Nawiédzóm téż mòjich starszich i familiã jakô òsta
na Kaszëbach, jeżlë pòjawi sã blós takô leżnosc.
Kôrbiónka z Macejã Miecznikòwsczim
Słowôrzk:
zawòłóny - doskonały, znamienity
môg - umysł
magòwi - światły, inteligentny
wark - profesja
flészer - rzeźnik
môlëzna - miejscowość
dba - przekonanie
łączba - łączność

Cwiczënczi
1 Pòsłëchôj z platczi a pózni przeczëtôj tekstë
fot. Marek Podolczyński

Familiô je dlô mie baro wôżnô
Czë Wasta rozmieje gadac pò kaszëbskù?
- Jô sã ùrodzył we wsë Pòbłocé w wejrowsczim
krézu. Tam są mòje kòrzenie. W mòji familii sã
gôdô pò kaszëbskù. Jô téż sã z dzecnëch lat
naùcził i dzysô ni móm z gôdanim niżódnégò
jiwru. Mój bracyna ùczi kaszëbsczégò jãzëka
w szkòle. Mie to sã baro widzy, że dzôtczi terô roz-

56

z familijnégò albùmù na str. 55-56 i w czile
zdaniach òpòwiédzò kòżdi familii.

2 Dzelimë sã na sztërë grëpë. Kòżdé karno dostónie

sztëk wikszégò papiora i òpis jedny familii. Na pa
piorze nót wëpisac nôwôżniészé wiadła ò ni. Wëpisz
ta téż, jaczé wôrtoscë są dlô nich nôwôżniészé.
Pò skùńczony robòce, kòżdé karno przedstawi
swòjã prôcã przed resztą klasë. Pòłączta ze sobą
te kôrtë i dospòrządzta jesz nôdpis „Kaszëbskô
familiô”. Całosc przërzeszta do scanë w zalë.

3 Swiãti Jan Paweł II, czej béł w Sopòce w 1999

rokù, rzekł baro wôżné słowa, chtërne są
wskôzą dlô najich familiów. Przeczëtôj pòniższé
słowa, a tej wëpiszë w zesziwkach jak òpisóné
familie zjiscywają słowa Òjca Swiãtégò.

„… Jô chcã waju jesz rôz zachãcëc, żebë jesta dali
strzegła swòji tożsamòscë przez ùtrzëmiwanié
rodzynny łączbë, pògłãbiwanié znajomòscë swòjégò jãzëka i przez staranié ò przekazywanié swòji
bògati tradicji kaszëbsczi młodémù pòkòleniémù.
Trzëmôjta z Bògã wiedno!”
Òjcze nasz, Kaszëbsczé spiéwë a mòdlëtwë ,
przërëchtowôł E. Prëczkòwsczi, Banino-GduńskPelplin 2004, s.15.

Pòtemù mòżesz zrobic wëstÔwk z nëch dokazków
w klase, abò na szkòłowi tÔflë.

5 W tekstach ò familiach, co są wëżi, je wiele

wërazów, w chtërnëch mòże nalezc lëtrã, co
mô nad sobą dak. Pòdzelta sã na sztërë karna.
Kòżdô grëpa przëzdrzi sã swòjémù tekstowi
i naléze w nim słowa z „ô”. Wëpiszta ne wërazë
i dopiszta tam, dze to je mòżlëwé, jich pòlsczé
równoznaczënë. Przedstôwca kòżdégò karna
napisze nalazłé wërazë na tôflë (néga pisze
w zesziwkach). Głosno òdczëtôjta wszëtczé
słowa.
np.
nôlepszi
zarô
najlepszy zaraz

4 Ùdokaznij, jak przedstawioné familie

zjiscywają abò zjiscywałë testameńt Jana
Pawła II.

5 Je ju tradicją òd cziledzesąt lat rëchtowanié

familijnëch zjazdów. To je òdpòwiésc na słowa
Jana Pawła II ò rodzynny łączbie. Czë znajesz
jaczés nôzwëska familiów, chtërne miałë ju
taczé zéńdzenia? Wëpiszta je.

piszemë a

wëmôwiómë [y]

piszemë ô

W pòprawnym pisanim
samòzwãkù „ô” mòżemë
sobie pòmòc pòlaszëzną.
Czej w pòlsczim słowie
mómë „a”, zôs w tim
placu w dolmaczënkù na
kaszëbsczi czëjemë „y”, tej
piszemë „ô”: gada - [gydy] gôdô -, siada - [sydy] - sôdô,
woła - [łeły] - wòłô
- Króm tegò są apartné
kaszëbsczé słowa, chtërnëch
nót sã naùczëc np: môg,
dôka, żôga, kôłp.
- Wiedno piszemë
w znankòwnikach
białgòwsczégò ôrtu:
dobrô białka, mądrô cotka,
nôlepszô drëchna.

Przë leżnoscë zjazdów niejedne familie wëdÔwają
ksążczi ò swòji historii, ò zasłużonëch i zawòłónëch
lëdzach z rodu, z òdjimkama i genealogicznym
drzéwiëcã. Zrób taką ksążeczkã ò swòji rodzëznie.
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3
2. dobrô
białka

1. a-na-ô
ma-mô

ô - [y] jô - [jy]

2. apartné
kaszëbsczé
słowa
np.: dôka
Zapamiãtôj
„ô” w kaszëbsczim jãzëkù jesz piszemë w wërazach:
pôłnié, wôłtôrz, żôłc, żôłniérz, żôłti, snôżô, krôsa, knôp, kamrôt, lôdżer, môl, môltëch, nôdba, nôremny,
ôrt, rôrotë, rôczba, szwôrta, szôłtës, szôtora i wiele jinszich.

7 Nalézë w tekstach ò familiach taczé wërazë,

chtërne w môlu „ô” ni mają w pòlaszëznie „a”.
Ùłożë z nima zdania i wpiszë je do zesziwkù.

8 Z rozsëpónëch wërazów ùłożë zdania. Wpiszë
je do zesziwkù. Przeczëtôj jesz rôz i dôj
bôczenié na wëmòwã samòzwãkù „ô”.

1. rzecz / familiô / Dlô / je / to /swiãtô. / mie
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2. nogach, / Môłé / sercu. / wiôldżé / pò /dzecë / pò
/ depcą/
3. drzewò, / taczi / Jaczé / piéń, / syn. / jaczi,
/ taczi / òjc /
4. twòje / ce / ùtczisz / Jak / swòjich / dzecë. /
starszich, / tak / ùtczą / të /
5. mëmczi / pò / Do / serce. / rozëm, / lëdzy /do /
pò /

Jãzëk w ùżëtkù

9 Przeczëtôjta w pôrach kôrbiónkã. Szëkôjta

wërazów ze zwãkã „ô”. Jedna òsoba z pôrë
czëtô ne słowa, a drëgô dobiérô do nich taczé
jich pòstacje, żebë bëło widzec wëmianã „ô” na
„a” w jãzëkù pòlsczim. Sprawdzta, czë wszëtczé
słowa w ti gôdce dô sã tak òbjasnic?

A. Witôj. Jô bë chcôł òpòwiedzec cë ò swòji familii.
B. Tej słëchóm.
A. W mòji familii są: stark, starka, mëma, tatk, jô
i dwie sosterczi.
Më mieszkómë na zôpadze Kaszëb, w Dãbnicë
Kaszëbsczi. Mëmka je szkólną, a tatk – pisôrz. Jô
jem nôstarszi. Mòje òbie sostrë są młodszé òde
mie, jedna ò dwa lata, a drëgô ò trzë. Nôbarżi lubiã
mòjã sostrã Gòszã, bò z nią mògã ò wszëtczim
pògadac. Mòja familiô je kòchanô.
B. Tej to je baro fejn. Kòl mie to je kąsk jinaczi, ale
téż bëlnô je mòja rodzëzna.

10 Przeczëtôj zdania i wëbierzë pasowné słowa.

Z nima ùłożë nowé zdanié i zapiszë w zesziwkù.

1. Nasza familiô je baro wiôlgô / wiôldżi.
2. Mòja drëszka gôdóm / gôdô, że rôd sã spòtikô ze
swòją familią na rozmajitëch ùroczëznach.
3. W ùczbach kaszëbsczégò jãzëka w zdrzélnikòwim
programie „Rodnô Zemia” wprowadzoné bëło słowò
do ùzdrzenié / do ùzdrzeniô.
4. Òd czilenôsce lat rodnô mòwa nie je
przekôzywónô / przekôzywóny w kaszëbsczich
familiach.
5. Mój drëch Antónk wiedno
rozpòwiôdają / rozpòwiôdô za Derdowsczim „Chto
kaszëbsczi jãzëk znaje mòże pòznac wszëtczé kraje.”

Przedôwôczka
- Czë mògã w czims pòmòc?
- Wëbôcz, ale ti më ni mómë.
- Mùszisz jic tam do dzélu kòmpùtrowégò.
- Nié, te są krótkò wińdzeniô, w dzélu papierniczim.
Hénë tam, na prawò.
Sławina
- Jo. Jô brëkùjã nową platkã karna „Kartësczé
zwónczi”.
- A dze mògã nalezc jinszą dzysdniową kaszëbską
mùzykã?
- A nalézã tam téż roczëznowé kôrtë?
- Dzãkùjã baro!

11 Wëzwëskôj słowa spòd a) abò b) i ùłożë

z nima jakąs czekawą historiã. Kùnôszczi
mòżesz dopasowëwac do narracji. Przeczëtôj
jã w klase. Nôlepszé òpòwiôstczi wôrt
zabédowac do cządników.
a) kaszëbskô, familiô, krôj, nôùka,
nowòczasnô, wiôlgô, bògatô
b) mô, czekô, òpòwiôdô, pòmôgô, spiéwô,
przedstôwiô

1 Wësłëchôj rozmòwã z platczi. Pòwiédz ò czim ta
17

gôdka je. Jaczé rzeczë chca kùpic Sławina?

2 Przeczëtôj lëstã darënków. Pòwiédz, chtërne
z nich të bë chcôł/chca dostac na roczëznã?
Wpiszë w zesziwkù czemù?
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3

Darënczi na roczëznã „Wëbierôj, co chcesz!”
3 Przeczëtôj rozmòwã i wëbierzë pòprawné

słowa. Przegadôj tã kôrbiónkã z drëchã abò
drëchną z łôwczi.

Krómòwô: Witóm, w czim mògã/chcã pòmòc?
Mónika: Jô szukóm/widzã „Remùsa” na DVD?
Krómòwô: Proszã baro. Mòżna gò nalezc/spòtkac
w dzélu filmòwim?
Mónika: A dze/jak to je?
Krómòwô: Nót jic tam na lewò kòl te/za tim
wiôldżégò òkna.
Mónika: A czë je/mô nowô platka CD Natalii
Szréder? Jô bë chca dac w darënkù sosterce.
Krómòwô: Nié, ti më jesz ni mómë/ni môta.
Mónika: Tej to je szkòda. Tej proszã - platkã „Wiedno
Kaszëbë”.

4 Sprawdzta, chtërne rzeczë wëmienioné w cw.
2 jidze kùpic i dze? Mòżeta téż sprawdzëc
w internece.

5 Przeprowadzta w pôrach rozmòwã. Jesta

w ksãgarni i chceta kùpic dwie platczi i ksążkã.
Wëzwëskôjta pòznóné na ùczbach pòchwatë.
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6 Ùmów sã z twòją półsostrą na kùpisze do

centrum hańdlowégò. Zazwòni do ni. Napiszë
tã rozmòwã w zesziwkù i przeprowadzë ze
swòjim drëchã/drëszką z łôwczi.

7 Przeczëtôj zdania i dôj słowno prôwdzëwą
òdpòwiédz. Dôj bôczenié na pòprawné
przeczëtanié datów.

- Tatk ùrodzył sã w 1941 rokù, a syn w 1968 r. Wiele
lat miôł tatk, czej ùrodzył sã syn?
- Mëmka ùrodza sã w 1951 r., a córka w 1973 r.
Wiele mëma miała tej lat?
- Nôstarszô sostra ùrodza sã w 1976 rokù,
a nômłodszi brat w 1990 r. Wiele lat je różnicë
midzë nima?
- Nôstarszi brat ùrodzył sã w 1990 r. a nômłodszi je
ò 13 lat młodszi. W jaczim rokù òn sã ùrodzył?
- Sostra ùrodza sã w 1996 r., a ji trzeji bracynowie
rodzëlë sã pózni, co dwa lata? Wiele òni mają terô
lat?

8 Napiszë plan dzejaniégò, jaczé nót pòdjąc,

żebë zrëchtowac familijny zjôzd, na przëmiôr
taczi jak Cerocczich. (Zabédôj plac, kòmitet
òrganizacyjny i program całi ùroczëznë)

- Wiele të môsz bracynów?
- Jô móm dwùch bracynów.

11 Zapiszë wëniczi z anketë z cw. 10 fùl zdaniama
w zesziwkù.
Tómk mô dwùch bracynów…

12 Zabaw sã w pòétã i napiszë wiérztã dlô swòji
mëmë na ùrodzënë. Przedstaw jã w klase.

9 Òpiszë swòjã wësnioną rodzëznã

z wëzwëskanim pòznóny słowiznë. Bëlno sã
nad tim zadanim rozmëszlë.
Mòja wësnionô rodzëzna!
W mòji familii…

10 Przeprowadzë westrzód twòjich drëchów /

drëchnów z klasë anketã na témat familii. Chto
z klasë mô w familii nôwiãcy wëmienionëch
niżi òsobów?
bracyna sosterka półsostra cotka wùja
półbrat

Mòja familiô w albùmie
1 Przërëchtuj albùm techniką kòlażu,

w chtërnym nalézą sã òdjimczi twòji familii
i drëchów.

2 Napiszë:
* Chto to je?
* Skądka pòchÔdÔ? np. Òn je z Kartuz.
* Dze ten òdjimk je zrobiony?
* Pôrã zdaniów ò jich wëzdrzatkù.
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4

Wòlny czas

Słowizna
5
1

2

3
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1

Pòwiédz, jaczé zajimnotë są pòkôzóné na
òbrôzkach?

1

a) jigrë w kòszikòwą balã
b) kòmpùtrowé jigrë

2

a) òbzéranié filmù na DVD
b) òbzéranié meczu nożny balë

3

a) czëtanié ksążczi
b czëtanié cządnika

4

a) słëchanié radia „Wiedno Kaszëbë”
b) słëchanié mùzyczi na MP3

5

a) wanoga na sztrąd
b) wanoga do kina

4

2 Na przëkładze mapë do czasnika òbzerac

stwórzta na tôflë pòspólną mapã do czasnika
jic, grac,
film na DVD

òbzéróm
jigrë w nożną
balã

programã
w zdrzélnikù

3 Róbta w pôrach. Na spòdlim mapë wërazów
z cwiczënkù 2 dopasujta do wërażeniów
pasowné czasniczi.
Jedna òsoba gôdô: - DVD. Zôs drëgô na to: Òbzéróm. I tak dali.

4 Mój tidzéń. Òpòwiédz, co robisz w wòlnym

czasu przez całi tidzéń. W wëpòwiedzë
wëzwëskôj pòznóné czasniczi i wërażenia.
Wpiszë to do zesziwków.

5 Sadnijta w kòle i pòprosta sebie nawzôs

ò dokùńczenié zdaniów. Òpòwiédzta ò swòjim
abò swòji familii, abò drëchów, wòlnym czasu.

W pòniedzôłk pò ùczbach…
We wtórk të wiedno...
W strzodã jô…
We czwiôrtk pò robòce mòji starszi...
W piątk mòja sostra (mój bracyna)...
W sobòtã z mòjima drëchama…
W niedzelã sã...

6 Przeczëtôjta kôrbiónkã z pòdzélã na role.

Pòwiédzta, co z wòlnym czasã chcą zrobic
Jónk, Ana, Julka i Grétka? Naùczta sã swòjich
rolów na pamiãc i nagrôjta tã aktorską scenkã
na mòbilkã. Òbezdrzëta swòjã prôcã na
mùltimedialny tôflë.

dzywné słowa, jak jaczi zaklinôcz żnijów.
J. To niżódné zaklãca, le midzënôrodny jãzëk
esperanto.
A. A na cëż cë je ten jãzëk?
J. Jô to robiã czësto dlô se. Baro mie sã widzy ta
mòwa.
T. Në a të, Julka, co mdzesz robia?
Julka: Jô jadã ze swòjima starszima w górë. Òni
sã pòznelë w górach i terô rôz w rokù wiedno tam
jeżdżą.
J. Grétka, rzeczë, jak të so ùmilisz wòlny czas?
Grétka: Jô w kùńcu pòchòdzã pò krómach,
òbezdrzã, co je terô módné i mòże jesz co so kùpiã.
Bòżena Ùgòwskô, Jãzëk kaszëbsczi dlô kòżdégò,
Gduńsk 2007, s. 66.

7 Ùczbòwé rozegracje. Miónkòwé pisanié.

Dobiérómë sã w trzë karna. Kòżdé karno
napisze na kôrtce jak nôwiãcy zajimnotów, jaczé
mòżna wëkònëwac w wòlnym czasu. Mómë
na tã robòtã piãc minut. Terô przedstôwcë
wespòlëznów pòdińdą do tôflë. Na kòmańdã
„Start!” w òsóbnëch rzãdach zapiszemë swòje
wërażenia. Za kòżdé dobrze zapisóné zajimniãcé
karno dostónie pónkt. Wëgraje ta zbrzątwiô,
chtërna dobãdze nôwiãcy pónktów.

8 Napiszë doma prôcã na témat „Mój wësniti
weekend". Miéj starã ò pòprawny pisënk.

Nót je bëc czekawi swiata.
Jónk: Wejle jak dobrze, że mómë ferie. Terô
dopiérkù sã weznã za robòtã.
Ana: Terô robòta? Jô mësla, że mdzesz leżôł do
górë brzëchã i òdpòcziwôł.
Tónk: Kò tak to prawie ù naszégò Jónka bãdze
wëzdrzało. Jak le do niegò przińdã, òn leżi na łóżkù
òbłożony ksążkama i mërmòce pòd nosã jaczés

63

4
Słëchanié, czëtanié i gôdanié

,

Słowôrzk:
òdjimk – zdjęcie
òbzerac – oglądać
rozmajiti – różny
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rówienik – rówieśnik
bédowac – proponować
załóżka – zakładka

1 Pòdzelta sã na karna pò trzë òsobë

i przeczëtôjta nen tekst z pòdzélã na role.

2 Òdpòwiédzta na pitania:
1) Czim zajimô sã w wòlnym czasu młodzëzna
z ògłoszeniô?
2) Co Marce nôbarżi sã widzy przë nagriwanim
kaszëbsczich ùczbów?
3) Jaczé są pòsobné dzéle robòtë przed nagranim?
4) Czemù Werónka gôdô, że mògła kaszëbską
mòwã wëzwëskac w Kanadze?
5) Pòwiédz, jak rozmiejesz zdanié?
Jeżlë sã znaje wiele jãzëków, tej mô sã wiele
dëszów.

3 Róbta w pôrach. Przëzdrzëta sã na załóżczi

i rzeczta, z czim sparłãczoné są ne
pòdjimniãca. W chtërnëch z nich wa bë chca
dzejac i dlôcze?

4 Jinszé ùczbë kaszëbsczégò jãzëka, rëchtówóné

są òd czile lat przez Adama i jegò drëchów
w Wejrowie. Mają òne czile dzélów: szpòrtowné
scenczi, ùczbë gramaticzné i jãzëkòwé
kòmentarze. Wôrt je wlezc do internetu
i òbezdrzec to, co ny młodi lëdze bédëją swòjim
òbzérnikóm. Òbezdrzëta jednã ùczbã w szkòle
na tôblëcë mùltimedialny i òpòwiédzta, co w
ni bëło. Rzeczta, co wama sã nôbarżi widzało
i zrëchtujta notérënk w zesziwkù. Wlezta na
fejsbóka i zabédujta te ùczbë wajim drëchóm.

Je to bëlnô ùczba kaszëbsczégò jãzëka.

5 Pòdzelta sã na grëpë pò szesc òsobów i przeczëtôjta
òdjimkòwi kòmiks, jaczi je na pòstãpny stronie.

6 Wëmëszlta dlô kòżdégò òdjimka titel. Swòje

bédënczi zapiszta na tôflë. Z nich wëbierzta
nôbarżi pasowny. Wpiszta je do zesziwków i do
kòżdégò napiszta pò dwa abò trzë zdania.

7 Kòżdi wëbierze trzë òdjimczi. Òpòwié, co

na nich je? Jaczé farwë na nich widzy? Dze
zrobiony je nen òdjimk?

8 Ò òdjimkù, chtëren cë sã nôbarżi widzy,

òpòwiédz swòjémù drëchòwi z łôwczi. Jegò
zadanim je wëzgòdnąc, ò jaczi òdjimk chòdzy.

9 Wësłëchôj ùwôżno kôrbiónków z platczi

i pòwiédz, ò czim w nich je gôdka. Kòżdi
wëbierze so jednã rozmòwã (str. 67). Wszëtcë,
co wëbrelë pierszą gôdkã, dobierzą sã w
trzëòsobòwé karna i pòdzelą sã rolama. Ti,
chtërny wëbrelë drëgą gôdkã, pòdzelą sã
na sztërëòsobòwé karna i téż przëdzelą
sobie role. Naùczta sã nôprzód jich dobrze
czëtac, a pòtemù rzeczta z pamiãcë. Mòżeta
przedstawic te scenczi przed klasą abò nagrac
np.: mòbilką, a pózni wespół je òbezdrzec.
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1
Zaczinómë zdjãca. Òbrôzk pierszi!
Zdrzë, co òni robią. Tu je baro
niebezpieczno!
Le so tegò kózra nie ùszczipnij.
To béłbë ale szpòrt?!

2
Wzerôjta lëdze, co tu sã dzeje.
Chcôł të dostac merkã. To bãdze
bòlało. Òstrzégóm. Chùtczi jô
cã ùszczipnã. Ju czëjã, jak të
piszczisz! Ła, ła.

Wiéta wa, co to wczora bëłë za
szpòrtë. Robert chcôł Szëmóna
kòwalsczima szczëpcama
szczipac.
To nie bëło nijak smiészné.
Ale jô mù swòje pòkôzôł.
A pòtemù dze wa jacha?

Biôj, biôj

4
Më so bëlë nad Môłim Mòrzã.
I pòdzywielë wiôldżé rëbacczé bôtë.
Pòjta, cos wama pòkôżã.

5

Co to je? Ten duch chce mie ùkùcharzëc. Dze më jesmë? Chtëż tuwò mieszkô?
Retujta mie?!
Nie wiém, ale sã dowiém. Jô jidã
Dôj pòkù, to doch je blós drzewò.
pierszi.
Òno cë nick nie zrobi.
Pòj lepi ze mną zazdrzec w jeden
czekawi plac.

7
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6

I tak më zaszlë w ten wiekòpòmny môl, dze dżinãlë
naszi stoczniówcowie.
Cos mù sã stało, czë co?
Nie wiész? Òn doch je artista. Ale dobrze, ju dobrze.
Zdrzëta, chto tam stoji: Janusz i Szëmón.
Cos nagriwają. Alana! Czekawé co? To tak wëzdrzi,
że òni sã zarô schwôcą.

8

Jak to fejno, że të wëgrôł ten turniér gôdkarzów
kaszëbsczich. To bëło prima. Gratulérëjã.
Dzãkùjã baro, chòc to nie bëło letkò. Ale szpòrtë
jô baro lubiã. A wiém, że të téż.

Midzë drëchama
Józk: - Witôj! Co të tu robisz?
18 Staszk: - Gadôj cëszi! Jesmë w czëtnicë.
Ana: Zdrzë! Tam nad dwiérzama je napisóné
„Bądzta sztël!”
S. Prawie Józkù, bądz sztël. Zdrzë, jakô tam za
pòlëcą fòrsz asystentka stoji.
J. Pò prôwdze (zrobił wiôldżé òczë). Jô widzã, że të
sã tu dobrze czëjesz?
S. Dlô mie to je prôwdzëwi rôj. Tu mòże nalezc
rozmajité ksążczi, kaszëbsczé gazétë i spòtkac
piãkné dzéwczãta.
A. Staszkù, Staszkù, të le so ùważôj, a jô? Mie tu ni
ma?
J. Ale Aneczkò. Nad ce nie dô. Òn doch blós w te
ksążczi wzérô.
S. Na gwës. Tobie bë sã téż przëdało òd czasu do
czasu tu zazdrzec.
J. A jô wòlã doma òdemknąc kòmpùter i czëtac, co
blós chcã.
S. Môsz prôwdã, ale tu je taczi òsoblëwi spòkój,
cëszô, zôpôch starëch ksążków…
A. Józkù, zdrzë òn ju òdpłiwô, szczipnij gò.
S. Le mie dôj pòkù. Mie je tak dobrze.
J. Jô nie brëkùjã czëtac tëch rozmajitëch ksążk,
swój wòlny czas pòswiãcywóm na przezérk
internetowëch starnów.
A. Tej na drëdżi rôz zazdrzë so na stronã www.
akademiô kaszëbskô.
J. A żebës wiedza, że zazdrzã!

Jem bùszn

ô ze se

Robert: Oh, jaczé fejn kòszulczi!
19 Marta: Nama téż sã baro widzą.
R. Jô jesz taczich nie widzôł.
Werónka: To je taczi nowi stil. Wa wiéta, trzeba
wiedno łamac stereòtipë i prostą, a nawetka mòżna
bë rzec - prostacką, módã.
Szimón: Na czim to nibë òna pòlégô?
W. Në na tim, że wiele lëdzóm dzys sã zdôwô, że
wszëtkò je lepszé, co je w jinszim jãzëkù pisóné.
Sz. To doch je w jinszim!
M. W naszim òjczëstim.
Sz. Jo, jô nie zmerkôł. A pò prôwdze: „Jem bùszny
ze se”.
R. Alaże, to je naprôwdã w òjczëstim. Kò to je nasza
rodnô mòwa.
W. Tak je. Nôpierwi më miałë kòszulczi
z nôdpisama: „I’m proud of myself”.
M. To bëło téż fejn, bò niżi bëło napisóné: „Kaszëbë”.
Tej bëło wiedzec, że chòdzy ò naszã tatczëznã.
W. A terô më so naszafòwałë nôdpisë, chtërne mają
taczé samò znaczenié, le w kaszëbsczim jãzëkù.
Sz. Në téż richtich. Kò to doch nie je dzys jaż
takô wiôlgô bùcha rozmiôc pò anielskù. Zôs pò
kaszëbskù to je cos!
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10 Ze swòjim drëchã abò drëszką të sã zeszedł

na spòrtowi zalë. Pògadôjta ze sobą, co tam
bãdzeta robia.

3 Z rozsëpónëch wërazów ùłożë pòprawné
zdania i wpiszë je do zesziwkù.

1. tatk / Mój / z / wiedno / nożną / bracynama /
w / grają / sobòtã / w / balã.
2. Na / wieczórnicã / mòjã / wszëtczich / robiã /
jô / dlô / drëchów. / roczëznã
3. òczarzałi./ drëch / jak / na / dnia / kòmpùtrze /
Jegò / graje / kòżdégò
4. baro / Jô / kaszëbsczégò / ùczbach më / na
/ rozmajité / lubiã, / jãzëkòwé / jigrë. / robimë /
czedë
5. binie, / wa / tej / grajeta / na / to / baro / jô /
przeżiwóm. / Czedë

A. Hewòle, të ju tu jes?
B. A co të mëslôł. Czej chòdzy ò balã, tej chòcbë
sã pôlëło jô jem wiedno na czas.
A…
B…

Cwiczënczi gramaticzné
Zapamiãtôj! Czasniczi: grac, robic
Czas teraźniejszy – terny czas
Grac - grać

Robic - robić

Pòjedincznô lëczba
Jô gróm/grajã
Të grôsz/grajesz
òn, òna, òno grô/graje

Pòjedincznô lëczba
Jô robiã
Të robisz
Òn, òna, òno robi

Wielnô lëczba
Më grómë/grajemë
Wa grôta/grajeta
Òni, òne grają/grają
Wë grôce/grajece

Wielnô lëczba
Më robimë
Wa robita
Òni, òne robią
Wë robice

W kaszëbiznie mómë czasniczi, chtërne òkróm
dłudżi fòrmë, mają téż fòrmã krótką np.
gróm/grajã – grôsz/grajesz. Je òna baro czãsto
ùżiwónô na nordze Kaszëb. Czasniczi grac, znac
òdmieniwô sã na dwa spòsobë. Preferowónô je
òdmiana: grajã, znajã.

1 Przeczëtôj òdmianã czasników grac i robic.

Zapiszë je na tôflë i czëtôj pòsobicą. Wëbierzë
czile fòrmów i napiszë z nima zdania.

2 Pòdług mòdła òdmianë czasnika grac zapiszë
w zesziwkù òdmianã czasnika rozmiec.
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4 Przëzdrzë sã na malënk. Pòwiédz, jaczé

spòsobë na spãdzenié wòlnégò czasu òstałë tu
pòkôzóné?

5 Dopasuj ùstno do òdjimków wëpisóné

dzejnotë. Jaczé zajãca nie są pòkôzóné na
òdjimkach?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wstôjô (7.00)
bierze naprësk (7.10)
òblôkô sã (7.20)
jé frisztëk (7.30)
mëje zãbë (7.40)
spòtikô sã z drëchama (12.00)
przëchôdô dodóm (15.00)
jé pôłnié (15.15)
sprzątô jizbã (18.00)
òdrôbiô lekcje (18.30)
rëchtëje sã do spaniô (20.45)
jidze spac (21.00)

12.00

14.00

7.40

15.00

Co niese
dzéń?

7.30

7.20

18.30

7.00
6 Na spòdlim òbrôzków z cwiczënkù 5 òpiszë
ùstno dzéń Sławinë.
Sławina wstôjô ò 7.00 reno.
Òna ........... ò 7.10.

7 Pòrównôj dzéń Sławinë z twòjim pòniedzôłkã.
Zapiszë to w zesziwkù.
Sławina wstôjô ò 7.00 gòdzënie
Jô wstôjóm ò .........

8 Róbta w pôrach. Pòrównôjta swòje

20.45
rozkłôdënczi dnia. Wszëtczé pòpôłniowé
i wieczórné gòdzënë, jaczé są kòl òdjimków
napiszta w zesziwkach bëlno pò kaszëbskù.
Jô mëjã zãbë ò 7.15 . A të?
Jô nie mëjã mòjich zãbów ò 7.15 leno ò 7.05.

9 Òpòwiédz, jak wëzdrzi rozkłôdënk dnia twòjich:
mëmczi, tatka, sostrów, bracynów, starczi abò
starka. Òkreslë czas wëkònywónëch robòtów.
Jeden z nich wpiszë do zesziwkù.
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10 Sôdómë na stółkach w kòle we westrzódkù

zalë. Kòżdi na kôrtce napisze jeden czasnik
sparłãczony z dzejaniama òbczas całégò dnia.
Kôrtkã òbróconą nôdpisã do dołu pòłożimë
na stółkù, jaczi stoji we westrzódkù. Tej
wëbierzemë jednã kôrtkã, leno nié swòjã
i ùłożimë z tim czasnikã zdanié. Przeczëtómë
je głosno. Na kùńc ùstawimë sã tak, jak
pòsobicą ne zajãca są wëkònywóné òb dzéń.
Przëzdrzë sã malënkóm, jaczé są niżi. Napiszë

11 w zesziwkù ò kòżdim z nich pò trzë zdania.

Napiszë téż, co mòżna zrobic, żebë òdrôbianié
ùczbów abò familijné sprzątanié chëczi bëło
przëjemné.

12 Zrób doma mòbilką òdjimczi wëbróny òsobie
z familii òbczas codzénnëch zajãców. Pózni
wëdrëkùj je, òpiszë pò kaszëbskù i zrób
plakat (plakat mòżna zrobic w kòmpùtrze
i wëdrëkòwac). Na pòsobny ùczbie òpòwiédz
ò swòji robòce.
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Co dzys robimë?
Jak tu tobie dogòdzëc?

20

Agata: Witôj drëchù (drëszkò)!
Tómk: Witôj.
A. Jô widzã, że të nie wiész co ze sobą zrobic?
T. Jô jem ju pò szkòle. Terô mëszlã, co zrobic z
wòlnym czasã?
A. Jô bë chãtno òbezdrza jaczis dobri film.
T. W zdrzélnikù na gwës nic dobrégò ni ma.
A. Tej mòże pùdzemë do kina? Dzysô grają
„Krëjamnotã Filomenë” .
T. Taczich filmów jô nie lubiã.

A. Kò tedë pòjmë na kòncert do filharmónii.
T. Cëż të, pòwôżnô mùzyka mie nie òbchòdzy.
A. Z Rusji przëjachôł Chór Aleksandrowa. To bãdze
cos czekawégò. Jô czëta ò tim w gazéce.
T. Mòże jo, ale mie sã nie chce tak długò sedzec, jô
pò ruskù nick nie rozmiejã.
A. Cãżkò cë je dogòdzëc. Na mecz téż nié, to mòże
na szpacérk nad mòrze? Przë leżnoscë pògôdómë
ò tim, dze latos pòjedzemë na wanogã.
T. To je dobrô ùdba. Tej pòjmë zarô, a wieczorã
pòmëslimë, co bãdzemë robilë witro.

13 Pò wësłëchanim gôdczi z platczi, wëbróné

dwie òsobë czëtają jesz rôz tekst z pòdzélã
na role. Pòwiédzta, jaczé ùdbë na spãdzenié
wòlnégò czasu mielë waji drëszë?

14 Rzeczë, jaczé są twòje bédënczi na kùlturalné

zagòspòdarzenié lózégò czasu dlô młodzëznë?
W òdpòwiedzach ùżij rozmajitëch czasników
w nieòznacznikù, np. grac, spiewac, chòdzëc,
słëchac... .

17 Jónk je mòckò zajiscony, bò pò chòrobie jesz

ni mòże jic bùten. Baro wlazła na nie jimra
i nie wié, co robic. Zwòni do Klarë pò radã.
Pòdpòwiédz Klarze, co czekawégò Jónk mòże
òb ten wòlny czas robic w chëczë?

15 Ùczbòwé rozegracje: Parłãczenié słowiznë?

Wëbierzta dwùch ùczniów. Kòżdi z nich
dobiérô sobie pòsobicą pò jednym drëchù.
Pòwstałé grëpë losëją kùwertë ze słowama,
czëtają je i mają starã jak nôwiãcy wërazów
zapamiãtac. Pózni chtos z pierszégò karna
gôdô głosno jeden czasnik, a karno drëdżé
mùszi doparłãczëc jak nôwiãcy pasownëch
wërazów i wërażeniów ze swòji kùwertë. Dali
zróbta na òpak.
grac, spiewac,
czëtac, gadac,
jachac, wanożëc,
malowac, biegac, pòmagac,
sprzątac, òbzerac, pisac,
twòrzëc

w balã,
na kòmpùtrze,
ksążkã, bez mòbilkã, bez
e-skype, pò lese, na kòle, swòjim
starszim, starëszce, chëczë, aùtół,
zadanié, lëst e-mailowi, projektë,
filmë, wëstôwk, piesnie

16 Pòdzelta tôblëcã na pół. Kòżdé karno na

swòjim dzélu zapisywô wërazë (jeden pòd
drëdżim), chtërne zapamiãtało. Przeczëtôjta je
i pòłączta ze sobą. Wpiszta do zesziwkù.

18 Przeczëtôj ò czekawi znance kaszëbsczégò

jãzëka. Wëszëkôj jesz jinszé słowa, w chtërnëch
zachôdô na cécha. Wëpiszë je na tôflë.
W kaszëbiznie ni ma tzw. rësznégò e, jaczé
znajemë z pòlaszëznë, np.
wtórk – wtorek, dómk – domek,
zómk – zamek, Tómk – Tomek,
Rómk – Romek, stôwk – stawek, pôlc – palec
Słowôrzk:
jimra – nuda
lubkò – czule, przyjemnie
leżnosc – okazja
zdrzélnik – telewizor
krëjamnota – tajemnica
dobëcé – zwycięstwo
dzejnota – działanie, czynność
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Kùltura

Tuńc to nie je wiôlgô robòta,
ale dlô tegò...

Z tuńcã przez żëcé!
Karno Piesni i Tuńca „Zemia Lãbòrskô”
21
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Jistnieje òd 2004 rokù. Liczi bez 50 nôleżników.
Je karnã wielepòkòleniowim. Strzód nôleżników
są dzecë i młodzëzna, chtërne mają tu wiôldżé
mòżlëwòtë artisticznégò rozwiju. W skłôd karna
wchôdô kapela, chùrk i dwie tuńcowné grëpë.
„Zemia Lãbòrskô” rozkòscérzô przede wszëtczim
kaszëbsczi fòlklor, ale w repertuarze są téż
nôrodné tuńce – pòlonézer, krakòwiôk, kùjawiôk,
òbérk. Atrakcyjnotã kòncertów pòdnôszają
widzałé òriginalné kaszëbsczé, krakòwsczé
i łowicczé stroje.

„Zemia Lãbòrskô” mô ju za sobą kòle 300
kòncertów, w wiele gardach Kaszëb i Pòlsczi,
midzë jinyma: w Lãbòrgù, Warszawie, Krakòwie,
Gduńskù, Sopòce, Gdini, Żiwcu, a téż pòza greńcama naszégò kraju: - na Lëtwie, w Macedónii,
Miemcach, Serbii, Słowacji i na Wãgrach.
Karno dostało wiele nôdgrodów i wëprzédnieniów w przezérkach fòlkloristicznëch,
w Midzënôrodnym Festiwalu Rzesznoscowëch
Karnów Artisticznëch „Tãga Pòlskô”, na Festiwalu Kaszëbsczich Kòlãdów. Je wespółòrganizatorã Festiwalu – Midzënôrodné Zéńdzenia
z Fòlklorã „Mùzyka Regionów”, chtërne òdbiwają
sã co rokù w Lãbòrgù, w trzecy dekadze lëpińca.

Iza – Jô jem w karnie 10 lat i grajã na skrzëpcach. Nen czas to òsoblëwô przigòda z fòlklorã, pòznôwanié rozmajiti i bòkadny kùlturë
rozmajitëch regionów, wtim òsoblëwie naszégò
kaszëbsczégò. Baro mie sã widzą kòncertë
w jinëch stronach. Je to bëlnô leżnosc do pòznaniô
czekawëch placów w Pòlsce i w Eùropie, jak téż
do zawiązaniô nowëch drëszbów.
Maria – W tim karnie tańcëjã i spiéwóm òd zôczątkù
jegò jistnieniô. Razã z drëchama spãdzywómë
wòlny czas òsoblëwie òbczas próbów, warsz-

tatów i wëjazdów. Z binë widzymë, czë nasza
robòta sã widzy lëdzóm. To je dlô nas nôwiãkszé
pòdzãkòwanié za gòdzënë próbów i starë ò dobrą
niwiznã.
Emilia - Do karna jô trafia trzë lata temù, czej
razã z klasą na jãzëkù kaszëbsczim më zawitelë
na próbã. Baro mie sã widzało to, co robilë mòji
rówienicë: jich redosc, chwat do tuńca i drëszba.
Jem bùsznô, że dzãka wëstãpóm mògã rozkòscerzac naszã snôżą kaszëbską kùlturã.

...co nie rozmieje,
to je jesz wikszô sromòta.
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Paradise

kùzniô taleńtów
22
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„Paradise” to Karno Nowòczasnégò Tuńca,
chtërnémù sã ùdało zwënégòwac wielné dobiwczi na niwiznie wòjewódzczi, òglowòpòlsczi
i midzënôrodny. Amatorsczé karno pòwstało
w lëstopadnikù 2001 rokù i dzejô przë Dodomie
Kùlturë w Kôrsënie. Pierszi rôz sã pòkôzało òbczas Wiôldżi Òrkestrë Swiąteczny Pòmòcë. W
zestôwk karna wchòdzą dzéwczãta z Zespòłu
Szkòłów nr 1 w Kôrsënie i Zespòłu Szkòłów
nr 2 w Wielu, a téż ùczenczi ze spòdlecznëch
szkòłów z Czerska. Dzysdnia „Paradise” mô kòl

90 nôleżników i je pòdzelony na trzë wiekòwé
kategòrie. Òd 2005 rokù je nôleżnikã Pòlsczi
Federacji Tuńca. Karno zajimô sã wieleôrtnyma
kategòriama tuńca: hip-hop, disco dance, dance
show, terôczasny tuńc. Instruktorã i chòreògrafã
karna je Iwòna Lôska z wësztôłceniô mgr fizycznégò wëchòwaniô, instruktor tuńca i aerobikù. Karno je trzërazowim méstrã Pòlsczi i dëbeltnym wiceméstrã Pòlsczi 2014 rokù w czile
tuńcownëch kategòriach.

Wiktoria - Jô jem w karnie òd piãc lat. Tuńcowi òddôwóm całą sebie. Na binie zabôcziwóm ò wszëtczim, co dzeje sã wkół mie. Je to
całé mòje żëcé. Przez bëcé w tim karnie miło
spãdzywóm wòlny czas. Mògã tej wiele sã
rëchac a ceszëc. To wszëtkò zastãpiwô mie
zdrzélnik i kòmpùter.
Klaudia - Tańcëjã ju dzesãc lat. To je mòja
nôwikszô łakòta. Z nią chca bëm jic przez żëcé.
Dzãka tuńcowi jô nie wiem co to je górz, mògã
wërazëc swòje wseczëca i nabrac nowëch
pòdskacënków. Wiôldżim skarbã dlô nas je Wastnô Iwòna, chtërna zapôla w nas miłotã do tuńca
i pòtrafia przëcygnąc do sebie taką ùrmã dzéwczãt.

Słowôrzk:
ùczenczi – uczennice
zwënégòwac – zyskać, zdobyć
dobiwk – zwycięstwo
niwizna – poziom
rozkòscerzac – promować
wieleôrtny – różny, wieloraki
ùlubienié – pasja
pòdskacënk – inspiracja
wseczëcé – uczucie
ùrma – rzesza
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Cwiczënczi

10 W tekstach je gôdka ò rozmajitëch kategòriach
i ôrtach tuńca. Wëmień je. Czim jinaczą sã te
tuńce? Jaczé wseczëca towarzą tuńcóm? Czë
wôrt je rozmiôc tańcowac?

1 Wësłëchôj z platczi dwùch tekstów
23

sparłãczonëch z tuńcã na Kaszëbach.
Przeczëtôjta ne tekstë jesz rôz i wëdolmaczë
drãdżé słowa. Dobierzta sã w dwa karna.
Kòżdé karno wëpisze na òsóbnëch
niewiôldżich kôrtkach jak nôwiãcy
nôwôżniészich wiadłów ò przëdzelonym
zespòle. Na jedny kôrtce jedno wiadło.

11 Pòsłëchôjta wëjimkù kaszëbsczi mùzyczi.
23

Dobierzta sã w trzëòsobòwé karna i stwórzta
chòreògraficzny ùkłôd, chtëren òddô waje
ùdbë i wseczëca sparłãczoné z ną mùzyką.
Przedstawta gò w klase.

2 Do tôflë przërzeszoné są dwa òdjimczi abò

dwie pòzwë karnów. Ùczniowie pòdchôdają
i przëwiesziwają swòje kôrtczi pòd pasownym
zespòłã. Na spòdlim zebróny wiédzë ùczniowie
mają starã jak nôwicy rzec ò kòżdim
zespòle.

3 Przeczëtôjta jesz rôz òba tekstë z pòdzélã

na rolë (narratór i nôleżnicë karnów). Dôjta
bôczenié na wseczëca, jaczé towarzą
nôleżnikóm tuńcowëch karnów. Pòwiédzta
ò tim.

4 Ùczbòwé rozegracje. Mòja wiédza ò tuńcu.

Pòdzelta sã na dwa karna. Jedna grëpa twòrzi
mapã mëslów na plakace Zespòłu „Zemia
Lãbòrskô” a drëgô na „Paradise”. Môta na to 15
minut.

5 Ùkôżta swòjã robòtã tak, żebë kòżdi nôleżnik
miôł cos do pòwiedzeniô ò przëdzelonym
zespòle.

6 Wszëtcë ùczniowie dostóną môłą farwną

samòprzëlepną kôrteczkã, chtërnã przëkleją na
plakace pòd zespòłã, do chtërnégò chcelëbë
nôleżec.

7 Przepiszë i przemaluj do zesziwkù mapã

mëslów wëbrónégò przez se karna i ùdokaznij,
czemù prawie të bë chcôł w nim wëstãpòwac?

8 Dobierzta sã w pôrë i òpòwiédzta jeden

drëdżémù, co widzyta na òdjimkach, jaczé są
kòl tekstów.

9 Pòwiédz, czë w twòji wsë (miesce) dzejô jaczés
mùzyczné karno i jaczi zort mùzyczi abò tuńca
prezentëje? Napiszë ò tim w zesziwkù i nalézë
jaczés òdjimczi.
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10 Przedolmaczë nen tekst na kaszëbsczi i zrób
z niegò plakat.

„Taniec jest jedną z rzadkich dziedzin działalności
ludzkiej, gdzie człowiek jest zaangażowany
całkowicie: ciałem, duszą i umysłem…”

Czëtanié i wëmòwa

Szos
Hejle, to je dlô nas cos
nëkac, skakac, pùszczac szos,
w balã kòpac, nabrac szwąg,
tak że z tëłu òstnie prąg.
Bò nas rozpiérô chwat
Do przódkù jic na swiat
Chãtno sã ùczëc, lubic sport
To dëcht wcyg nama robi szport.
Jic na miónczi z kòżdim rôd,
Pierszich môlów szmakac brzôd,
W rézã żëcô ôpen bëc,
Chòc pòmianë żdają wstec.
Chcemë wskazac jinszi tur Piãkny, bëlny, dawac wzór.
Złosc i òszôc szmërgnąc w nórtk Jic òdwôżno z dobrim w przódk.
Eùgeniusz Prëczkòwsczi,
Szos, [w:] płyta CD Cél daleczi,
Banino 2010.
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A czej të so ùswiądniła to, że mòżesz téż sygnąc pò
medale w midzënôrodnëch spòrtowëch biôtkach?
Tak richtich to pózno, bò pò czile latach treningù.
Mie felowało wiarë w se. Dzes we mie sedzôło to,
że mògã zrobic wiele, ale ni mia jem òdwôdżi, cobë
sygnąc pò te snienia. Terôzkù jô wiém, że bez negò
ùwierzeniô w se sukces nie je mòżlëwi.
Ten felënk wiarë w sebie wzął sã z tegò, że të jes
z môłi wsë?
Mëszlã, że to wszëtkò zanôlégô przede wszëtczim
òd charakteru i strzodowiszcza. […] Mëma, sąsadze
i drëszë dopingòwelë mie. Jô wiedno pòdsztrichiwóm,
skądka jô jem i jem bùsznô se swòjich Mscëszejców.
Chãtno tam wrôcóm i mówiã ò nich głosno. […] Më ni
mùszimë nigdze ùcekac. Kaszëbë to piãkny plac i nót
je bëc z niegò bùsznym. I to trzeba gadac młodim.

Kaszëbsczé eùro w Gôrczënie, „Pomerania”, czerwiec 2012 s. 48

Z Angeliką Cëchòcką –
strzébrzną medalëstką
Halowëch Mésterstwów
Swiata w Sopòce w biegù na
800 métrów gôdô ji szkòłowô
drëszka Tatiana Slowi (òd
Kùsmiersczich).
A czedë cë chtos pierszi rôz rzekł:
„Biegôj dzéwczã. Të môsz wiôldżi taleńt!”?
Ni mògã sã ju tegò wdarzëc, chto béł pierszi, ale
w spòdleczny szkòle jô to czëła òd czile szkólnëch.
Niechtërny gôdelë mie, że jô bë mògła sã równak
dostac do spòrtowi szkòłë we Gduńsku. Nicht, a òsoblëwie
jô, nie spòdzéwôł sã tedë tegò, że mògã biegac na
òglowòpòlsczi rówiznie.
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Të jes terô rôczonô do wiele placów – szkòłów, na
radë gminë. Lëdze chcą sã z tobą pòtkac, pòznac
twòjã receptã na zwënégã.
Jo. Ale jô ni móm niżódny skòmplikòwóny doradë. Co
nie òznôczô, że jak je prosto, to je letkò. Czedës jeden
z psychòlogów dôł mie doradã, jaczi móm starã
sã trzëmac. Brzmi òna: „Żlë chcesz zrobic cos ze
swòjim żëcym, tej zrób cos ze swòjim żëcym”.
Strzébrznô mscëszewiónka, „Pòmeraniô", łżëkwiat 2014.

Krëjamné historie
Latosé ferie miałë wëzdrzec jistno jak pòprzédné.
Młodzowi kùch, biblioteka, granié w balã, wëjôzd do
miasta na basen i do kina…
Równak tim razã zdarzëło sã cos wiãcy! […]
– Ksążka, jaką jesta czëta, je zaczarzonô. Trôfiô sã,
że nadzwëkòwi czëtińcowie przenôszają sã do historie, chtërnã czëtają. […]
– Tatk przeczëtôł w ksążce Krëjamné historie ò knôpie,
co rozmieje dobrze grac w balã i pòmëslôł, że mòże
nama pòmòżesz – dodała Zosza.[…]
Tómk zgòdzył sã pòmóc. Stanął do miónków z Jackã.
Kąsk mù bëło wstid, bò mùszôł założëc kòszulkã,
na jaczi béł nacéchòwóny kùrón. Ale czuł, że je
w bëlny fòrmie i dobãdze. Jinszi biegôcze wëzdrzelë
na mòcnëch, ale szkólny Karól wëtłómacził mù, że
wôżniészi w tim turniéru je szëk i mądrosc.
– Pamiãtôjta téż, że biég mùszita skùńczëc razã.
Czedë król i królewô sedlë na swòjich placach, sãdza
pòdniósł stanicã i dało sã czëc strzél. Miónkarze
wëstartowelë.
– Jack, Tómk, Jack, Tómk! – wòłałë dzecë ze szkòłë
wastë Karola.
A knôpóm dobrze sã biegało razã. Bëlë chùtczi i bëlno sã rozmielë. Czedë pòjôwiałë sã zôwadë, sygło że
na se wezdrzelë i ju wiedzelë, jak je òminąc. Szkólny
béł baro rôd. Król téż, bò zapòwiôdało sã, że turniér
skùńczi sã sensacją. Czedë Jack z Tómkã na òstatnëch métrach bëlë na pierszim placu, król jaż wstôł
ze swòjégò trónu.
Kùreszce pòjawiła sã slédnô zôwada. Béł to wiôldżi
dół, jaczi mùsz bëło przeskòczëc. To prosté – pòmëslôł
Tómk i bez problemù przelecôł górą. Terô jesz to
samò zrobi Jack i mòżna nëkac do metë… Ale Jack
nie dôł radë. Wpôdł w dzurã i zaczął głosno wòłac:
– Aùùùù! Pòmòcë, to baro bòli!
Tómk ju béł krótkò metë, czej ùczuł wòłanié Jacka.
Wszëtcë na tribùnach wstelë i zdrzelë na to, co sã
dzeje.
– Kò ni mògã dobiec sóm – rzekł do se Tómk i wrócył
do Jacka.
Wëcygnął gò z dołu. Jack òpiarł sã ò remiã Tómka
i razã doszlë do metë. Bëlë ÒSTATNY. Jak wiedno.
Tegò Tómk sã nie spòdzéwôł.
– Jesmë bëlë tak krótkò – rzekł z letczim gòrzã do
Jacka i szkólnégò. Ju chcôł dodac cos złoslëwégò,
ale pòmëslôł, że Jack baro cerpi. Gwës złómôł nogã
i jesz do te przegrôł wôżné miónczi.

– Brawò! – pòdeszedł do nich sóm król. – Chcã
wama pòwinszowac. Piãkné miónczi! A twòje zachòwanié, młodi człowiekù, je wôrtné pòchwôleniô.
Béł jes ò krok òd dobëcô, a równak wrócył jes pò swòjégò drëcha, bò brëkòwôł òn twòji pòmòcë – rzekł
do Tómka.
Pózni król pòwiedzôł do szkólnégò:
– Jem bùszny z twòjich mądrëch ùczniów, Karolu.
Latos to wa dostónieta Złotégò Kùra i przëjadã do
waji szkòłë.
– Hùrraaa! Jack z Tómkã są nôlepszi! – zawòłałë dzecë.
Julka i Tómk mùszelë równak wrócëc do starczi.
Wëkònelë ju swòjã misjã. Nie bëło jich w szkòle òb
czas wizytë króla, ale przeczëtelë ò ni w magiczny
ksążce. A Tómk zrozmiôł, że czasã trzeba rozmiec
przegrëwac.
Aleksandra Majkòwskô, Krëjamné historie, „Stegna",
1/2015.

Słowôrzk:
szos – 1. strzał, 2. nabój, 3. awans
szwąg – prędkość, temperament
ôpen – otwarty
prąg – ślad
miónczi – zawody
dobëc – zwycieżyć
òdjimk – zdjęcie
zôwada – przeszkoda
bùszny – dumny
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Cwiczënczi
1 Przeczëtôjta ne tekstë głosno. Wëdolmaczta

drãdżé słowa. Na stole leżą kôrtczi w sztërzech
farwach. Kòżdi ùczéń bierze jednã kôrtkã.
Tak stwòrzëłë sã sztërë karna. Kòżdô grëpa
weznie jeden tekst. Nót gò jesz rôz przeczëtac
i pòmëslec, jaczé przesłanié niese kòżdi z nëch
tekstów i jaczi zwësk lëdze mają z miónków?
Swòje argùmeńtë ùdokaznijta, jeżlë je to blós
mòżlëwé wëjimkama z przeczëtónëch tekstów.

6 Niżi są pòdóné krótczé wiadła ò spòrtówcach
sparłãczonëch z Kaszëbama. Przeczëtôj
je i pòwiédz, chtëren z nich dobéł nôwiãcy
òlimpijsczich rekòrdów, a chtëren je twòjim
ùlëdónym spòrtówcã i czemù? Ùdokaznijta
swój wëbór.

iô kaszëbsczich dobiwców
r
e
l
a
!
G

2 Ùczbòwé rozegracje. Rozmiejemë rozprawiac?

Diskùsjã przeprowadzta pòdług metodë „pùsti
stółk”. Kòżdé karno wëbiérô prowadnika.
Przédnicë sôdają na przërëchtowónëch dlô
nich stółkach w krãgù, a reszta sedzy nimò.
Jeden stółk je pùsti. Kòżdi lider prezentëje
zdanié całi grëpë. Na pùstim stółkù w kòżdim
sztóce mòże sadnąc nôleżnik jaczégòs karna
i wërzec swòje zdanié, ale ni mòże brac ùdzélu
w diskùsji. Pò wërzeczenim swégò zdania
wrôcô na plac.

3 Pò przeprowadzenim rozmòwë, kòżdi stwòrzi

w zesziwkù mapã mëslów sparłãczoną
z czëtónyma tekstama. W westrzódkù mdze
słowò „miónczi”, a wkół niegò sztërë gałãze.
Jedna do kòżdégò tekstu. Kòl kòżdégò tekstu
nót zapisac nôwôżniészé mëslë.

1. Andrzej Wróńsczi (ùr. 8.10.1965 r. w Kartuzach)
– pòlsczi biôtkôrz, dëbeltny méster òlimpijsczi.
Mieszkô w Bòrkòwie kòl Żukòwa. Òbczas
Òlimpijsczich Mésterstwów w Seùlu w 1988 dobéł
złoti medal, sztërë lata pózni w Barcelónie zajął 4
plac. W Atlance w 1996 znôwù dobéł złoti medal.
Dobéł téż titel méstra swiata w Tampere w 1994 r.

4 Do wëjimkù lëteracczégò, jaczi je niżi

w pôrach, wëmëszlta i dopiszta pòczątk i kùńc.
Przeczëtôjta gò na pòsobny ùczbie.

Kùreszce pòjawiła sã slédnô zôwada. Béł to wiôldżi
dół, jaczi mùsz bëło przeskòczëc.
To prosté – pòmëslôł Tómk i bez problemù
przelecôł górą. Terô jesz to samò zrobi Jack
i mòżna nëkac do metë… Ale Jack nie dôł radë.
Wpôdł w dzurã i zaczął głosno wòłac:
– Aùùùù! Pòmòcë, to baro bòli!
Tómk ju béł krótkò metë, czej ùczuł wòłanié Jacka.
Wszëtcë na tribùnach wstelë i zdrzelë na to, co sã
dzeje.

5 Doma napiszë na lózy kôrtce czile zdaniów

ò miónkach, w jaczich të brôł ùdzél. Na pòsobny
ùczbie wszëtcë przeczëtają ò swòjich dobëcach.
Przëklejta wajé kôrtczi do jednégò wiôldżégò
papiora. Zawieszta gò na scanie w klase.
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2. Marek Kùlôs (ur. 6 lëpińca 1963 r. w Kòscérznie,
wëchòwóny w Sykòrzënie) – pòlsczi szaséjowi
kòłownik. Dobéł wicemésterstwò Pòlsczi
w szaséjowëch miónkach drużinowëch (1986)
i trzecy môl w pôrowi jazdze. W 1985 r. wëstartowôł
w Miónkach Pòkòju. Jegò nôwikszim dobëcym bëła
wëgrónô w Tour de Pologne (1986).

3. Czesłôw Lang (ùr. 17.05.1955 r. w Kòłczëgłowach)
– pòlsczi bieżniowi i szaséjowi kòłownik, wiceméster
òlimpijsczi z Mòskwë w 1980 rokù, dëbeltny medalësta
szaséjowëch mésterstwów swiata i òrganizator Tour de
Pologne.

4. Andrzej Grëbba (ùr. 14.05.1958 r. w Brzeznie
Wiôldżim, ùmarł 21.07. 2005 r. w Sopòce) – wëbitny
tenisësta stołowi z kaszëbsczima kòrzeniama. Béł
dobiwcą Pùcharu Swiata, brunym medalëstą na
Mésterstwach Swiata, Eùropë a téż czile razy brôł ùdzél
w Igrziskach Òlimpijsczich. Béł òdznaczony Krziżã
Kawalersczim Òrderu Òdrodzeniô Pòlsczi (1998).

5. Daniel Mateùsz Plińsczi (ùr. 10.12.1978 r. w Pùckù)
– trzërazowi méster Pòlsczi w sécowi balë, graje
téż w słuńcowi sécowi balë – 2002, 2003, 2004.
w reprezentacji Pòlsczi. Je wiceméstrã swiata z Japónii
(2006) i méstrã Eùropë z Turcji (2009), a téż òlimpijczikã
z Pekinu (2008), dze z Pòlską doszedł do wiertelfinału.

6. Pioter Chrapkòwsczi (ùr. 24.03.1988 r. w Kartuzach,
pòchòdzy z Gòrãczëna) – przedstôwca rãczny
balë: złoti medalësta Mésterstwów Pòlsczi w 2011 r.,
strzébrzny medalësta Mésterstwów Pòlsczi w 2012,
2013 r. W 2015 r. dobéł bruny medal mésterstwów
swiata.
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7. Kinga Baranowskô (ùr. 17.11.1975 r. w Wejrowie,
pòchòdzy z Łebnia) – geògrafka, ekònomistka,
pòlskô himalajistka, wësokògórskô wspinôczka,
dobëtniczka dzewiãc òsmëtësãczników. Pierszô
Pòlôszka na òsmëtësãcznikach Dhaulagiri, Manaslu
i Kanczendzondze. Mieszkô w Warszawie.

8. Kamila Skòlimòwskô (ur. 4.11.1982 r. w Warszawie,
ùm. 18.02. 2009 r. w Vila Real de Santo António)
– letkòatletka. Ji mëmka je z familii Weńtów òd Pùcka.
Kamila szmërga młotã, bëła mésterką òlimpijską
w Sydney w 2000 r.

9. Sebastión Weńta (ùr. 4.05.1975 w Tczewie).
Jeden z nôlepszich pòlsczich i swiatowëch mòcarzów
i kùlomiot. Wiceméster Eùropë i Swiata Stróngman
w 2007 r . Jegò starszi to Barbara Weńta - wioslarka
i Edmund Weńta - kùlomiot (pòchòdzëlë òd Pùcka).
Jegò półsostrą bëła Kamila Skòlimòwskô.

10. Bògdan Wenta - (ùr. 19.11.1961 r. w Szpãgawskù)
– balôrz rãczny i trener pòlsczi reprezentacji w latach
2004-2012. W 2007 rokù dobëlë strzébrzny medal
w Mésterstwach Swiata w Rãczny Bale Chłopów
a 2009 r. bruny. Òd 2014 je òn pòsłã do Parlamentu
Eùropejsczégò VIII kadencji.
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11. Zygmunt Chychła - (ùr. 5.11.1926 r. Gduńskù, ùmarł
26.09.2009r. w Hambùrgù w Miemcach) – bòkser,
dobiwca pierszégò złotégò medalu dlô Pòlsczi pò
wòjnie. Dobéł złoti medal na òlimpiadze w Helsinkach
w 1952 r., a téż złoto na Mésterstwach Eùropë w 1951 r.
w Mediolanie i 1953 r. w Warszawie.

7 Rzeczë, jaczé céchë charakteru łączą tëch wszëtczich
spòrtowëch dobiwców ò kaszëbsczich kòrzeniach.
Co nót zrobic, żebë òstac méstrã? Wëpiszta ne wiadła
nôprzód na tôflë, a tej do zesziwkù.

mùltimedialny na témat żeglowaniô i twòjégò
rówienika Titusa.

8 Jesmë baro bùszny, że na Kaszëbach rodzą

sã taczé taleńtë. Rôd òbzérómë jich dobëca
w zdrzélnikù. Pòmëslë, co nót zrobic, żebë
wëzwëskac jich zwënédżi dlô bùdowaniô
kaszëbsczi swiądë.

9 Z kògùm z nëch dobiwców të bë chcôł sã

spòtkac? Ùłożë pëtania dlô ti òsobë i wpiszë je
do zesziwkù.

10 Pògadôjta ze sobą w pôrach, jaczima

spòrtowima discëplinama chãtno zajimôta sã,
abò chceta sã zając w wòlnym czasu.

11 Òd czilenôsce lat baro mòcno na Kaszëbach

rozkòscérzô sã żeglowanié. Pòwstałë
żeglarsczé szkòłë w Kamińce Królewsczi,
Gòwidlënie, Sëleczënie, w Charzëkòwach, a téż
na Pùcczim Wikù. Je to baro dobri bédënk
dlô kaszëbsczi młodzëznë. W kòżdim rokù
òdbiwają sã téż żeglarsczé miónczi ò pùcharë.
Rosce ju na Kaszëbach wiele méstrów tegò
spòrtowégò zajimniãcô. Jednym z nich je
Titus Bùtowsczi z Dobrzewina, chtëren w
swòji klasë je ju méstrã Eùropë i Pòlsczi.
Wëszukôj w internece wiadła i zrëchtuj pòkôzk.

12 Na Kaszëbach pòwstało wiele trasów Nordic
Walking. Napiszta, na czim pòlégô nen zort
spãdzywaniô wòlnégò czasu? Dze w wajim
òkòlim są taczé sztrasë? Zaprosta swòjã
drëszkã abò drëcha na taczi szpacér. Gôdkã
zapiszta w zesziwkach.
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13 Dowiédz sã jak nôwiãcy na témat akcji

„Kaszëbë biegają” i zrëchtuj plakat, chtëren
wszëtczich przërôczi do ùdzélu w ti rozegracji.
Przedolmaczë na kaszëbsczi wiadła, jaczé są
na plakace niżi. Wpiszë je do zesziwkù.

14 Naszi kaszëbsczi drëszë zeza wiôldżi wòdë

z Kanadë òsoblëwie òblubilë so hokej. Są
w tim baro dobri. Pòkôzelë to na rozegracjach,
jaczé w 2014 rokù òdbëłë sã we Gduńskù, czej
rozgromilë dwa trójmiejsczé hokejowé karna.
Kaszëbi czëlë sã tej baro bùszny. Jich grëpa
nazéwô sã „Kashubian Griffins”. Widzyta jich na
òdjimkù (77 str.). Wëszëkôj jak nôwiãcy wiadłów
ò tim karnie, a téż ò jich bëtnoscë ù nas.
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Pisënk
„Zëmòwé rozegracje na Kaszëbach”

24 Zëma sprôwiô nama wiele drãgòtów i czãsto na

niã narzékómë, ale czë wiedno je takô złô? Czasã
mòżemë widzec téż dobrą starnã tegò cządu rokù.
Wiele biôłégò pùchù na zemi mòże bëc leżnotą do
tegò, żebë wëbrac sã na rozegracjã baro znóną
na Kaszëbach, jaką je kùling. Kùlingòwé zabawë
pòmôgają w parłãczenim sã familii, drëchów, znajemnëch czë sąsadów, na co terô wikszoscë z nas
felëje czasu. Wiele starszich lëdzy na taczich prawie
zëmòwëch rézach znëkiwało swòjã młodosc. Czilenôsce sztëk związónëch ze sobą sónków cygnãłë
dwa a nawet sztërë kònie. Pò drodze kùling wiedno
dzes sã zatrzëmiwôł, żebë lëdze mòglë rozpalëc
ògniszcze i ùpiec wòrztczi. Przë ògniszczu spiéwóné
bëłë ùlubioné piesnie i òpòwiôdóné rozmajité szpòrtë. Òb czas ti rozegracji mùszebno bëło wëmëc
sniegã młodëch, òsoblëwie dzéwczãta. Wiedno
przë taczich zabawach bëło baro wiesoło. Kùlindżi

Słowôrzk:

do dzys ceszą sã wiôldżim zainteresowanim. Jak je
saniówka, tej Kaszëbi czãsto wëbiérają sã w òkòlé
Wieżëcë i Szimbarkù, a téż do Òstrzëców, Przëwidza
abò lasów Wdzydzczégò Krôjòbrôzowégò Parkù
czë to za dnia, w piãknym zëmòwim słuńcu abò pò
smrokù, czë nocą w widze smólniców. Wiater we
włosach, chùtkòsc, dobrô zabawa to blós niechtërne
ze zwënégów, jaczé niese ze sobą zëmòwô, kùlingòwô òszôlałosc. Do tegò jesz jazda na pùrgach,
sónkach czë miechach, karusele na zamiarzłim
stôwkù, biôtczi na snieżónczi czë robienié òrzełków
abò janiółków na sniegù.
Karolëna Serkòwskô, Kùlindżi na Kaszëbach, „Pòmeraniô”,
nr 2/2011 s. 27-28.

drãgòta – trudność
rówienik – rówieśnik
starna – strona
parłãczëc (sã) – łączyć (się)
znajemny – znajomi
felowac – brakować
réza – podróż
znëkiwac – spędzać, zganiać
czilenôsce sztëk – kilkanaście sztuk
mùszebno – koniecznie
saniówka – sanna
òkòlé – okolica
smólnica – pochodnia
chùtkòsc – szybkość
zwënéga – sukces, korzyść
òszôlałosc – szaleństwo

Cwiczënczi
1 Przeczëtôj pò cëchù tekst a pózni wësłëchôj

gò z platczi. Dôj bôczenié na niezrozmiałé dlô
cebie słowa. Na spòdlim tekstu i òdjimków,
òpòwiédz w czile zdaniach, ò jaczich
rozegracjach tam je gôdka?

2 Dobierzta sã w pôrë. Wëbierzta razã sztërë

drãdżé słowa ze słowôrzka i ùłóżta z nima
smiészną historiã abò kôrbiónkã. Zapiszta
swój tekst w zesziwkù i przeczëtôjta drëchóm.

3 Pòdzelta sã na trzë karna. Kòżdé karno

zajimnie sã jinym wëjimkã tekstu i przëszëkùje
cwiczënczi zapisóné w tôbelce.
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I wëjimk

II wëjimk

III wëjimk

- wëmëslta titel do tegò wëjimka

- dopòwiédzta pasowné słowò
do titla.
„……………ùcechë.”

- wëbierzta z tekstu taczé dwa
sparłãczoné ze sobą słowa,
chtërne mògą bëc titlã

- òpòwiédzta, ò czim je gôdka
w pierszi czãscë

- òpòwiédzta, ò czim je gôdka
w drëdżim dzélu

- òpòwiédzta, ò czim je gôdka
w trzecym wëjimkù

- Wëmieńta zwënédżi i
procëmnotë, jaczé dôwô zëma

- pòwiédz, co to je kùling?

- na spòdlim tekstu i swòji wiédzë
pòwiédzta, dze rëchtuje sã kùlindżi
na Kaszëbach?

- òpòwiédzta, ò przeżëcach ze
swòji kùlingòwi wëprawë

- rzeczta, jaczé rozegracje
towarzą kùlingòwi

- wëmieńta wszëtczé zëmòwé
rozegracje jaczé znajeta, rzeczta
chtërna z nich wama sã nôbarżi
widzy i czemù

4 Przeczëtôj wëjimk wiérztë Henrika Héwelta

„Kùling”. Pòwiédz, co pòspólnégò mają, a czim
sã jinaczą tekstë: „Zëmòwé rozegracje na
Kaszëbach” i „Kùling”. Dofùluj zestôwk
w zesziwkù. Przedstaw swòje mëslë na ùczbie.

Pòspólné znanczi

Jinoscë w tekstach

5 Wiérzta H. Héwelta je baro rësznô. Mô w se

czile słów zwãkòszlachòwnëch i przëdôwków,
chtërne pòkazëją wiôlgą mòc i rësznosc, jakô
wëdostôwô sã òbczas kùlingòwi rozegracji.
Temù przeczëtôj ten tekst jesz rôz pò cëchù.
Przëszëkùj taczi pòkôzk ny wiérztë, żebë
zadzëwic swòjich drëchów i szkólną.

6 Na spòdlim òdjimków pòwiédz, jak jinaczi
Kùling
Dzëkô jazda we dwa kònie,
Mrozny wiater lico tnie,
Sanie skrzëpią, zwónczi zwònią,
Kùling nëkô, kùling mknie.
…
Droga je przecãtô smiotã.
Prr! –chtos wierã z sónków spôdł.
Kùling wlecze sã pòd górkã
Kòżdi piechti jidze rôd.
Z górë kònie gnają drawò,
Sniég le priszcze, kóń le rżi.
Kùling dali sënie żwawò,
Kòżdi z nas ùcechã mô.
Òbczas jazdë smiéchù wiele,
A téż nierôz płaczu łzë,
Na nôkòlim chtos sã skùlnie,
Mòże jô, a mòże të?
Henrik Héwelt, Nie òdińdã bez pòżegnaniô,
Banino 2013.
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mòże przeżëwac wòlny czas zëmą?

ZËMA NA KASZËBACH
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Słowôrzk:
rëszny – dynamiczny
przëdôwk – epitet
òbzerac – 1. oglądać, 2. zwiedzać

7 Przërëchtuj wëwiôd do radia abò telewizji

ò przeżiwanim wòlnégò zëmòwégò czasu na
Kaszëbach. Napiszë przëkładowé pitania.

8 W tekstach z negò dzéla ùczbòwnika nalezta

wiele wërazów z kaszëbsczima nosowima
samòzwãkama. Pòdzelta sã na karno knôpów
i dzéwczãt. Przeczëtôjta jesz rôz tekstë

„Ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w telewizji”, „Zëmòwé
rozegracje na Kaszëbach” i „Kùling”. Knôpi
wëpiszą na tôflë wërazë z „ą”, a dzéwczãta
– wërazë z „ã”. Dopiszta do nich pòlsczé
równoznaczënë. Pòdsztrichnijta samòzwãczi
jaczé w môlu „ã” stoją w pòlsczim
dolmaczënkù nëch słów. Czëtôjta głosno
wëpisóné słowa i pòwiédzta, czemù pòdług
waji „ą” i „ã” są nosowima samòzwãkama?
Na spòdlim negò cwiczënkù rzeczta jaczé
wniosczi mòżeta wëcygnąc żlë chòdzy
ò pisënk samòzwãków „ã” i „ą”. Zapiszta je
w zesziwkù. Sprawdzta, czë są òne zgódné
z definicjama w ksążce.
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4
Kaszëbsczé nosowé samòzwãczi „ã” i „ą”
Zwãk „ã” (nosowé „a”), chtëren mómë
w przëkładowëch słowach, taczich jak: rãka, zwãk,
zãc, nazéwómë „a” ze szléfą abò „a” z blewiązką.
W pòlaszëznie w tim samim môlu mómë colemało
„ę”, przëkładowò: rãka – ręka, zãbë – zęby,
mãka – męka, gãs – gęś, piãc – pięć,
swiãto – święto. „Ã” téż mómë na kùńcu słów,
w jaczich pòlaszëzna mô „em” na przëmiôr:
dzeckã (dzieckiem), knôpã, dërchã, razã, pòd mòstã.

Zwãk „ą” w kaszëbiznie wëmôwióny je jakò
nosowé „ó” (mąka, dąb, trąba). W pòlaszëznie
w tim môlu téż je „ą” (nosowé „o”). Chòc je
różnica w wëmòwie, to równak zapisywómë
kaszëbsczé „ą” tak samò, jak pòlsczé „ą”.

W gôdce na kùńcu słów ne nosowi „ã” zatracywô
swòjã nosowòsc i je wëmôwióné wnet jak „a”. Jiwerno
sã dzeje w pòlsczim jãzëkù w przëtrôfkù “ę”.
Znak, chtëren òddôwô ten zwãk, je w kaszëbsczim
pisënkù dopiérkù òd 1996 rokù, chòc w wëmòwie „ã”
bëło wiedno.

dzéwczãta
dziewczęta
ę

piszemë ę

wëmôwiómë
[an, am]

kùnôszczi
- em

piszemë ã

apartné kaszëbsczé
słowa, jak:

klãk, drãgòta

nosowé a
ã - [an, am]

ą
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wëmôwiómë jak
[ón, óm]

j. pòlsczi ą

chłąd [chłónt]
dąb - [dómp]

10 Pòwiédz, jaką wôżną wskôzã ò zwãkach „ą”

i „ã” przekôżesz swòji drëszce, chtërna zaczãła
sã ùczëc kaszëbiznë. Napiszë do ni e-maila.
Wpiszë wiadła do zesziwkù.

ju zapiszeta, przeczëtôjta gò i pòprawta fele.
Pò skùńczonym diktandze wszëtcë sprawdzą
tekst z tim w ksążce.

Lësztë
Ach, jak mie ju długò
Ùczbë grãdzy jugò Jô ju móm te pòtąd.
Wnetka zamknã hëftë,
Pùdã so na drëftë,
Rëgnã stąd jak przecąg.
Witôj.
…

11 Przeczëtôj wëbróny przez cebie tekst

z ùczbòwnika. Baczë òsoblëwie na bëlną
wëmòwã nosowëch samòzwãków.

12 Przeczëtôj wërazno tekst. Miéj starã bëlno

wëmawiac nosowé samòzwãczi. Tej jeden
z waji pòdiktëje nen tekst, a wszëtcë zapiszą
gò w zesziwkach. Pòtemù sprawdza w ksążce,
czë ni môta felów.

W jednã słuneczną niedzelã z mòją kòchóną familią
jô sã wëbrôł na szpacérã do òlëwsczégò parkù.
Òb drogã më widzelë piãkné drzéwiãta, dzëczé
zwierzãta i lôtającé ptôszczi. Jedną razą zrobiło sã
cemno i zaczął padac deszcz. Òkôzało sã, że Jónk
z Aną zgùbilë drogã. Zaczãlë głosno wòłac mëmã
z tatkã. Na szczescé starszi mielë ze sobą taszlãpã
i dzãka temù prãdzy doszlë do dzecy.

13 Z tekstu jaczi je wëżi wëpiszë wërazë z „ã” i „ą”.
Ùłożë z nima nowé zdania. Zapiszë na tôblëcë
i w zesziwkù.

14 Dobiérómë sã w pôrë. Jedna òsoba mô w rãce
tekst „Lësztë”, a drëgô czile métrów dali
mô pùstą kôrtkã i bliwk. Ta òsoba, chtërna
mô tekst czëtô dokładno jegò réżczi i biegô
pòdiktowac je swòjémù drëchòwi z pôrë. Ten
zapisywô wszëtkò pòsobicą. Òsoblëwie dôjta
bôczenié na nosowé samòzwãczi. Przë drëdżi
sztrofce stuszujta sã. Na kùńc, czej całi tekst

Ref. Móm jô w mëslach pòznac swiat
Ùzdrzec kòżdi môl
Smiôc sã, ceszëc z młodëch lat
Zabëc czësto, co to żôl.
Wnet jô rëszã w drogã
Na długą wanogã
Zjiscëc mòje lësztë.
Chcã fùl nëkac żëcym
Nie dbac co mdze pòtim Wszëtkò brac do resztë.
Eùgeniusz Prëczkòwsczi Lësztë [w:] płytka CD Cél
daleczi, Spiéwné kwiôtczi z Banina, 2010

Słowôrzk:
grãdzy – ciąży
jugò – jarzmo
drëfta – polana, droga leśna
rëgnąc – wyruszyć
môl – miejsce
lëszt – zachcianka
szëdrowac – trząść, szarpać
chłąd – łodyga
srąb – 1. tułów, 2. część domu między
fundamentami a dachem
taszlãpa – latarka
tuszowac – wymieniać
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4
Jãzëk w ùżëtkù

-Wez swòjã mòbilkã!
-Wëbierzë dobri numer do drëcha.
-Òtemknij twòje menu.
-Zazdrzë do twòjich kòntaktów.
-Napiszë wiadło.

3 Róbta w pôrach. Z wëzwëskanim rozmòwë
z cw. 1 i instrukcji z cw. 2 ùłóżta nową
rozmòwã i pòcwiczta jã.

1 Przeczëtôjta gôdkã i wëbierzta pasowny
czasnik. Dobierzta sã w pôrë i jesz rôz
przeczëtôjta nã gôdkã.

Mëma: – Czë mòżesz / chcesz mie pòmòc?
Dalia: – Gwës! Co mògã zrobic?
M: – Jô chcała pòbrac piesniã, ale jô nie wiém
jak / za czim to zrobic.
D: – Aha, to je prosté. Nôprzód / nareszce nót je
wëbrac internetową stronã. Mëma zdrzi.
M: – Dobrze. Dali / przedtim co?
D: – Nôprzód / pòtemù trzeba wëbrac piesniã.
M: – Jo, jô bë chca „Kaszëbë, Kaszëbë” spiéwóné
przez karno C.Z.A.D. Hewò tu jã widzã.
D: – Ni ma sprawë. Terô nót zapamiãtac / zabôczëc
dze chce sã tã piesniã zapisac na kòmpùtrze.
M: - Jô móm swój lopk ò nazwie „mùzyka”. Tam jô
jã wgrajã. I co terô?
D: – Terô / na kùńc, nót knypsnąc prztik „zapiszë”
M: – Fejno. Czë to je / są wszëtkò?
D: – Jo. Terô mòżna ji słëchac. Ale nót jesz
zabôczëc / pamiãtac ò włączenim głosników.
M: – Dzãkùjã córeczkò.

2 Pòdóną niżi instrukcjã ùłożë pòsobicą
i zapiszë jã w zesziwkù.

Jak të wëslesz wiadło mòbilką?
-Wëslë twòjã wiadomòsc.
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4 Przeczëtôj wëjimk wëwiadu z „Pòmeranii”. Na

jegò spòdlim przeprowadzta w klase gôdkã
na témat kòmpùtra i kòmpùtrowëch jigrów:
jich dobrégò i lëchégò cëskù na młodëch
lëdzy. Swòje argùmeńtë zapiszta na òsóbnym
arkùszu papiora.

Ju czile tësãcy lëdzy testëje w internece nową
kòmpùtrową grã, chtërny wiôldżi dzél pòwstôwô
na Kaszëbach. Gloria Victis – bò taką mô pòzwã
– to nowòczasny projekt, co przeniese grającëch
w swiat parłãczący historiã ze sztëczkama
fantasticznyma, a wszëtkò inspirowóné je m.jin.
lëdowima wierzeniama.
-Je to zort kòmpùtrowi grë, w chtërny wiôlgô
lëczba lëdzy mòże grac ze sobą w wirtualnym
swiece. Grôcz prowadzy swòjã pòstacjã ë czerëje
ji dzejanim. Mùszi zrobic setczi zadaniów, hańdlëje,
pòspólno z jinyma biôtkùje sã z wrogama ë dobiwô
drëchów – gôdô Karol Wicher ze Strzelna – chtëren
òdpòwiôdô za wëzdrzatk swiata w Gloria Victis.
Ùtwórca wirtualnëch swiatów, kôrbiónka Mateùsza
Bùllmanna z Karolã Wicherã [w:] „Pòmerania",
łżëkwiat 2014, s. 40.

5

Z wëzwëskanim słowarza przedolmaczë nen tekst
na jãzëk pòlsczi i wpiszë do zesziwkù. Pòtemù
napiszë pò kaszëbskù zachãcbã dlô swòjich
drëchów gimnazjalëstów na kółkò szachòwé.
Baczë na zwënédżi, jaczé mògą tam òsygnąc.
Wëpiszë téż wszëtczé wërazë z ã i ą i ùłożë z nima
całowną historiã. Przeczëtôj jã w klase.
„…Szachë rozwijają i ùczą. Ùczą rechòwac kùli
pónktów mô kòżdi piónk a figùra. Ùczą, że za kòżdą
zmiłkã płacy sã stratą figùrë czë pòzycji, kùreszce
przegróną partią. Ùczą ùwôżaniô dlô procemnika
– na zôczątkù i na kùńcu grë grôcze pòdôwają
sobie rãce. Òbczas rozegrë nie pòkôzywô sã
gòrzu, tedë ùczą òbdaniô. Szachë rozwijają szérzą
pòzdrzatkù, wjimnotã, szëkòwnotã w zdrzenim
na całi szachòwi délëk, całowné òbtaksowanié
jeleżnoscë, òbmëslnotã i refleks. Rozwijają
sztrategòwé mëszlenié, ùmëslnotã. A to sã
przëdôwô w codniowim żëcym. Doch kòżdégò dnia
trôfiómë na sprawë do rozrzeszeniô. Szachista nie
òdstąpiwô, szukô wińdzeniô z sytuacji, jaż je naléze.
Przë tim szachë ùrównywają lëdzy. Kòżdi mòże grac
z kòżdim, niezanôleżno òd wiekù, pełcë, znaczeniô
w spòlëznie czë nôrodnoscë…”
Maria Gielniak, Kaszëbsczé dobiwczi, „Pòmeraniô",
łżëkwiat 2014, s. 38-39.

6 Wëmëslë zéwiszcze, chtërno bãdze

reklamòwało zwënédżi mądrégò spãdzywaniô
wòlnégò czasu. Przëkładã je Diana
Malotka-Trzebiatowskô z Dzerzążna, chtërna

je ju wicemésterką w strzélanim spòrtowim.
Znaczi to, że wszëtkò, co so wëmëkcysz
w twòjim magù, je do zjisceniô. Leno wôrt miec
przed òczama wiedno to mądré zéwiszcze:
„chcec to mòc”. Tej do robòtë.

Nasza klasowô ksãga
1 Przërëchtuj plakat fòrmatu A4, na chtërnym

sã przedstawisz. Z lewi stronë kôrtczi òstaw
margines. Na plakace wëpisz:
1. Miono, nôzwëskò, wiek
2. Miasto, region i krôj.
3. Twòje zajimnotë.
4. Òpisënk twòjégò wëzdrzatkù.
5. Co robisz kòżdégò dnia, a co w weekend?
6. Miona drëchów.
7. Jinszé sprawë, ò chtërnëch chcesz jinszim rzec.
8. Napiszë, dlôcze ùczisz sã kaszëbsczégò?

2 Dodôj òdjimczi i malënczi.
3 Sparłãczta plakatë wszëtczich ùczniów przë

pòmòcë farwnégò pòwrózka, tak żebë pòwsta
ksãga. Zrëchtujta czekawą titlową stronã,
chtërna pasëje do waji grëpë.
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5

Òsoblëwòtë rodë

Słowizna
Zwierzãta na Kaszëbach
1 Dopasuj pòzwë zwierzãtów do òdjimków.

Pòwiédz jaczich sztërzech zwierzãtów felëje
na òdjimkach?

1. Nimfa pawik
2. Grzebùszka
3. Traszka zwëczajnô
4. Żnija cykcakòwô
5. Slëmiéń
6. Kôłp
7. Lësatô kania
8. Trulôcz
9. Pùchôcz
10. Czôrny bòcón
11. Cziwùt
12. Widlati jeléń
13. Mélc (jôpsc)
14. Szãtopiérz
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2 Przeczëtôj niżi pòdóné òpisë i wëzgòdnij do
jaczich zwierzãtów òne pasëją.

1. Żëje le tam, dze piôszczësté spòdlé dôwô ji
leżnosc do zakòpaniô sã.
2. Je òna długô i jadowitô, lepi trzëmac sã òd ni
z daleka.
3. Je to jedurny ptôch – jachtôrz, jaczi bùdëje
gniôzda w sycënie.
4. Mô w kaszëbsczi mitologie òsoblëwi plac. Je òn
parłãczony z tim, co lëché.
5. Swòje gniôzda bùdëje na terenach błotnistëch.
6. Mô wiôldżé żôłto-czerwòné òczë i specjalné
pióra, co wëstôwają nad głowã, tzw. szlarë, przez
jaczé wiele lepi czëje.
7. Je baro rzôdkò spòtikóny. Wëzdrzi, jakbë sã
kąpôł w szadzë.
8. To nôwikszi łasëcowati zwiérz w naszich
stronach. Nie je letkò gò trafic, bò pò jestkù ze swòji
jómë wëlôżô pò cemkù.
Żebë sprawdzëc, czë wa dobrze òdpòwiedza
na pitania, przeczëtôjta wërazë z ramczi òd
tëłu. Są òne ùłożoné pòsobicą. Wpiszta je do
zesziwkù.
akzsùbezrg, ajinż ôwòkackyc, kôintołb, ôtasël
ainak, zcôlurt, zcôhcùp, ynrôzc nócòb, cspôj,

3 Róbta w karnach. Kòżdi ùstno òpisze

wëbrónégò zwierza z cwiczënkù 1, a reszta
w grëpie niech wëzgòdnie, ò jaczé zwierzã
chòdzy.
- To je baro farwné zwierzątkò, pòtrafi latac i baro gò
lubią dzôtczi.

- Czë to je nimfa pawik?
- Jo.

4 Róbta w pôrach. Òdpòwiédzta na pitania.
1. Chtërne zwierzãta z cwiczënkù 1. cë sã nôbarżi
widzą i dlôcze?
2. Chtërnëch zwierzãt sã nôbarżi bòjisz i czemù?
3. Pòdzelta zwierzãta z cwiczënkù 1. na gadë,
susczi i ptôchë. Wpiszta je do zsziwkù i dopiszta
jesz te, chtërne znajeta ze swòjégò òkòlégò.
4. Wëzgòdnijta,
dze òstôł
zrobiony nen
òdjimk? Jak
pò kaszëbskù
nazéwô sã
nen zwiérz?
Òpòwiédzta
pò swòjémù,
co widzyta na
òdjimkù.
Słowôrzk:
susk – ssak
grzebùszka – żaba
slëmiéń – padalec
trulôcz – żuraw
cziwùt – czajka
mélc (jôpsc) – borsuk
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5
Słëchanié, czëtanié i gôdanié

Bòskô kaszëbskô krôjna
25

94

Czedë Pón Bóg twòrził swiat, bòdôj zabôcził
ò kaszëbsczi zemi. Jak sã w to westrzégł, wësëpôł
ze swòjégò miecha néżczi nôbòkadniészich
drogòcënów – snôżich jezór, malownëch rzmów
i grzëpów, widzałé dolëznë i lasë wëjątkòwi krôsë,
skòpicą rozmajitëch zwierzãtów i ptôchów. Tej
z ùsmiéchã przëzdrzôł sã na tã zemiã. W tim sztóce
ùkôzało sã sklącé òd słuńca piãkno całëch
Kaszëb. Tak hewò pòdług legeńdë pòwstałë
Kaszëbë – jeden z nôbarżi czekawëch krôjòbrazowò i turisticzno regionów Pòlsczi. „Piãkny
Kaszëbsczi Kraju – Zemio òbiecónô...” - ne
słowa z bùchą wërzekł znóny kaszëbsczi pòeta
– Hieronim Derdowsczi. A zemia ta pò prôwdze
je piãknô.

Tak pò richtoscë pòwsta òna dzãka robòce skandinawsczégò lodofôłtu, chtëren bez tësące lat
starowno sztôłtowôł kaszëbsczi krôjòbrôz. Temù
Kaszëbë wëapartniwają sã nôbarżi zjinaczonym
ùsztôłcenim wiéchrzëznë na nordze Pòlsczi.
Mómë tu wiele łësënowëch mòrenów, rënowëch
jezór, narzutowëch kamieniów, a téż nôwëższi
wëszańc w całim Niżu Westrzédnoeùropejsczim
- Wieżëcã z Szimbarsczima Górama. Strzód jezór
nót je wëmienic: Redëńsczé, Wdzydzczé, Łebsczé,
Żarnowsczé. A téż rzéczi: Sztołpa, Łeba, Piôsznica,
chtërne wpôdają do Bôłtu bògatégò w szlachetny
jantôr i Redënia, Brda – co wpôdają do Wisłë.
Na Kaszëbach są téż Krôjòbrazowé Parczi: Trójgardowi, Kaszëbsczi, Wdzydzczi, Nadmòrsczi,
Zôbòrsczi, Dolëznë Sztołpë. W całoscë kaszëbsczi
krôjòbrôz je òsoblëwi i kòżdi bë miôł dbac ò jegò
zachòwanié.
Słowôrzk:
néżczi – resztki
drogòcënë – kosztowności
lodofôłt – lądolód
wëapartniewac sã – wyróżniać się
łësënowé – czołowe
wëszańc – wzniesienie
Sztołpa – Słupia

Cwiczënczi
1 Wësłëchôj tekst z platczi, a tej przeczëtôj gò ùwôżno.
W pôrach zastanówta sã, na jaczé dwa dzéle mòże
pòdzelëc nen tekst? Czemù wa tak ùzna?

2 Dobierzta sã w dwa karna. Òdliczta òd jeden

do dwùch. Jedinczi czëtają pierszi dzél
tekstu, a dwójczi drëdżi dzél. Z wëzwëskanim
wëpisónëch niżi zwrotów òpòwiédzta sobie
nawzôs to, czegò jesta sã dowiedza.
a) Czedë Pón Bóg…
b) Z miecha wësëpôł...
c) Kaszëbë są...
d) Wedle Derdowsczégò...
a)
b)
c)
d)

Tak pò richtoscë...
Pòd cëskã lodofôłtu pòwstałë...
Westrzód jezór i rzéków mómë...
Nót wëmienic parczi...

3 Na môłi kôrtce napiszë jedno słowò, chtërno

nôbarżi ce sã parłãczi z tématã dzysészi
ùczbë. Przeczëtôj je głosno i przëklej na
przëszëkòwónym plakace z nôdpisã KASZËBË.
Jesz rôz przeczëtôj wszëtczé słowa i òceń, czë
wôrt dopisac jesz jiné wërazë.

4 Dobierzta sã w dwa karna. Pierszé karno na

mapie kònturowi Kaszëb naléze i pòdpisze
rzéczi i jezora, a drëdżé karno - parczi
krôjmalënkòwi, Szimbarsczé Górë z Wieżëcą
i Bôłt. (Nót w tim placu skòrzëstac z fizyczny
mapë Kaszëb.). Pò wëkònóny robòce òba karna
stwòrzą jednã wikszą mapã Kaszëb i pòwiészą
jã w swòji zalë.

5 Na pòsobną ùczbã kòżdi przëniese farwny

widzënk krôjmalënkù Kaszëb. Nót bãdze ò nim
òpòwiedzec.

6 Przeczëtôj wiérztã Jana Karnowsczégò

Jadamòwi rôj. Przedolmaczë drãdżé słowa.
Czëtôj nen tekst jesz rôz z pòdzélã na role.
W zesziwkù zrób dzewiãc klôtków filmòwëch
i w kòżdi namaluj jaczis symbòl, co mdze
sparłãczony z pòsobnyma sztrofkama
ny wiérztczi. Naùczë sã gò na pamiãc.
Nôbëlniészé recytacje nagrôj mòbilką i wstaw
na wajã internetową starnã abò na you tube.
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1. Wiéchrzëznowé wòdë na Kaszëbach, [w:] J. Mordawski,
Geografia Kaszub. Geògrafia Kaszëb, Gdańsk 2008, s. 38.

2. Parczi krôjmalënkòwé, [w:] J. Mordawski, Geografia
Kaszub. Geògrafia Kaszëb, Gdańsk 2008, s. 121.

Jadamòwi rôj
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Czedë Pón Bóg zemiã stwòrził
I ju kwiatë rosłë na ni,
Tedë rãce swòje złożił,
Patrzôł z nieba cëchò na nie.

Pón Bóg widzôł, że tak bëło,
Żôl mù bëło Kaszëb srodze:
„Òbôcz na ti skrzinczi spòdze,
Czë sã jesz co òstawiło...

Patrzôł, na to co òn zrobił
I sã w sercu swòjim cesził,
Kòżdi aniół tedë spiesził,
Wszëchmòcnégò głosno sławił.

Wszëtkò, co tam leżi na dnie,
Wszëtczé złota, dijameńtë
I ten złoti bùrztin rzniãti,
Niech to na tã zemiã spadnie!”

Leno jeden stojôł cëchò,
Zakrił lica swòje bladé.
Pón Bóg ùzdrzôł jegò diadë
I sã spitôł: „Czë cë lëchò?”

Rzekł i strojôł piôchë płowé
W mòdrëch gónów pasë dłudżé,
Jezór perłë, srébrné strëdżi
I to mòrze bùrztinowé!

Na to aniół miłoserny,
Bò to jegò bëło jimiã,
„Zdrzë le, Bòże na tã zemiã,
czemù bëłes taczi miérny?

Bògù dëcht sã wëdôwała
Terô nôładniészim krajã
Bez to Jadamòwim rajã
Zemia ta sã nazéwała.

Wszëtkòs dobrze wëpòsażił,
A tam dze Kaszëb stronë,
Samë piôchë, samë gónë...
Wëbôcz, żem sã na to skarżił!”

Jan Karnowsczi, Nowòtné spiéwë i wiersze,
Banino 2010, s. 17-18.

Cwiczënczi gramaticzné
Zapamiãtôj! Czasnik gadac, wzerac / zdrzec
gadac - mówić

wzerac/zdrzec - patrzeć

Pòjedincznô lëczba
Jô gôdóm
Të gôdôsz
Òn, òna, òno gôdô

Pòjedincznô lëczba
Jô wzéróm, zdrzã
Të wzérôsz, zdrzisz
Òn, òna, òno wzérô, zdrzi

Wielnô lëczba
Më gôdómë
Wa gôdôta
Òni, òne gôdają

Wielnô lëczba
Më wzérómë, zdrzimë
Wa wzérôta, zdrzita
Òni, òne wzérają, zdrzą

mùlkach w Chmielnie. To sã jaż miło przësłëchô.
J: Të wierã tesknisz za taczima miłosnyma
przigòdama, temù cë to dzys przëszło do głowë.
T: Jo, zarô tesknisz?! A zresztą, czemù nié – takô
piãknô miłota. To sã dzysô nie zdôrzô.
J: Gwës nié, bò chtëż bë chcôł tak marno
skùńczëc, jak ti dwòje w Chmielnie.
T: Të to wiedno wëkrącysz na rãbë. Z tobą ni
mòżna gadac ò taczich rzeczach.
Ana: A mie sã téż baro widzą taczé miłosné
legeńdë.
T: Jak to je dobrze, że të przëszła. Kò to
z wszëtczima nie jidze gadac ò taczich
pòwôżnëch sprawach.
Ana: Jô òstatno bëła nad jezorã Lëbigòszcz kòle
Mirochòwa. Ò nim je piãknô legeńda...
J: Të gwës mëslisz ò tim diabelsczim kamieniu,
co tam je. Jo jo, to je piãknô miłosnô legeńda.
Ana: Jô ò nim nie mësla, ale żebë të wiedzôł, to

Jezoro Lëbigòszcz

Kaszëbsczé legeńdë
Tómk: Wiész të, jô ce rzekã, że nad kaszëbsczé
legeńdë nie dô.
Jack: Wejle, cëż të znôwù òdkrił. Të bądzesz
wnetka kandidatã na jaczégò Nobla.
T: Të sã nie nasmiewôj, kò jô tu ò pòwôżniészich
sprawach gôdóm, jak jaczis tam Nobel czë
sznobel.
J: Ale jo, kò dobrô bôjka to je baro pòwôżnô
sprawa.
T: Jô gôdóm ò legeńdach, a to je co jinszégò, jak
bôjka. Wezmë taką legeńdã ò chmielu i dwòje

téż je kąsk miłosnô legeńda, temù że czejbë
nen diôbeł zbùdowôł mòst bez jezoro, tej stôri
Miroch z Mirochòwa stracyłbë piãkną córkã
dlô jaczégòs brzëdczégò dżadë. Na szczescé
pùrtkòwi sã nie ùdało, bò kam mù spôdł na
brzegù jezora.
T: Wiész të, mie bë téż kam spôdł... z serca,
czejbë të dzys gôdôł kąsk jinaczi. (do Justinë) Jô
dobrze wiém, że cë chòdzëło ò tëch dwòje, co
sã spòtikelë nad jezorã Lëbigòszcz. (Tómk sã
zbliżiwô do Anë)
Ana: Jo. Dwòje młodëch bëło w se baro

97

5
zakòchónëch, le lëchi lëdze chcelë przeszkòdzëc
w jich szczescym. Pierszi rôz òni sã zeszlë
prawie tu, nad tim jezorã.
T: I òna do niegò wòła: „Lubny gòscu, lubny
gòscu witóm ce, mie bez cebie smùtno je. Bãdz
na wiedno ze mną znôù, nama Bóg sebie dôł”.
(òbòje sã òdwrôcają na Jacka i z kąsk nerwòwą
miną na niegò zdrzą)
J: Në wejle, jak wa to wszëtkò wiéta. Tej chcemë
pòsłëchac ti piãkny piesnie.

Gòsc nen wëszedł zeza chójczi
Ùsmiéch pòsłôł do swi mùlczi
Miłé słówkò szepnął cëszkò
Pòjkôj ze mną mòja drëszkò.
Ters ju razã mùlków dwòje
Ùszlë dalek w lasné kneje
Wiater pòmión gnô pò brzidze,
Że jim żëcé w szczescym jidze.
Prëczkòwsczi Eùgeniusz, Lubny gòscu, [w:] Fópka
T., Prëczkòwsczi E., Stachùrsczi J.,
Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, s. 58.
Słowôrzk:
dristny – odważny
chòranka – piosenka
sztërk – chwilka
mùlk – ukochana osoba
pòmión – echo
brzid – runo leśne
sznobel – nos, dziób

Cwiczënczi
1 Przeczëtôjta tekst ò legeńdach z pòdzélã
na role.

Lubny gòscu

26

Smrok letëchny przekrił gaje
Szëmik w lëstach letkò graje
Pònad wòdą dôczka płënie
Nocny zwiérz pò bòrze sënie.
Dzéwczã sztërkã tim natchnioné
Z chëczi wëmkło w lôskù stronã
Ju òd dôwna nen môl znaje
W chtërnym bëniel teszno żdaje
Lubny gòscu witóm ce
Mie bez cebie smùtno je
Bãdz na wiedno ze mną znôu
Nama Bóg sebie dôł.
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2 Wësłëchôj z platczi piesniã „Lubny gòscu” i dôj
bôczenié na wseczëca, jaczé towarzą tobie
przë ji słëchanim. Òpòwiédz ò tim.

3 Òdpòwiédz na pitania sparłãczoné z tekstama.
1. Pòwiédzta, ò jaczich legeńdach je tam gôdka?
Wëpiszta jich pòzwë do zesziwkù i krótkò napiszta,
ò czim òne òpòwiôdają.
2. Jaczé legeńdë nôbarżi lubi Ana?
3. Co pòspólnégò mają legeńdë z Nënką Rodą?
4. Jaczi dzél nôtërë przërôcził dwòje mùlków
z piesnie „Lubny gòscu"?
5. Jaczé znanczi lasu i nôtërë przëcygają do se
lëdzy?
6. Czë wëmienioné znanczi są charakteristiczné dlô
jezora Lëbigòszcz?

4 Pòdzelta sã na dwie grëpë. Jedno karno ùłożi

piãc zdaniów z wëbrónyma fòrmama czasnika
„gadac”, a drëdżé karno z fòrmama czasnika
„wzerac” abò „zdrzec”. Przeczëtôjta pòsobicą
zdania, zapiszta je na tôflë, a pózni do zesziwkù.

5 Rzeczta, co barżi lubita: gadac czë wzerac?
Òpòwiédzta ò tim swojémù drëchòwi abò
drëszce.

6 Przeczëtôjta zdania i wëbierzta pasowné
wërazë.

a) Mój tatk wiedno wieczorama lubił gadac / gôdôł
ò swòjich smiésznëch żëcowëch przëtrôfkach.
b) Ùczniowie sedzą na ùczbach, a z wiôldżim

Przëczasnik;
jak? dze?
czedë?

Mają
zakùńczenia  
-o, -ò, -e, -k,
np: bëlno,
lëchò, zle,
jinak

Przëczasnik (przysłówek) – to dzél mòwë,
jaczi je òkreslenim czasnika.
Wskôzywô na znanczi jaczis aktiwnoscë:
ji môl, czas, ôrt, cél, przëczënã, zastrzegã.
Przëczasnik òdpòwiôdô na pitania: jak?
dze? czedë? Nie òdmieniwô
sã, je samòstójnym partã mòwë.

Przëczasniczi ùtwòrzoné òd znankòwników
pòddôwóné są stãpniowaniu. Mają wëższi
i nôwëższi stãpiéń.
Wëższi stãpień przëczasników twòrzimë:
a) przez dodanié sufiksa -i (-y) w wikszoscë
kaszëbsczich przëczasników. Przë tegò ôrtu
stãpniowaniu czãsto zachòdzą alternacje:
chùtkò – chùtczi, mądro – mądrzi, niskò – niżi,
długò-dłëżi.
b) nieregùlarno (w taczich przëczasnikach
w wëższim stãpniu zmieniwô sã témat): dobrze –
lepi; lëchò, zle – gòrzi; wiele -wicy, wiãcy; mało – mni.

zaczekawienim wzerac / wzérają na wszëtczé
nowiznë.
c) Knôpi lubią zdrzec / zdrzą na piãkné dzéwczãta.
d) Mòja drëszka Ana wiedno rôd wzérómë / wzérô
na tëch, co sã bëlno férëją.
e) Na wanodze w bòtanicznym ògrodze w Gòlëbiu
prowadnik wiele gôdô / gôdają ò rozmajitëch
egzoticznëch roscënach z całégò swiata.
f) Czemù të dërch zdrzisz / zdrzita, a nick nie
gôdôta / gôdôsz?

7

Prawie w kòżdim teksce wëstãpiwô
przëczasnik. Przeczëtôj wiadła ò przëczasnikù.
Zapamiãtôj jak gò sã twòrzi, jaczé mô
zakùńczenia, jaczé słowa i wërażenia mògą
bëc przëczasnikama.

Wëższi stãpiéń
dodanié sufiksa
-i (-y) chùtkò –
chùtczi, mądro
– mądrzi

Nôwëższi
stãpiéń
dodanié
prefiksa nôbarżi, nô-dali,
nô-wëżi

Przëczasniczi w wikszoscë ùtwòrzoné są òd
znankòwników. Mają zakùńczenia -o, -ò, -e,
np: bëlny – bëlno, lëchi – lëchò, snôżi – snôżo,
dobri – dobrze, złi – zle. W kaszëbiznie
niechtërne przëczasniczi sã twòrzi przez
òdjãcé znankòwnikòwégò kùnôszka, np. jinak,
wszelejak, nijak, dalek ale téż dalekò, szerok szerokò, głãbòk - głãbòkò, wësok - wësokò.
c) Òpisowò za pòmòcą słowa barżi
i przëczasnika w równym stãpniu:
czerwòno – barżi czerwòno, mòkro – barżi mòkro.
Nôwëższi stãpiéń twòrzimë przez dodanié
prefiksa nô- do przëczasnika w wëższim
stãpniu: chùdzy – nôchùdzy, dali – nôdali,
lepi – nôlepi, wëżi – nôwëżi.
W òpisowëch fòrmach przëczasników prefiks
nô- je dodôwóny do słowa barżi:
barżi sëchò – nôbarżi sëchò,
barżi żôłto – nôbarżi żôłto.
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Przëczasnikama są téż przëmiónkòwé wëpòwiedzenia:
pò

pò

pò

na

na

òb

òd

pò francëskù
pò kaszëbskù
pò lëdzkù
pò królewskù

pò bòżémù
pò nowémù
pò starémù
pò swòjémù
pò naszémù

pò kąskù
pò lewi
pò prawi
pò përzince
pò prôwdze
pòmale

na cwiardo
na mitkò
na czôrno
na długò
na krótkò
na mòkro
na sëchò
na zelono

na chùtczégò
na gwës
na mòc
na òpak
nazôd

òb dzéń
òb lato
òb noc
òb zëmã
òb zymk

òd dôwna
òd niedôwna
òd nowa

Cwiczënczi

5 Napiszë 10 przëczasników. Ùłożë z nima tekst.

Mòże to bëc pòwiôstka, wiérztka abò chòranka.

1 Wëpiszë z tekstów wszëtczé przëczasniczi do
zesziwkù i tam, dze je to mòżebné, dopiszë
znankòwniczi.

2 Czim sã jinaczą wëapartnioné słowa? Pòwiédz,
chtërne z nich to znankòwniczi, a chtërne to
przëczasniczi? Przeczëtôj bëlno te zdania.

a) Młodzëzna mô bëlné ùdbë na przińdnotã.
b) Młodzëzna mësli bëlno ò swòji przińdnoce.
c) Tam, dze są wòjnë, lëdze mają lëchò.
d) W niechtërnëch krajach je baro lëchi czas, bò
tam są wòjnë.
e) Na Kaszëbach są snôżé dzéwczãta.
f) Dzéwczãta na Kaszëbach férëją sã snôżo.
g) Nôlepszi czas je tej, czej człowiek je szczeslëwi.
h) Nôlepi je tej, czej człowiek je baro szczeslëwi.

3 Òd pòdónëch znankòwników dopiszë

przëczasniczi. Wpiszë je do zesziwkù.
Wëbierzë piãc przëczasników i ùłożë z nima
zdania.

bëlnô, piãkné, mądrzészé, głosny, nowi - pò…,
kaszëbsczi - pò…., krótczi, latny - òb…, dristny

4 Ùłóżta krótczi dialog ò nëch tekstach,

chtërne wa czëła rëchli. Ùżijta w nich czile
przëczasników. Mòżeta zrobic to w grëpach
abò w pôrach.
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6 Òpiszë òdjimczi z wëzwëskanim jak nôwiãcy
przëczasników i znankòwników.

Kùltura

Rëbôk w mòrze wëjachôł

27

Rëbôk w mòrze wëjachôł, flądrów sobie nałowił.
Dorszów òn tam nie widzôł, sledze Dalmòr wëłowił.
Pòwiédztaże, ludkòwie, dze ta rëba je.
Czôłna z mòrza przëpłënãłë, ni ma rëbów nié.
Ref. Jedze rëbôk, jedze, jedze na mòrze,
bądą dorsze, bądą mòże i sledze.
Jak założą sécë i włóczi,
kùtrë swòje napełnią rëbą pò brzedżi.
Szprotë, flądrë, mòże téż i wãgòrze
bądzem jedlë dzysô jesz na wieczerzë,
a jak bądzem mielë dobri łów,
pòjedzemë do Gduńska, i pùdzem na tôrg.
Aleksander Tomaczkòwsczi, Rëbôk w mòrze
wëjachôł [w:] Nótë kaszëbsczi, Banino 2008, s. 96.

Dzéń Wãgòrza
Rëbackô
Hôwinga w Jastarni. Na zôczątkù zélnika
28
part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò
w Jastarni i môlowi Gardowi Òstrzódk Spòrtu
i Rekreacji rëchtują wiôlgą kùlturową rozegracjã
pòd zéwiszczã „Dzéń Wãgòrza”. Pòkôzywô tam sã
przede wszëtczim, jak przódë żëlë i robilë rëbôcë.
Òdbiwają sã téż miónczi kaszëbsczich czôłnów
pòd żôglama, to je pòmòrénków. Bëtnicë rozegracji mògą wząc ùdzél w wiele kònkùrsach,
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m. jin. w biôtce na bùkszprice, w przecyganim kùtra
czë łowienim wãgòrza gòłą rãką. Òbczas Dniów
Wãgòrza coroczno biti je rekòrd w łowienim
wãgòrza gòłima rãkama. Mòżna téż spróbòwac
rozmajitégò jestkù z rëbów abò kùpic pamiątczi
zrobioné przez kaszëbsczich lëdowëch ùtwórców.
Na binie wëstãpiwają rozmajité fòlkloristiczné
i mùzyczné karna.
„Pòmeraniô”, nr 9/2013, s. 63.
Rëbë
Biwało
ù nas doma tak, że rëbë bëłë na frisztëk,
29
pôłnié i wieczerzã, rôz ùpiekłé, rôz gòtowóné,
w òcce abò wãdzoné w blace na kòwalsczich
klészczach. To bëło smaczné jestkù. Niedaleczkò
mòji wsë bëło pôrã jezór, a we wsë stôw, a tëch
błotków baro wiele. Wszãdze bëłë rëbë.
Mój tatk miôł wóz z długą rozwòrą, tej téż rëbôcë
brelë gò do wòżeniô bôtów, jadrów ë jinégò
òsprzãtu rëbacczégò z jezora na jezoro. A za
kòżdą taką rézã płacëlë [...] rëbama.
- Sygnie cebie za fùrmankã wãbórk òkùnków abò
baliczka płotków? – pitelë sã tatë.
- Kò weznã tëli, co wa dôta – òdpòwiôdôł jima òjc.
Jak mëma ni mia nick do bùlewków na pôłnié, tej
rzekła do nas knôpów:
- Wezta le kòsz ë biôjta nad stôw ùłowic nëch
karusków. Wa to pòtrafita, doch jo?
To bëła dlô nas ùcecha. Jeden wzął kòsz, drëdżi
kankã, trzecy długą witkã. Jô, nôstarszi, wlôzł do
wòdë òd stronë krzów ë zastawił kòsz, a jeden
brat płosził witką rëbë z krzów, drëdżi zbiérôł do
kanczi karusë, jaczé jô wërzucył z kòsza na trôwã.
Bëłë przëpôdczi, że më ùłowilë całą kanã ribków,
a to sygało na pôrã dni.
Bòlesłôw Bòrk, Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokazë,
Wejherowo 2002, s. 80.
Jezórnô rëba je smacznô
30 Òd lat w Òstrzëcach òdbiwô sã òb lato wiôlgô
rozegracjô pòd nazwą „Swiãto Jezórny Rëbë”.
Zbiérają sã tej miłotnicë wãdzeniô rëbów z rozmajitëch stowôrów i klubów wãdkarsczich z całégò
pòmòrsczégò wòjewództwa i na miónczi łowią
rëbë: chto wicy i chto wikszé. Kòżdégò rokù nëch
biôtkùjącëch je pònad 100, a tëch, co przëzérają
sã pôrãset. Mòżna tam pòsłëchac spiéwów
i kaszëbsczi mùzyczi, rozmajitëch szpòrtów
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i zjesc smaczną ribkã: òkùnka, płotkã, szczëkã
abò wãgòrza. Òsoblëwie mòckò włącziwają sã tu
gazétnicë z całëch Kaszëb.

Cwiczënczi

tëch słów wëmëszlta czekawą òpòwiôstkã i
przeczëtôjta jã drëchóm.

1 Pòsłëchôj z platczi wszëtczich tekstów, pózni

przeczëtôj je głosno i dôj bôczenié na pòzwë
wëpisónëch tam rëbów. Wëpiszë ne pòzwë
w zesziwkù i przedolmaczë je na pòlsczi jãzëk.

2 Rëbôk w mòrze wëjachôł – to je piesnia.

Przeczëtôjta jã jesz rôz. Pòsłëchôjta melodii
z platczi. Dzéwczãta mògą spiewac sztrofkã,
a knôpi refren. Pòmëszlta, w jaczi czekawi
spòsób mòżeta nã piesniã zaspiewac.

3 Pòmëszlë i òdpòwiédz na pitania:
- Czim zajimają sã rëbôcë?
- Czë kòżdi człowiek, chtëren łowi rëbë je
prôwdzëwim rëbôkã? (np. ten, co łowi rëbë, na
wądkã to wãdkôrz, òn wãdkùje)
- Jaczich sprzãtów do łowieniô brëkùje rëbôk?

4 W tangramie nót je dopasowac do se pòlsczé
i kaszëbsczé słowa. Chto zrobi to nôchùtczi
bez zazéraniô do ùczbòwnika ten mdze
dobiwcą. Gòtowi tangram nót wklejic do
zesziwkù.

5 Na òsóbnëch kôrtkach wëpiszë wszëtczé

słowa, jaczé të zapamiãtôł z tangramù.
Sprawdzë, chto mô jich nôwiãcy. Z ùżëcym
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5 Pòwiédz, jak rozmiejesz wëpisóné niżi rzeklënë:
Rëbôk spi a jadra mù łowią.
Rëbóm wòdã, lëdzóm zgòdã.
Czimże bez rëbë bëłëbë Kaszëbë.
Rëbôcë żëją z rib, Lesôcë z grzib.
Chto chce rëbë chwatac, mùszi sã ùszlapac.
Wëbierzë dwa przësłowia i wëkònôj jedno
z pòdónëch zadaniów:
a) Pòtraktuj przësłowié dosłowno i napiszë abò
òpòwiédz smiészną historiã na nen témat.
b) Sparłãczë zôczątk jedny rzeczónczi
z zakùńczenim drëdżi i napiszë abò òpòwiédz
smiészną historiã na nen témat. Mòżeta no zadanié
zrobic w pôrach.

6 Przërëchtuj w kòmpùtrze abò na papiorze

lecónczi, chtërne przërôcziwają na kùlturalné
rozegracje: „Dzéń Wãgòrza”, „Swiãto Jezórny
Rëbë”.

7 W tekstach je gôdka ò rozmajitëch rëbach,

Piekłi slédz
Produktë: Swiéżé sledze, sól, pieprz, mąka,
szmôłt, cebùla, kùbaba, bòbkòwi lëst.
Recepta: Sledze wëczëszczëc, pòsolëc, pòsëpac
pieprzã, òbtoczëc w mące, rozgrzôc szmôłt
na panewce, ùpiec sledze. Pòd kùńc pieczeniô
dodac cebùlã. Ùpiekłé sledze wëjąc, dodac jesz
szmôłtu, cebùlã ùpiec na złotą farwã, dolôc
wòdë, do szmakù doprawic pieprzã, solą, kùbabą
i bòbkòwim lëstã, zalôc zaléwą ùpiekłé sledze.

chtërne Kaszëbi lubią jesc. Przedstaw so, że
jes kùcharzã. Przëszëkùj jednã z rëbnëch
pòtrawów. Zapiszë w zesziwkù składniczi
i receptã, jak to zrobic. Mòżesz téż to zrobic
wedle receptów, co są niżi:
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Slédz pòd pierzëną

Slédz z pùlkama

Produktë: slédz solony, cebùla, pùlczi, czwikła
zriwòwónô z òctã, kwasnô gùrka, ùgòtowóné jaja.
Zós: majonéz z kwasną smiotaną 12% zmieszac.
Recepta: Wszëtkò krajómë w kòstkã i kładzemë
szëchtama. Na wiérzch jôjka.

Produktë: ½ kg solonëch sledzów
1 cebùla, 1 jabkò, sok z 1 cytrinë,
1 szklónka smiotanë, 1 kg bùlew, pieprz.
Recepta: Pòkrajac w kòstkã sledze, jabkò
i cebùlã. Zalôc smiotaną, skropic cytriną
i doprawic do smakù. Bùlwë ùgòtowac
i òpùlowac.

Gôdanié i wëmòwa

Bòżô stopka
Dłudżé lata Kaszëbi cerpielë pòd krzëżacką niewòlą.
Wiele
razy próbòwelë zdrzëcëc to ùcãżlëwé jerzmò.
31
Jedna z pòlskò-krzëżacczich pòbitwów òdbëła sã
pòd Swiecënã kòl Żarnówca. Bëło to za króla Kazmierza Jadżelończika, sëna wiôldżégò dobëtnika
Krzëżôków pòd Grunwaldã Władisa Jadżełłë.
Do Zôkònu przëstąpiło wiele dzyrsczich ricerzów
z całi Europë. Przëjachelë, bò delë wiarã Krzëżôkóm,
że bãdą biôtkòwac z pòganama i bronic chrzescëjańsczégò zôkònu. Pòlsczégò wòjska bëło mni jak krzëżacczégò. Wspòmôgelë gò hewòtny Kaszëbi. Znelë
te stronë jak swòjã czeszéń, wiedzelë, dze są bagna,
znelë kòżdą stegnã, kòżdi rówk i strużkã.
Ùmëslił to wëzwëskac przédnik Pòlôchów, Pioter
Dunin. Chcôł tak pòczerowac swòjima, żebë cãżczé
kòniszcza krzëżacczé nalazłë sã na zdrojach.
To nie bëło tak eńfach. Biôtka dérowała całi dzéń,
kò dobëcé bëło corôz blëżi lepi wëszkòlonëch

Krzëżôków, jaczich téż bëło wiele wiãcy. Jaż kòle
wieczora ùdało sã zòchlëc zôkónnëch ricerzów
na mòczawë. To béł rozsądzający sztërk biôtczi.
Przëtrzimónëch w bagnach procëmników bez lëtoscë
dobijelë Pòlôszë i Kaszëbi. Mòc zôkònu chùtkò taja.
Kò to jesz nie béł kùńc biôtkòwaniô, chòcô nic ju ni
mògło òdebrac dobëcô Duninowi. Wiele Krzëżôków
ùcekło z bagnów i rozbiegło sã pò òkòlim. Za tima
gònilë naszi wòjôrze.
Jednym z ùcekłëch béł stolemny i mòcny ricerz.
Rëszëlë za nim dwaji gromisti bracynowie Kaszëbi. Jak le përznã òdeszlë òd placa biôtczi, ten
niespòdzajno na nich sadzył. Chòcô bëło jich dwùch,
ni mòglë mù dac radë. Biôtka bëła wërównónô. Widzec, ricerz òd malinczégò béł szkòlony w wòjnowim
kùńszce. Bracynowie, téż fest chłopi, wëcynelë
topòrama bez ùstónkù. Procëmnik dwòjił sã i trojił,
òdbijôł ùderzenia, òdpichôł topòrë i co sztërk na
nich nacérôł. Przechôdałë minutë i gòdzënë, a biôtka sã
nie kùńcza. Wszëtcë troje mielë corôz wiãcy renów
i mòckò szła z nich krew. Corôz pòmali biôtkòwelë
barnią. Rãce jima mglałë, nodżi sã ùdżibałë, mòk
i krew lecałë w òczë. Bòdôj bë tam pedlë, żebë nié
dzëwòsc nié z te swiata. Narôz cos zaswiécëło kòl
nich. Na to òni sã strzimelë. Na wiôldżim kamie
ùzdrzelë znóną pòstacjã. To bëła jich ùmarłô nënka. Jak Krzëżôk zjął hełm, zdzëwòwóny wòjôrze
przëzdrzelë sã na se i tej òtemkłë sã jima òczë,
a w pamiãcë òżëłë wspòminczi. Ricerz to béł jich
brat, co gò w młodëch latach bëlë òddelë na służbã
do Krzëżôków. Ti gò pózni wëwiozlë w cëzé stronë
i ùczëlë w nôbëlniészich ricersczich szkòłach na
nôlepszich eùropejsczich dwòrach. Jaż sprowadzëlë
gò nazôd do Pòlsczi i kôzelë biôtkòwac z naszińcama, a na òstatkù z rodzonyma bracynama.
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5
Tã cëchòsc béł przerwôł mòcny głos nënczi:
– Dosc tegò! Serce mie pãkô, jak jô widzã, że mòji
sënowie biôtkùją na ùmiercé i żëcé. Sygnie ju krwi.
Më jesmë dzys przemòglë Krzëżôków i na kaszëbską
zemiã nazôd jidze Pòlskô. Terô, mòje dzôtczi, mòżeta znôwù mieszkac razã. Przëmówta mie tu zarô, że
wa wiedno bãdzeta pòmagac jeden drëdżémù i so
przëstojewac.
Bracynowie ze łzama w òczach przërzékelë.
– Kò jakbë czedës jeden z waju stanął procëm
drëdżégò, przińdzeta przed ten kam i sã zgòdzyta. Jô
tu òstawiã òdcësk mòji stopë, żebë wama przëbôcziwôł
czas cëdownégò òdnalézeniô i ùretaniô òd bratozabijny
smiercë.
Pò prôwdze, jak zdżinã widnô pòstacjô, na kamie
òstôł òdcësk ji stopë i je tam do dzysdnia.
A bracynowie nigdë ju sã nie pòsztridowelë, a czãsto
zachôdelë na ten plac.
Òd te czasu do bòżi stopczi cygnie téż pòsztridowónô
krewnota, żebë tam zakùńczëc swòje gòrze.
Janusz Mamelsczi, Legendy kaszubskie. Kaszëbsczé
legeńdë, Gdynia 1998-2008 s. 83-85.

Słowôrzk:
dzyrsczi – dzielni
biôtka – walka
hewòtny – miejscowi
eńfach – łatwo
zòchlëc – zwieść, wyprowadzić
mòczawë – mokradła
gromisti – potężni
sztërk – chwilka
przëmówic – obiecać
przëstojewac – wspierać
pòszwagrowónô – zwaśniona
sztridë – kłótnie
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Cwiczënczi
1 Wësłëchôj tekstu legeńdë Bòżô stopka z platczi.
Pózni przeczëtôj gò sóm pò cëchù. Òbczas
czëtaniô dzéwczãta dadzą bôczenié na to,
jaczé historiczné wëdarzenia przedstawioné
w teksce są prôwdzëwé, a knôpi - chtërne są
legeńdowé?

2 Pòsobicą w pôrach òdpòwiédzta na zapitania:
a) Czedë i dze òdbëła sã jedna z pòlskòkrzëżacczich pòbitwów?
b) Chto z kògùm biôtkòwôł sã i czemù?
c) Jak przédnik Pòlôchów ùmëslił so dobëc
Krzëżôków?
d) Czemù Kaszëbi chãtno wspòmôgelë
Pòlôchów?
e) Kòmù ni mòglë dac radë dwaji bracynowie
Kaszëbi?
f) Dzãka kòmù biôtka nie skùńcza sã tragedno?
g) Kògùm òkôzôł sã Krzëżôk, chtëren biôtkòwôł
sã z Kaszëbama?
h) Co i kòmù mùszelë òbiecac bracynowie?
i) Ò czim mô przëbôczëwac kam z môla bitwë?
j) Jak òstôł nazwóny ten kam i czemù?
k) Pòwiédz, jaczima Kaszëbama bëlë trzeji
bracynowie?
l) Jakô pòùka dlô czëtińca płënie z ti legeńdë?

3 Czë nen kam zwóny „Bòżą stopką” dzys jesz
tam je? Nalézë na karce nen plac. Jak ze
swòjégò môla mòżesz tam dojachac? Jaczé
rozegracje tam sã òdbiwają òb lato? Mòżesz
wiadła nalezc w mòbilkach w szkòle abò
przëszëkòwac je doma na pòsobną ùczbã.

4 Nalézë jesz jinszé môle na Kaszëbach, dze są
wiôldżé kamë i wëpiszë jich pòzwë. Czim òne
sã jinaczą?

5 Na gwës w twòjim òkòlim są téż czekawé:

kamë, bómë, grodzëska, grzëpë… Wëbierzë
jednã taką òsoblëwòsc, dowiédz sã ò ni jak
nôwiãcy i òpiszë je. Swòje wiadła przedstaw na
ùczbach. Napiszë na nen témat jakąs legeńdã.

Pisanié
W kaszëbiznie mómë jaż trzë pòstacje lëtrë „e”
– „ë”, „é”, „e”, np.
trzë – trzy, zëma - zima, drëch – druh
chléb - chleb, wiém - wiem
zemia – ziemia, siemię – semiã,
Mómë téż taczé słowa ze zwãkama „e”, „ë”,
chtërne pòdobno brzmią, a co jinégò znaczą,
np. rek – rak, rëk – ryk (głośny płacz),
przeszła – przeszła (obok), przëszła – przyszła,
rena – rana, rëna – rynna ... .
Żebë rozeznac, dze nôleżi pòstawic kropczi nad
e, a dze nié, dobrze je pòmóc sobie pòlaszëzną.

6 Wëbierzë so wëjimk tekstu „Bòżô stopka”, jaczi
sã tobie nôbarżi widzy i naùczë go sã bëlno
czëtac, a tej na pamiãc.
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W môlach, dze w pòlsczim są
zwãczi „i”, „y”, „u”,
a w kaszëbiznie w tim placu
czëjemë „e”, tej piszemë „ë”
trzy - trzë
zima - zëma,
druh - drëch

Apartné kaszëbsczé słowa,
np.: dërch, pëszny, jiscëc sã,
krëczew, përznã, sztërë, dëcht,
dërno, chtëren, chtëż, zwënéga,
krësbùla itd.

4

3

2

ë – jak
„e” le kąsk
krotszé

W ROZKAZOWNIKACH
TERNÉGÒ CZASU
Piszë – piszmë
Wëbierzë – wëbierzmë
Zdrzë – zdrzijmë
ÒZNAJMÒWNIKACH
TERNÉGÒ CZASU
grajemë, robimë, sedzymë,
piszemë, mëslimë
W WIELNY LËCZBIE
ÙSZŁÉGÒ CZASU
robilë, piselë, sedzelë, gôdelë
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W kùnôszkach znankòwników
wielny lëczbë zakùńczonëch
w pòlaszëznie na
–ych lub -ich np.
dobrych – dobrëch,
starych – stôrëch,
małych – môłëch,
nowych – nowëch. Wëjątkama
są przëdôwniczi, w chtërnëch
przed nym ych/ich są zwãczi sz,
cz, ż, dż, j, jak w przëtrôfkach:
cienkich – cenczich,
bożych – bòżich,
naszych – naszich,
ubogich – ùbòdżich,
swoich – swòjich.

5

W wërazach zakùńczonëch na:
–ëk,–ënk,–ëskò, –ëszcze
sztócëk, frisztëk, délëk, pisënk,
zdënk, darënk, pòczestënk,
rzëskò, sedzëskò, dzecëskò,
psëskò, wietrzëszcze,

Westrzód gór
Westrzód gór, kòl jezór rosce las cemny.
Nen to las kòżdi z nas lubi nôbarżi.
Bùków trój, ptôszków rój, kwiatë wkół pëszné
Witają za strëgą nas jak nômili.
Tam to më jidzemë reno spichã w dół.
A co sztëk naszich nëk czëc pòmión je wkół.
Z wietewczi na nas zdrzi spiéwający ptôszk.
Na smùgù jesmë ju wczas ò pòrénôszk.
Tu kwiôtuszk, tam proliszk rosce pòde rzmą.
Zeloné lestinczi wiszą nad strëgą.
Ach, hew’tu na smùgù tak wiesoło je,
Że ten las całi czas sã jaż chachòce.
Jan Trepczik, Lëcë chòrankò, Pieśni kaszubskie,
Wejherowo 1997, s. 20.

Kwiatë
Kwiatë są baladą zemi i cénią nieba
pôchnącym psalmã wëmrëczonym przez zymk
na balu ùtkónëch farwów tuńcëją z pszczołama
kwiatë są wòniącym òddechã mòtilów
i farwnym snã ksãżëca
są esteticzno doskònałé
bez niżódny intencji ale prosto snôżé
kwiatë są môłczącyma òbliczama roslënów
główkama ùsmiéchniãtima do swiata.
Hana Makùrôt, Kwiatë, Stegna,
numer 1/2011 [19], s. 21.
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Przëszlë do mie
Przëszłë do mie rôz dwa biôłé kôłpie
Cëż wa pòwiéta drësze dwa
Dóm wama dwie swiéce na drogã
Niech sã pôlą długò na ti drodze biôłi.
Przëszłë do mie rôz dwa mòdrôczi z żëta
Dzesz wa bëła tak długò wa drëszë dwa
Dóm wama na drogã mòje nowé bótë
Na tã długą biôłą drogã piôszczëstą.
Przëszłë do mie rôz dwa jezora z gladą
Dzesz wa spa tak długò przëjôcele mòji
Dóm wama mòje òczë na samò głãbòczé dno
Żebë wa mia co òd mie na pamiątkã.
Przëszłë do mie rôz dwie gwiôzdë z nieba
Żebë jô z nima szedł w tã drogã wësoką
Wzãlë mie pòd pazëchã a tej më szlë
A wkół lëdze zwònilë, zwònilë zwònama.
Jan Drzeżdżón, Przëszlë do mie, Gdańsk 1995, s. 68.

2 Dobierzta sã w pôrë. Jeden je szkólnym,

Symbòliczné znaczenié darënków:
Swiéce – symbòl widu dlô dëszë
Bótë – w lëteraturze òznôczają krótką smierc
Òczë – są szpéglã naszégò żëcégò
Zwònë – są razã z nama w slédny drodze

a drëdżi ùczniã. Szkólny dolmaczi ùczniowi,
czedë w jãzëkù kaszëbsczim piszemë „ë”
z pòdanim przëkładów.

3 Jedna pôra pòdchôdô do tôblëcë

i przeprowôdzô tã gôdkã przed całą klasą.
Leno, że tim razã ùczéń dolmaczi zasadë
pisënkù „ë”. Reszta klasë mòże pòmagac.

4 Wëbierzë z pòdónëch zdaniów pòprawno

zapisóné wërazë i przepiszë ne zdania do
zesziwkù.

Cwiczënczi
1 Pòdzelta sã na trzë karna. Kòżdé karno

przeczëtô jednã wiérztã (I karno –„Westrzód
gór”, II – „Kwiatë”, III – „Przëszlë do mie”)
i wëbierzta z ni wszëtczé wërazë z „ë”.
Wëbróné wërazë wpiszta do zesziwkù
w tôbelkã pòdług mòdła.

Regla 1
„ë” w môlu
pòlsczich i, y, u
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Regla 2
„ë” w zakùńczeniach
znankòwników -ëch

a) Bracynowie ze łzama w òczach przërzékelë /
przerzékałë rzec / żëc zgódno.
b) Przechôdałë / przëchôdałë minutów / minutë
i gòdzënë / gòdzënama, a biôtka sã nie kùńcza.
c) W pamiãcą / pamiãcë òżëła / òżëłë wspòminczi.
d) Jô tu òstawiã òdcësk / òdcësnąc mòji stopa / stopë,
żebë / żabë wama przebôcziwôł / przëbôcziwôł czas

Regla 3
w rozkazownikach
ternégò czasu

Regla 4
apartné
kaszëbsczé słowa,
np. zwënéga

Regla 5
„ë” w wërazach
zakùńczonëch na:
-ëk, -ënk, -ëskò,
-ëszcze

cëdownégò / cedownégò òdnalézeniô i ùretaniô òd
bratozabijny smiercë / smierce.
e) Cëż / Ceż wa pòwiéta dreszë / drëszë dwa.
f) Przeszłe / Przëszłë do mie rôz dwie / dwië
gwiôzdë / gwiôzde z nieba.

5 Ùczbòwé rozegracje: Wiém czedë piszemë „ë”?

Sôdómë na stółkach w kòle. Piszemë na môłi
kôrtce trzë słowa, w chtërnëch je „ë”. Kładzemë
ne kôrtczi na westrzódk pòdłodżi. Kòżdi weznie
jednã kôrtkã, leno nié swòjã. Pòsobicą przeczëtô
te wërazë i pòwié, czë są òne pòprawno zapisóné.
Wëjasnij, czemù tak mëslisz.

6 Przeczëtôjta dialog „Wieżëca” z pòdzélã na

role. Òbczas czëtaniô wëbierzta z nôwiasów
pòprawné wërazë. Ùdokaznijta swój wëbiér.

Wieżëca
Tómk: (Mómë, móme) latos piãkny zymk i bez to
chcôł jem waji wząc w krótką rézã.
Asza: A widzysz (të, te) Emila, jô gôda, że òn cos
(kómbinëje, kómbineje) i bez to nama nie rzekł,
czemù (mómë, móme) sã tuwò dzys stawic.
Emila: (Gwësno, gwesno) jo, ale jô jem baro rôd
z ti (ùdbë, ùdbe). Mòże jesz nama pòwiész, dze më
(pòjedzemë, pòjedzeme)?
T. A to sã dopiérze òkôże na placu, tej wsadôjta.
E. Wiész, ale w tim placu jô jesz nie bëła. Dze më
tak richtich (dojachelë, dojachele)?
A. Jô móm tu (bëté, beté) wiele razy. Më (jesmë,
jesme) pòd samą Wieżëcą, tą nôwëższą górą
na Niżu Zôpadnoeùropejsczim, chtërna mô 329
m.n.n.m. Na sami górze je pòstawionô 35-métrowô
wieża miona Jana Pawła II, a z ni rozcygô sã baro
piãkny krôjmalënk.
E. Baro (bëm, bem) chcała to (òbaczëc, òbaczec).
T. Në tej (jidzemë, jidzeme). Mómë przed sobą
długą drogã.
E. Pò prôwdze tuwò je (wësok, wesok). (Përznã,
perznã) jem sã (ùmãczeła, ùmãczëła). Ale jidzemë
le dali.
A. Ò (zdrzeta, zdrzëta), jaczi stądka widzec je
(cedowny, cëdowny) krôj: jezora, lasë, górë, strëdżi,
pòla, a westrzód tegò (wszëtczégò, wszetczégò)
kaszëbsczé wsë. Dokładno tak, jak to je w ti
legeńdze ò stwòrzenim (Kaszëb, Kaszeb).
T. Pò prôwdze (pëszny, peszny) widzënk. A wcygnita
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le so pòrządno tegò swiéżégò (lëftu, leftu). Kò tuwò
chcałobë sã ( bëc dërch, bëc derch).
E. I gwësno to wszëtkò razã sparłãczoné
z gòscynnoscą naszich (lëdzy, ledzy) scygô tuwò
tak wiele turistów z kraju i zeza greńcë.

7 Przeczëtôjta jesz rôz pò cëchù wiérztã Jana

Drzéżdżóna „Przëszlë do mie”. Pòdzelta sã
na sztërë karna. Kòżdé karno òbrobi jednã
sztrofkã wiérztë. Zapiszta ne wiadła na
kôrtce A4. Przedstawta je jinszim karnóm. Na
westrzódkù wikszégò arkùsza papiora napiszta
titel wiérztë „Przëszlë do mie” i jegò aùtora,
a wkół przëklejta swòje wiadła ò sztrofkach.
Pòwiészta jã na scanie w klase.

8 W tëch samëch karnach ùczniowie zebierzą

infòrmacje ò Janie Drzéżdżónie. Przërëchtëją
ò nim: karno I – lecónkã, karno II – albùm,
karno III – wëstôwk jegò dokazów, karno
IV – kònkùrs wiédzë. Uczniowie przedstawią
wszëtczim w klase swòjã robòtã.

9 Niech kòżdi z waji napisze do swòjégò drëcha

e-maila z zôchãtą zapòznaniô sã z żëcym
i ùtwórstwã Jana Drzéżdżóna i ùzasadnijta ten
bédënk.

Kaszëbienié je jedną z wôżniészich znanków
kaszëbsczégò jãzëka. Pòlégô na tim, że w môlu
pòlsczich „ś”, „ź”, „ć”, „dź” (mògą bëc pisóné si,
zi, ci, dzi), w kaszëbiznie stoją zwãczné: „s”, „z”,
„c”, „dz”.

10 Przełożë tekst na jãzëk pòlsczi i pòdsztrichnij
wërazë, w chtërnëch zachôdô kaszëbienié.
Wpiszë gò do zesziwkù.

Skùńczëła sã zëma. Terô mómë zymk i zarô zrobiło
sã cepli. Wszëtcë ùceszëlë sã i nabrelë chãcë do
żëcô. Dzecë chùtuszkò wëszłë z chëczów i zaczãłë
jezdzëc na kòłach, grac w balã, szpacérowac.

11 Z legeńdë „Bòżô stopka” wëpiszë do
Jan Drzéżdżón
a) Wëpiszta z kòżdi sztrofczi, chto przëszedł do
liricznégò pòdmiotu?
b) Chto je tim liricznym pòdmiotã?
c) Kògùm dlô òsobë liriczny są ti, co do ni
przëszlë i co òni òd ni dostelë?
d) Òpiszta w karnach jich wëzdrzatk, sparłãczenié
z nôtërą i przedstawta gò jinszim grëpóm.
e) Pòwiédzta, dokądka sã wëbiérô liricznô òsoba?
f) Wëmëszlta titel dlô swòji sztrofczi. Przeczëtôjta
swòje przemëszlenia i ùdokaznijta taczi òpisënk.
g) Jak sã wama wëdôwô, czemù wiérzta Jana
Drzéżdżóna mòże bëc testameńtã pòetë?
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zesziwkù dzesãc słów, w chtërnëch zachôdô
kaszëbienié. Przë kòżdim dopiszë jegò pòlską
równoznaczënã. Pòdsztrichnij zwãczi „s”, „z”,
„c”, „dz” w kaszëbiznie i „ś”, „ź”, „ć”, „dź” i „si”,
„zi”, „ci”, „dzi” w pòlaszëznie. Wëmëszlë z nima
smiészną historiã i przeczëtôj jã w klase.

12 Wëpiszë w zesziwkù 10 wërazów, w chtërnëch
zachôdô kaszëbienié i ùłożë z nima zdania.
Wôżné, żebë òne bëłë sparłãczoné z tématã
Òsoblëwòtë rodë. Przeczëtôj ne zdania czile
razy i dôj bôczenié na bëlną wëmòwã.

Jãzëk w ùżëtkù

Cwiczënczi
1 Przeczëtôjta gôdkã Miłczi i Sławinë.

Przepiszta jã do zesziwkù. W lózëch placach
wstawta pasowné wërazë z ramczi.
ùzdrzeniô, witro, dzesąti reno, drëchama,
ù mie, bilietë.

Miłka

Sławina

2 Ò czim gôdają dwie drëchnë?

Miłka i Sławina gôdają ò tim:
a) co robią terô.
b) co mdą robic witro wieczór.
c) co mdą robic witro dopôłnia.

3 Przeczëtôjta dialog w pôrach.
4 Przeczëtôj zdania i wëbierzë pasowné pitania.
I. Spëtôjta swòjã drëchnã:
a) Co mdzesz robia w nôblëższą niedzelã?
b) Co të robia w nôblëższą niedzelã?
II. Jak rzeczesz?
a) Ò jaczi gòdzënie pùdzemë?
b) Ò jaczi gòdzënie bãdzemë wińc?

Miłka
Witôj Sławina! Co të robisz?
Jô sã rëchtujã do zoo w Tëchlënie z .........................
Czë mòże chcesz jic z nama?
Më wëchôdómë z chëczi ......................... .
Nié, mòżna je kùpic na placu.
Dobrze - czekóm ......................... doma.

III. Drëch rôcził ce na wińdzenié do centrum
hańdlowégò. Mùszisz jemù òdmówic, bò môsz
wizytã ù zãberwaje. Co të rzeczesz?
a) Przeprôszóm ce, jô ni mògã, mùszã tej bëc
ù zãberwaje.
b) Przeprôszóm ce, jô mògã jic, w tim czasu jem
ù zãberwaje.

Sławina
Nic czekawégò. Czemù?
Ò jaczi gòdzënie wa jedzeta?
Fejnkò! Czë të môsz ju ......................... ?
Piãkno, tej do ......................... witro.
Jo. Do ùzdrzeniô wnet.

IV. Të sã z drëchama ùgôdôł na pózniészé
zéńdzenié. Jak sã z nima òddzãkùjesz?
a) Do ùzdrzeniô wnet!
b) Miéjta sã dobrze.

Słowôrzk:
zdrëszëna – drużyna
zãberwaja – dentysta

V. Spëtôj sã drëcha, czë wëbiérô sã na szkòłową
diskòtekã?
a) Czë të béł na szkòłową diskòtekã?
b) Czë të jidzesz na szkòłową diskòtekã?
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5 Róbta w pôrach. Ùłóżta dialog do jednégò
z wëbrónëch przez waji tématów.

a) Chceta razã sã wëbrac nad mòrze i pò drodze
zjesc lodë. Spòtkôta sã ù drëcha/drëchnë doma.
b) Chceta razã jachac do Bòtanicznégò Ògrodu
w Gòlëbim. Spòtkôta sã ù ce doma.
Wpiszta nã gôdkã do zesziwkù.
A. Witôj. Co witro robisz?
B. A tak pò prôwdze jesz nie wiém. A co? Môsz
jakąs ùdbã?
A. ...
B. ...

6 W kaszëbsczi lëteraturze mòże nalezc wiele

dëchów sparłãczonëch z „Nënką Rodą”. Wiele
z nich òpisôł Aleksander Labùda. Pòdzelta sã
na dwie grëpë. Przeczëtôjta wiadła ò dëchach,
chtërne są niżi. Jedna grëpa wëszukô te dëchë,
chtërne są dobré (pòzwã kòżdégò dëcha zapisze
na wikszi kôrtce na czerwòno), a drëgô te, co są
lëché (zróbta tak samò, leno na czôrno).

Biés – złi duch, chtëren przëjimô pòstacje
dzëwëch zwierzãt
Bòrowô Cotka – dobrotlëwi duch bòrów i lasów,
co dôwô darënczi dlô dzôtków
Bòrówc – duch bòrów, òpiekùn lasnégò brzëdu,
nieprzëjôcél jachtarzów i lasôków
Gadzón – złi duch zatacony w żnije, co wësusô
mlékò krowóm
Hermùs – duch jadu i trëcëznë
Jabłón – lëchi duch, co mani do kradzélstwa
jabków i brzadu
Mùmôcz – duch wòdów, sprôwca topiélców
Nëczk – paskùdny duch wòdów, twòrzi wirë
Òprzëpólnica – żëczlëwi duch w pòstacje
dzéwicë z wińcã z kłosów, bòdżini òbrodzaju
Szargan – duch niszczotny, sprôwca
szedërgawiców
Szôlińc – lëchi duch mòrsczi, swój plac mô
w głãbiznach, wëwòłiwô sztorëm
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Szkòłownicë wanożą szlachã kaszëbsczich
dëchów. Albùm z òdjimkama.

7 Pòwiédz, z chtërnyma pòzwama të sã zetkł

ju rëchli i dze? Pòdniesë terô do górë pòzwã
wëbrónégò dëcha i czëtôj, jaczé je jegò
dzejanié. Zapamiãtôj jak nôwicy nëch dëchów.
Kòżdi z waji wëbierze dwa dëchë, chtërne
mù sã nôbarżi widzą i òpisze je w zesziwkù.
Sprawdzta, chtërnëch dëchów je nôwicy.

Nôtërny quiz
1. Wëszukôj doma czekawé wiadła ò rozmajitëch zwierzãtach i roscënach
na Kaszëbach. Zazdrzë do encyklopedii, atlasów, internetu. Pòtemù
przërëchtuj piãc pitaniów quizowëch. Dôj dwie òdpòwiedzë: jednã
pòprawną, a drëgą falszëwą. np.:
Czë z mléczu mòżna przërëchtowac syrop na kaszel?
a) prôwda b) łeż
Jaką pòzwã dostôł pierszi zelint w hélsczim fòkarium?
a) Balbin b) Balbiérz
2. Róbta w grëpach 4-òsobòwëch (pò dwie pôrë). Kòżdô z pôrów je
zdrëszëną. Czëtôjta sobie nawzôs pitania rëchli przëszëkòwóné do
quizów. Za kòżdą pòprawną òdpòwiédz dostôwôta jeden pónkt.
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Atrakcje Kaszëb

a) Snôżi wądół z Rzéką Redënią.
b) Òsoblëwi widzënk Szczelinë Lechicczi
w Lasach Mirochòwsczich.
c) Kaszëbsczi Park Etnograficzny we
Wdzydzach Kiszewsczich założony
w 1906 r. bez Izydora i Teòdorã
Gùlgòwsczich.
d) Zómk w Rzucewie z XIX wiekù.
e) Kòscół pòklôsztorny w Żukòwie z XIII w.
f) Dwór starostów mirochòwsczich z XVIII
wiekù.
g) Kalwariô Wejrowskô założonô bez
Jakùba Wejhera w XVII w.
h) Ògród bòtaniczny w Gòlëbim rozpòczął
dzejanié w 1982 rokù.
i) Mùzeùm Kaszëbskô Zôgroda Bielickòwò
w Kawlach Dólnëch pòwstôwô òd 1996 rokù.

Cwiczënczi
1 Przëzdrzë sã òdjimkóm z czekawëch môlów

i òbiektów na Kaszëbach i òpòwiédz, co na
nich widzysz. Dopasuj ùstno pòdpisë do
òdjimków. Dôj bôczenié na czas, w jaczim
pòwstałë przedstawioné bùdacje i wpiszë je do
zesziwkù òd nôstarszich do nônowszich.

2 Wëbierzë pasowné zwrotë. Przeczëtôj
pòprawno wszëtczé zdania.

1. Jar Redëni to je rezerwat krôjmalënkòwi / piãknô
góra.
2. Chëcz do górë nogama mòżna òdwiedzëc
w Szimbarchù / Strëszi Bùdze.
3. W Bëtowie je nôwikszi zómk / rënk na
Kaszëbach.
4. Szczelina Lechickô tacy sã w Pùszczë
Darzlëbsczi / Lasach Mirochòwsczich.
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5. Nôwikszi skansen etnograficzny na Kaszëbach
je we Wdzydzach Kiszewsczich / Wdzydzach
Tuchòlsczich.
6. W Rzucewie stoji piãkny zómk / pałac z XIX
stalatégò.
7. W klôsztorze żukòwsczim bëłë sostrë
norbertanczi / benediktinczi.
8. W Mirochòwie je dwór, w chtërnym
starostą béł òjc Józefa Wëbicczégò / Józefa
Przebendowsczégò?
9. Kalwariã w Wejrowie założił òjc Grégòr
Wejherowsczi / Jakùb Wejher.
10. W Gòlëbim ju òd lat dzejô ògród zoòlogiczny /
ògród bòtaniczny.
11. W Fòjutowie w Bòrach Tuchòlsczich mòże
òbezdrzec stôri akwedukt / piãkny mòst.
12. Kòpc Kaszëbów, chtëren òd 2013 rokù
symbòlizëje pòczątk Pòlsczi, stoji w Hélu / Pilëcach.
13. W Mùzeùm Kaszëbskô Zôgroda Bielickòwò
mòże nalezc stôré aùtoła / sztaturkòwé zabëtczi.

A

B

C

3 Przeczëtôj òpisë sztërzech czekawëch

òbiektów i dofùluj ùstno lózé place wëbrónyma
pòzwama z cwiczënkù 1. Dopasuj òpisë do
òdjimków. Òpiszë, co na nich widzysz.

1. Krzëżacczi gòticczi …………… w Bëtowie stoji
na górze, a jegò bùdacjô bëła rozpòczãtô
w 1390 rokù. W drëdżi pòłowie XVI wiekù béł
òn w rãkach Grifitów. Dzysdnia je tam Mùzeùm
Zôpadno-Kaszëbsczé, a na pòdwòrzim òdbiwają
sã rozmajité rozegracje.
2. W Fòjutowie na pògrańczim Kaszëb je apartny
òbiekt architekturë hidrotechniczny tzw. ……………….
Zbùdowóny je na mòdło anticznëch rzimsczich
bùdowniów. Krziżëją sã tam Czerskô Strëga
(płënie dołã) i Wiôldżi Kanał Brdë (płënie górą).
Bùdowniô mô 75 m dłużawë i je nôdłëgszô tegò
ôrtu w Pòlsce. Stanãła w latach 1845 – 49 i mia
doprowadzëc wòdë Brdë do Łąków Czersczich.
3 ………………. do górë nogama mòżna òbzerac
w Centrum Edukacji i Promòcji Regionu
w Szimbarchù. Pòwstôł òn w 2007 rokù
i symbòlizëje znikwienié kòmùnizmù w Pòlsce
z nôpierszim ùdzélã Kaszëbów, chtërny
w gduńsczi stoczni stanowilë pòłowã załodżi.
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W westrzódkù bùdinkù lëdzóm sã wëdôwô, że
chòdzą krzëwò. 25 łżëkwiata 2014 rokù taczi
sóm bùdink Kaszëbi pòstawilë w Chinach
w môlëznie Fengjing krótkò Szanghaju. Je to
bëlnô promòcjô naszégò regionu w swiece.
4. ………… Kaszëbów òd 2013 rokù stoji na samim
kùnôszkù Hélsczi Kòsë i je złożony z kamów
zwiozłëch z rozmajitëch strón Kaszëb. Projekt
zrëchtowôł architekt Bruno Wandtke. Znankùje
òn pòczątk Pòlsczi òd nordowi stronë. Pòwstôł
dzãka hélsczémù Kaszëbskò-Pòmòrsczémù
Zrzeszeniu i samòrządowi. Przë nim bëlë ju
nawetka Kaszëbi z Kanadë.

4 Wëbierzta sã na wanogã do Lãbòrga.

Pògadôjta ze sobą ò tim, co czekawégò mòże
ùzdrzec w tim gardze? Wëzwëskôjta pòdóną
niżi słowiznã:

Gardowi Rënk, Kòscół św. Jakùba, Mùzeùm
Miasta Lãbòrga, galeriÔ sztëczi „Strome schody”
(„Przitczé trapë”), wëstÔwk Paula Nipkòwa
- ùtwórcë telewizji, sztrasa StaromiejskÔ i RÔtësz
miejsczi, mùrë òbronné - Baszta BluszczowÔ
i NordowÔ, fóntana z żabama.

5 Òpòwiédz ò swòji môlëznie abò nôblëższim

miesce. Jaczé czekawé place i zabëtczi
mòże tam òbaczëc, a jaczich tam ni ma?
W zesziwk wklejta òdjimk taczégò môla
abò òbiektu z wajégò òkòlégò, jaczi wôrt
zabédowac jinszim. Òpòwiédz ò nim i òpiszë
gò w zesziwkù. Przëkłôd môsz niżi w ramce.
Słowôrzk:
pògrańczé – pogranicze
sztatura – 1. pomnik, posąg, 2. sylwetka
rzeklëna – przysłowie
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Słëchanié, czëtanié i gôdanié

Katédra w Òlëwie
W 1178 r. Sambòr I, ksążã Pòmòrza, sprowadzył do Olëwë Zôkón
Cystersów, chtërny wëbùdowelë pierszi drewniany kòscółk.
Dzysdniowô katédra pòchòdzy z XVIII stalatégò i je to nôdłëgszi
kòscół w Pòlsce (107 m). Katédra nafùlowónô je wôłtôrzama,
paradnyma łôwkama, epitafiama, żłobiznama i nagrobnyma
platama. W prezbiterium nalézemë pòrtretë i grobnicã ksążãt
pòmòrsczich, chtërny czedës tuwò panowelë. Pò wéńdzenim
do katédrë na chùrze mòżna ùzdrzec widzałé rokòkòwé
òrganë (7876 piszczówków). Instrumeńt òzdôbiają niebiańsczi
mùzykańcë i jiné elementë, chtërne rëszają sã òbczas graniô.
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Rôtësz Stôrégò Miasta
Bùdowniô z kùńca XVI stalatégò. Przez wiele wieków béł
môlã, dze rozwijało sã pòliticzné, gòspòdarczé, nôùkòwé
i towarzësczé żëcé tegò dzélu miasta. Dzysdnia tu swòjã
sedzbã mô Nadbôłtëcczé Centrum Kùlturë, chtërno
wëdało m. jin. platkã z wiérztama Juliana Tuwima dolmaczonyma na kaszëbsczi „Cëda òd pòcëdów swiata”. Tam
téż w paradny zalë mają swój môl wôżné dlô Kaszëbów
ùroczëznë: wrãczenié „Medalu Stolema”, „Skrë Òrmùzdowi”,
kòncertë mùzyczi kaszëbsczi i promòcje ksążków.

Sztatura Krësztofa
Fóntana Bóżka Mòrza z XVII/XVIII wiekù, znanka Gduńska. Je
baro wôżnô w dzejach Kaszëbów, jakno że òd wiedna nen lud je
sparłãczony z Bôłtã. Stoji przed Dwòrã Artusa. Wedle legeńdë,
chto pierszi rôz je we Gduńskù, mùszi gòłégò Krësztofa kùsznąc
niżi krziża, a tegò na ògle wszëtcë sã wëstrzégają. Jinaczi pò
kaszëbskù zwóny je „Gòsk”.

Sztatura Swiãtopôłka Wiôldżégò
Sztatura nôsławniészégò ksążëca Gduńsczégò Pòmòrzô z dinastii
Subisławiców (1227–1266), nôstarszégò sëna Mscëwòja I.
Ji aùtorã je Wawrzińc Samp a fùndatorã Kaszëbskò-Pòmòrsczé
Zrzeszenié. Stoji na placu kòl szaséje Szeroczi. Pòmnik béł òdkrëti
22 zélnika 2010 r. Mô òn 2,8 m wëszëznë i przedstôwiô òblokłégò
w pelerinã ksążëca z tarczą i mieczã. Swiãtopôłk trzimô w rãce akt
nadaniô Gduńskòwi miastowëch prawów. Na cokòle sztaturë
je nôdpis w jãzëkù kaszëbsczim: Zrzeszonëch naju nicht nie
złómie.
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Etnograficzné Mùzeùm
Jegò sedzbą òd 1988 rokù je stôrodôwnô Òpackô
Zbòżownica z 1723 r. Mùzeùm gromadzy pamiątczi
lëdowégò kùńsztu, materialny, òglowi i dëchòwi kùlturë
Kaszëb i jinëch regionów Pòmòrzégò. Dlô chãtnëch dzôtków i młodzëznë rëchtowóné są tam warsztatë malënkù
na szkle, pleceniô kòszów czë żłobieniô w drewnie.

Dodóm Kaszëbsczi
Béł òdemkłi w 1993 rokù. Swój plac mô w nim redakcjô „Pòmeranii” – jednégò z nôwôżniészich cządników
pòswiãconëch historii, kùlturze, pòlitice, edukacji i dzysdniowòscë pòmòrsczégò regionu. Tu swòjã sedzbã mają téż:
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié – nôwikszô regionalnô òrganizacjô na Pòmòrzim, chtërny zadaniã je dzejanié dlô rozwiju regionu, Institut Kaszëbsczi (założony
w 1996 rokù) – wôżny òstrzódk ùczebnégò badérowaniô,
Klub Sztudérów „Pòmòraniô”, a téż Tawerna „Mestwin”.
W Dodomie òdbiwają sã rozmajité zéńdzenia, pòtkania,
wëdôwóné są ùczbòwniczi do kaszëbsczégò jãzëka. Tam
rodzą sã ùdbë, chtërne wcyg zmieniwają òbrôz Kaszëb
i Pòmòrzô.

Galeriô Kaszëbsczégò Kùńsztu
Tu mòże nalezc rãczno wëmùjkóné statczi, nôrzãdza
brëkòwné na co dzéń, a téż pamiątczi. Galeriô promùje
kaszëbsczi lëdowi kùńszt, òsoblëwie wësziwk. Mòże w ni
nalezc rãczno wësziwóné òbrësczi, serwétë i òbleczenia
z lnu, wërobinë lëdowëch ùtwórców, taczé jak: żłobinë,
tobaczérë, ceramikã, a téż platczi z kaszëbską mùzyką
i regionalné ksążczi. Je to widzałi dzélëk Kaszëb w centrum
Gduńska.
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Słowôrzk:

lëdzy. Pòwiédzta, co nowégò wa sã z ni
dowiedza. Przeczëtôjta jesz rôz nã kôrbiónkã
i w pôrach przëszëkùjta ji aktorską prezentacjã.
Zróbta kôrtã titlową i zakùńczeniową (chto
wëstąpiwôł). Czej sã naùczita na pamiãc
nagrôjta nen przedstôwk mòbilką i òbezdrzëta
na mùltimedialny tôblëcë. Zróbta kònkùrs,
czëja prezentacjô wińdze nôczekawi.

widzałi – okazały
rôjca – radny
wëszëzna – przełożeni, zwierzchność
zbòżownica – spichlerz
badérowanié – badanie
wëmùjkóny – wypieszczony

Cwiczënczi
1 Jidzemë na wanogã „Kaszëbsczima szpùrama

pò Gduńskù”. Na zôczątkù zapòznôwómë
sã z historią Gduńska, òsoblëwie jegò
kaszëbskòscą na spòdlim filmów: „Kaszëbi
we Gduńskù” - dzél I i II, jaczé nalézeta na
internetowi starnie „Wirtualné Kaszëbë”. Pózni
pòsobicą przeczëtómë wiadła ò wôżnëch dlô
Kaszëbów môlach we Gduńskù (str. 120-122).

Ks. abp Tadeùsz Gòcłowsczi swiãcy sztaturã Swiãtopôłka II.
Młodzëzna nagriwô ùczbã sparłãczoną z kaszëbsczim ksążëcã.

Swiãtopôłk II Wiôldżi
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2 Ùczniowie losëją kôrtczi z pòzwama òpisónëch
placów. Jeżlë dwie òsobë wëlosowałë nen
sóm òbiekt, tej są jednym karnã. Przez czile
minut rëchtują nôwôżniészé wiadła ò nim
i przedstôwiają reszce klasë.

3 Kòżdi wëbierze sobie nã bùdowniã, chtërna mù
sã nôbarżi widzy i ùdokazni czemù?

4 Pòsłëchôj z platczi rozmòwë dwòje młodëch

A. Witôj drëchù/drëchno!
B. Witôj. Béł/bëła të czedë kòl Swiãtopôłka?
A. Jô czëtôł/czëtała ò nim w „Remùsu”. Ale nie
pamiãtóm, chtëż to béł?
B. Òd 2010 rokù, mòżemë gò òbzerac we Gduńskù.
A. A dze dokładno?
B. Na placu Grobla III.
A. A mòżesz tak cos blëżi rzec ò nim?
B. Swiãtopôłk béł wëjątkòwą pòstacją. To wiôldżi
ksążã kaszëbsczi. Mòcno zasłużił sã dlô Gduńska
i Kaszëb.
A. A jak?
B. Ksążã sprowadzył do gardu dominikanów,
pòwstało wtenczas wiele klôsztorów, òdbéł sã
pierszi jôrmark. Całowno nastąpił gòspòdarczi
rozwij Gduńsczégò Pòmòrzô, miasto dostało téż
miesczé prawa.
A. Pòwiédz, jak do te przëszło, że sztatura ksążëca
Kaszëb stanãła we Gduńskù w 2010 rokù?
B. Tej bëła 750. roczëzna Jôrmarkù
Dominikańsczégò i to bëła baro bëlnô leżnota do te.
A. Dzãka kòmù pòwsta?
B. Jegò pòstawienié zawdzãcziwómë ùdbie
i dzejaniémù Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
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A. To fejno. Jô sã do tegò Zrzeszeniô mùszã
zapisac. Dzãka cë, że jô mógł/mògła sã tëli
dowiedzec ò Swiãtopôłkù.
B. Jem baro rôd/rada, że jô mógł /mògła zrobic cë
do wòlë.
A. Do ùzdrzeniô.
B. Do òbôczeniô.

9 Kòżdé karno wëcygnie jedno ùkrëté zadanié.
a) Na kôrtce papioru ùszëkùj ùproszczoną mapã
Gduńska, zaznaczë place, dze są pòznóné òbiektë
i dopiszë pasowné krótczé tekstë.

Słowôrzk:

b) Jes prowadnikã pò Gduńskù i òprowôdzôsz
turistów zgódno z tématã „Kaszëbsczima szpùrama
pò Gduńskù”. Wëzwëskôj pòznóną wiédzã.

zrobic kòmùs do wòlë – zrobić komuś
przyjemność
ùdba – pomysł

c) Jes w Dodomie Kaszëbsczim. Przeprowadzta
krótką gôdkã z direktorã biura na témat dzejaniô
dodomù.

5 Robimë prowadnik pò Gduńskù. Kòżdi ùczéń

bierze trzë kôrtczi A4 i skłôdô je na pół tak,
żebë pòwsta ksążeczka. Pierszô strona je
òbkłôdką, a w westrzódkù pòsobicą zapisac
trzeba wiadła ò pòznónëch bùdowniach
i placach. (na jedny stronie jeden òbiekt, òdjimk
i tekst ò nim). Na kôrtkach, chtërne òstóną
pùsté, nôleżi narządzëc wiadła ò jinszich
wëbrónëch stôrodôwnotach Gduńska. Dzél
robòtë nót je zrobic doma.

d) Jesta przë sztaturze Krësztofa. W pôrach
wëbierzta sobie jeden òbiekt do jaczégò wa bë chca
dińc i pòwiédzta, jaczima szaséjama nót jic?

6 Z prowadników zróbta w szkòle wëstôwk.
Chãtné òsobë mògą przërëchtowac
prezentacjã mùltimedialną na témat:
„Kaszëbsczima szpùrama pò Gduńskù”.

7 Szkólny przëgòtowôł dlô uczniów

niespòdzajnotã. Na ùczbã przërôcził gòsca (np.
przédnika Òglowégò Zarządu KPZ), chtëren
pòdzeli sã wiadłama na témat „Mój kòchóny
Gduńsk”.

8 Dzelimë sã na czile karnów. Kòżdé dostónie

w kùwerce wëjimczi wiadłów ò pòznónëch
òbiektach. Przeczëtô je pò cëchù i wëzgòdnie
jak nôchùtczi pòzwë tëch bùdowniów. Wëgraje
to karno, chtërno pòprawno wëzgòdnie
i napisze na tôflë pòzwë zaszifrowónëch
òbiektów. Tej ùczniowie wëbierzą pòzwë
bùdacjów Gduńska i wskôżą drëcha abò
drëchnã, chtërny rzeką, co ùpamiãtelë ò ti
bùdowni.
Bazylika Mariackô
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Cwiczënczi gramaticzné

Gduńsk w akwafòrtach z XVIII stalatégò.
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Cos gnało mie z lądu kù mòrzu, sóm nie wiém dlôczegò. Pierszé
33 miasto, dzem sã zatrzimôł, béł Gduńsk. Schòdzą sã tam przez
wiôlgą wòdã òkrãtama lëdze ze wszëtczich strón swiata. A kòżdi
z nich mô głowã pełną swòjim hańdlã. Dlôtegò mie sã nie
dzëwilë tak, jak Trąba mie strasził. Bò pòwiôdôł òn mie w Lipnie,
że kòżdégò, chto pierszi rôz przińdze do Gduńska, zaprowadzą na rôtësz, dze mùszi Krësztofa kùsznąc. Òde mie nicht
taczi cermóniji nie żądôł, chòc jem przekarowôł przez Zeloną
Brómã Dłudżim Rënkã jaż do Wësoczi Brómë. Na tich ùlëcach
nie widzôł jô nikògò òbleczonégò jak jô: w mòdri wãps fòliszowi
i mùcã z czôrnym barankã. Alem za to ùzdrzôł całi mãdle żëdów
w dłudżich farezëjach i z taką ùrodą, jakbë przed pół gòdzëną
Pana Jezësa ùkrziżowelë. Króm nich pôdł mie w òczë pòstawiony za żelôzną krôtą nadżi bóżk pògańsczi, tczony bòdôj przez
gduńszczón jak swiãti. Ale jô rozmiôł, że òni gò sobie z bùchë
pòstawilë, bo ten bóżk mô znaczëc jich władzã na mòrzu, a ne
òsce w jegò rãce władzã nad rëbim swiatã. Kò procëm gòłégò
bóżka i pejsatëch żëdów ni miôł jem sã co wstidzëc, òbzérôł
jem z wiôlgą czekawòscą te wësoczé mùrë i wieże, ò chtërnëch
mie cëda òpòwiôdôł ksądz Paweł na Glónkù. Wkół sebie czuł
jem cëzą mòwã, jakbë to nie bëła stolëca Kaszëb, le jaczé cëzé
miasto. Ale czedëm zakarowôł wedle Mòtławë na Rëbi Rënk,
tej jô ùzdrzôł swòjich i jich gôdkã rozmiôł. Tam przë bùlwarkù
stojałë szkùtë z brunyma żôglama, chtërne wiozłë rëbë z Hélë
i ze sztrądu. A na Kaszëbsczim Tôrgù widzôł jem bracy z lądu.
Zrobiło mie sã cepło kòl serca òd redoscë, że w tim miesce,
założonym przez naszich kaszëbsczich ksążãt mòwa nasza
jesz do nédżi nie wëmarła. Rôd béłbëm z nima pògôdôł, ale
Trąbë nie bëło, a gôdka mòja - chtëż bë jã rozmiôł?
Aleksander Majkòwsczi, Jak Remùs mòdlił sã w kòscele òlëwsczim...
[w:] Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa, Kartuzy 2010, s. 362.

Òlëwa w stôrëch sztichach.
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Grobnica Ksążãt Kaszëbsczich w Òlëwie

Swiãtopôłk II Wiôldżi

Z pierszim parmieniã słuńca karowôł jem z Gduńska do Òlëwë.
34 Tam w dnie targòwé ju naszich pełno. Ale jô sã nigdze nie zabawił,
le szedł na mszą swiãtą do kòscoła klôsztornégò. Bò òbczas
naszi niewòlë na Glónkù ksądz Paweł mie pòwiedzôł, a przedtim
na pùstkòwiu niebòszczik pón Józef nakôzôł:
- Do Òlëwë kòżdi Kaszëba, chòcle rôz jeden w żëcym, òdbëc
pòwinien pielgrzimkã, bë sã pòmòdlëc na grobach ksążąt
kaszëbsczich. Jich mieczowi, dzyrzkòscë i rozëmòwi, procëm
różnym panóm, chtërny nama rządzëlë, zawdzãcziwómë, żesmë
do dzysôdnia zatrzimelë wiarã, òbëczôj i mòwã òjców naszich.
Jak sã lëdze pò mszë swiãti rozeszlë, pòstąpił jem do
wiôldżégò wôłtôrza. Tam stojôł wiôldżi marmùrowi kam na czôrno
łiszczący, ze złotim nôdpisã: Pòmnik pòmòrsczich ksążëców,
załóżców tegò domù. Kam ten marmùrowi miôł sztôłt trëmë,
a jô przed nim ùklãkł, bë za dësze tëch wiôldżich ksążëców zmówic
pôcérz. Ale czej jem wezdrzôł w górã i ùzdrzôł patrzącé na
mie jich wiôldżé pòstacëje w królewsczich płôszczach i w łiszczącëch pancerzach, patrzącëch na mie biédnégò, żôrotnégò
Remùsa, tej mùszôł jem przëłożëc głowã na nen zëmny czôrny
pamiątkòwi kam, żebë nie zemglec.
Z wiôldżim dzëwòwanim zdrzôł na mie stôri z biôłą głową
kòscelny, a jesz wikszé zrobił na mie òczë, czedëm za nim zaszedł
do zôkrëstëji i rzekł:
- Chcôłbëm dac na òfiarã mszë swiãti za dësze tu pòchowónëch
kaszëbsczich ksążëców: Subisławów, Sambòrów, Swiãtopôłków
i Mestwinów.
Aleksander Majkòwsczi, Jak Remùs mòdlił sã w kòscele òlëwsczim...
[w:] Majkowski A., Żëcé i przigòdë Remùsa, Kartuzy 2010, s. 364.

Ò panu Czôrlińsczim...,
35 „…Ti ksążëcowie naszi, rzecze, za pamiãcë dôwny
Mielë w Gduńskù nad Redënią zómk swój warowny.
Òd samégò Słëpska całé bëło jich Pòmòrzé,
A le czësto pò kaszëbskù w swim gôdelë dwòrze.
Nen Subisłôw, co tak na nas patrzi z wësokòscë,
Dôł sã òkrzcëc w rokù tësąc sto i czilkanôsce.
Bãdąc òdtąd Jezësowi nôwiérniészim słëgą,
Spłodzył sënów Subisłôwa i dzelnégò Mszczëga….”
Hieronim Jarosz Derdowsczi, Ò Panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò
sécë jachôł, Gdańsk 2007.

Mestwin II
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Kòchóny stôri Gduńsk
Wiele
je miast na swiece
36
Chtërnëch chwalbã piesń niese,
Że są snôżé, jak jabłuszka w raju.
Ale mie bądze wiedno
Miodné sercu le jedno
Mòrsczé miasto, co w mòjim je kraju.
Kòchóny stôri Gduńsk
Minionëch dzejów kąsk
Zaklãti w kamieniu,
Stôri Gduńsk
Kòchóny stôri Gduńsk
Minionëch dzejów kąsk
W kùrańtów zwònieniu.
Stôri Gduńsk
Kòchóny stôri Gduńsk
Minionëch dzejów kąsk.
Z nim zrzesził jem bëcé.
Stôri Gduńsk
Kòchóny stôri Gduńsk
Minionëch dzejów kąsk
Tu skùńczëc chcã żëcé.
To mój Gduńsk.
Czedë zazdrzi tu cëzy,
To jaż òczóm nie wierzi,
Dłudżim Tôrgã szpacérëjąc sobie.
„Czas sã copnął” - tak mësli
Czej bùdinkóm sã przëzdrzi,
„W wiekù dôwnégò gwësno jem dobie”.
Jerzi Łisk, Kòchóny stôri Gduńsk [w:] platka Młodi dlô
Gduńska, 2008 r.
Słowôrzk:
fòlisz – sukno w kolorze niebieskim
farezëjô – płaszcz noszony przez Żydów
szkùta – szkuta (rodzaj łodzi)
do nédżi – do reszty
dzyrzkòsc – śmiałość, męstwo
żôrotny – biedny, ubogi
miodné – najsłodsze
zrzeszëc – zjednoczyć
mòderny – nowoczesny
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Rôtësz Nowégò Miasta

Cwiczënczi
1 Wësłëchôj z platczi tekstë ò Gduńskù, jaczé

pòchôdają z wiôldżich kaszëbsczich dokazów
lëteracczich. Dôj bôczenié na to, ò jaczich
placach w nich je gôdka. Wëpiszë ne place
w zesziwkù.

2 Pòdzelta sã na karna. Kòżdô grëpa czëtô jeden

tekst i òpòwiôdô jinszim grëpóm, ò czim w nim
je gôdka.

3 W tëch samëch karnach zróbta taczé zadania:
a) I karno pòwié, co czekawégò Remùs ùzdrzôł
we Gduńskù?
b) II karno zachãcy wszëtczich Kaszëbów do
nawiedzeniô Òlëwë i ùdokazni tã zachãcbã.
c) III karno wëmieni ksążëców, chtërny dôwni
rezydowelë we Gduńskù i rządzëlë Pòmòrzim.

d) IV karno na spòdlim wiérztë napisze czemù
Gduńsk je kòchóny?

4 Pòwiédz, jaczé wiadła w tekstach są pòspólné

dlô wszëtczich wëjimków. Przemaluj do
zesziwkù nen graficzny pòkôzk z pòzwama
tekstów, a na westrzódkù wëpiszë wszëtkò, co
je parłãczi.

widzec - widzieć
Pòjedincznô lëczba
Jô widzã
Të widzysz
Òn, òna, òno widzy

Wielnô lëczba
Më widzymë
Wa widzyta
Òni, òne widzą
Wë widzyce

mùszec - musieć

Aleksander
Majkòwsczi,
Jak Remùs mòdlił
sã w kòscele
òlëwsczim...
Aleksander
Majkòwsczi,
Remùs we
Gduńskù.

+

Ò panu
Czôrlińsczim...,

Kòchóny stôri
Gduńsk

-

Pòjedincznô lëczba
Jô mùszã
Të mùszisz
Òn, òna, òno mùszi

Pòjedincznô lëczba
Jô ni mùszã
Të ni mùszisz
Òn, òna, òno ni mùszi

Wielnô lëczba
Më mùszimë
Wa mùszita
Òni, òne mùszą
Wë mùszice

Wielnô lëczba
Më ni mùszimë
Wa ni mùszita
Òni, òne ni mùszą
Wë ni mùszice

Cwiczënczi
1 W nawiązanim do przeczëtónëch tekstów

5 Na spòdlim pòznónëch i òdjimków rzeczta, jaczé
dôwné, historiczné bùdacje - zabëtczi mòże jesz
nalezc we Gduńskù, a jaczich ju ni ma?

6 Przë pòmòcë rozmajitëch materiałów,

techników, strzodków przëgòtuj prôcã pòd
titlã: „Kaszëbskòsc Gduńska”. Ze wszëtczich
dokazów zróbta w klase wëstôwk.

Zapamiãtôj! Czasniczi: jic, widzec, mùszec
jic - iść
Pòjedincznô lëczba
Jô jidã
Të jidzesz
Òn, òna, òno jidze

Wielnô lëczba
Më jidzemë
Wa jidzeta
Òni, òne jidą

lëteracczich i z wëzwëskanim òdmianë
czasnika widzec w ternym czasu napiszë
w zesziwkù zdanié z kòżdą òsobą pòjedinczny
i wielny lëczbë np.:
Jô widzã przed sobą widzałi Stôri Gduńsk.

2 Wëpiszë pòsobicą na tôblëcë òdmianã

czasnika jic w ternym czasu w pòjedinczny
i wielny lëczbie. Razã jã czëtôjta pòprawno. Tej
wszëtcë wstóńta i wedle wskôzë szkólnégò
zacznijta pòsobicą wëmieniwac pò jedny
òsobie i fòrmie czasnika jic. Pò przeczëtanim
całoscë nastãpnô òsoba gôdô Królewiónka
drëgô Remùs i ta òsoba sôdô na swój plac i nie
bierze dali ùdzélu. Zabawa zaczinô sã òd nowa.
Dérëje tak długò, jaż òstónie jeden ùczéń. Òn
wëgriwô i wszëtcë biją mù brawò.

3 Terô z pamiãcë napiszta w zesziwkù całą

òdmianã i sprawdzta, czë ni môta zmiłków.
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4 Wëznaczonô przez szkólnégò òsoba wëbiérô

jednã fòrmã òdmianë czasnika jic, twòrzi z nią
zdanié i zapisywô na tôflë np.: Më jidzemë witro
na kùpisze. Ta òsoba wëznôczô drëcha abò
drëchnã i pòdôwô mù np.: Wa jidzeta..., a ta
òsoba kùńczi to zdanié. I tak jaż do òstatnégò
ùcznia.

5 Przeczëtôj zdania, co są niżi i wstaw pòprawną
fòrmã czasnika mùszec. Pòprawné zdania
wpiszë do zesziwkù i przeczëtôj jesz rôz.

Fligrë…

a) Żebë zdążëc na ùczbë w gimnazjum,
młodzëzna mùszec wińc z chëczë na czas.
b) Dobrze, że jô ni mùszec sã spieszëc do robòtë,
bò móm wòlné.
c) Kòżdô mëma mùszec dbac ò swòje dzecë,
żebë wërosłë na pòrządnëch lëdzy.
d) Czë chcesz, czë nie chcesz mùszec sã naùczëc
na pamiãc ti wiérztë!
e) Dzys më mùszec wząc ùdzél w biegòwëch
miónkach.
f) Wa tëli ni mùszec ju pisac w zesziwkach, bò
môta nowé tabletë.

Më…

6 Przëzdrzë sã na òdjimczi i pòwiédz, co chto
mùszi robic?

Zédżer…

Ògniowi…

Szkòda, że të…
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7 Przełożë na kaszëbsczi jãzëk pòdóné zdania
i zapiszë je w zesziwkù.

1. Szkoda, że nie mogę jechać na obchody Dnia
Jedności Kaszubów w Gdańsku.
2. Przewodnik wycieczki po Gdańsku nie
zaproponował wysłuchania koncertu organowego
w katedrze oliwskiej.
3.Dlaczego nie masz ochoty na wycieczkę
rowerową po Kaszubach?
4. Wiem, że nie lubicie bezczynnie siedzieć w domu,
dlatego zapraszam was do kina.
5. W mojej miejscowości nie ma ani ratusza, ani
katedry, ani pomnika, ani innych ciekawych
zabytków, ale jest jedyne na Pomorzu Muzeum
Pożarnictwa.
6. Nasi rówieśnicy z Francji nie znają kultury
kaszubskiej.
7. Teraz nie musimy się nigdzie spieszyć, bo są
wakacje.
8. Wszyscy nie mogą wziąć udziału w spływie
kajakowym „Śladami Remusa”.

8 Z tekstów ò Gduńskù wëbierzë wszëtczé

9 Ùłożë pò dwa zdania z wërazama ni, nie, nié
i wpiszë je do zesziwkù.

10 Dopasuj zôczątk rzeklënów z jich zakùńczenim.
Wpiszë je do zesziwkù. Pòwiédz, jak je
rozmiejesz.

zôczątk

kùńc

Bez wòdë

nie wié, co to mòrze.

Nicht dwùma łëżkama
nie jé,

nick nie wëgùbi.

Żót ju ni mòże,

ni ma wigòdë.

Chto gòni za
szczescym,

le jedną.

Pieniądz piechti

ale òczë jesz chcą.

Chto w pòlu òrze,

ni mô czasu na
jedzenié.

Nas Kaszëbów

nie chòdzy.

czasniczi z zaprzeczenim. Zapiszë je na tôflë
i pòwiédz, jaczé tam bëłë fòrmë zaprzeczeniô.
Jak widzysz, wëzdrzi to përznã jinaczi, jak
w pòlaszëznie. Doznajesz sã tegò w tôbelce,
jakô je niżi.

ni

nie

nié

Piszemë leno przed tima
trzema czasnikama:

Przed wszëtczima
jinszima czasnikama:

ni miec
ni mòc
ni mùszec

nie robic
nie gadac
nie spiewac
nie chòdzëc
nie grac
nie skakac
nie przeszkadzac
nie stożëc
nie jesc

Piszemë, czej chcemë
brewiter zaprzeczëc
czemùs:

jô ni móm
të ni mòżesz
òn ni mùszi

Jes të méstrã w szachach?
Nié, jô nie jem.
Czë wa bëła na miesącu?
Nié, më tam nie bëlë.
A téż w wërażeniach
nié tëli, nié tak i jinëch
przëtrôfkach.
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6
Kùltura

Co wôrt òbaczëc na Kaszëbach?
Inscenizacjô bitwë pòd Swiecënã.
jarze rëchtëją pòkôzczi, inscenizacje z tëch tam
czasów. Taczé pòbitwë mòżna w latowim czasu
òbezdrzec pòd Swiecënã w pùcczim krézu, czë
w Bãdominie, np. Bataliã Napòleóńską. W Brzeznie
Szlachecczim na bëtowsczi zemi je pòkôzk pòbitwë
naszich Kaszëbów pòd Widnã razã z królã
Janã III Sobiesczim. Na pòkôzczi zjéżdżają
tësące lëdzy z całëch Kaszëb, a biôtkarze w historicznëch strojach scygają z całi Pòlsczi i Eùropë.

Inscenizacjô bitwë pòd Widnã w Brzeznie Szlachecczim.
Historiczné pòbitwë
Przódë lat Kaszëbi bëlë na pòbitwach, jaczé
miałë znaczenié dlô historii tëch zemiów. Żebë
lëdzóm przëbôczëc ne wëdarzenia môlowi dze-
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Skoro świt, ruszył się nieprzyjaciel z legowiska.
Wyszedł całą potęgą z obwarowanego obozu na
równinę, pragnąc długim i szerokim zastępem
okrążyć Polaków, a potem wepchnąć ich w bagno
i w morze. Na rozkazanie hetmańskie Paweł Jasiński wywiódł cichcem hufiec swych kawalerów poza
rów obozowy. Ustawił ich z prawej strony na twardej
ziemi ponad błotem. Rycerze wodze skrócili, niezwalczonym ramieniem ujęli łamane drzewa pod ramię
i kolce nastawili przeciw bokom biegunów. Wódz
pokazał im drogę, półkolem od polskiego obozu do
krzyżackiego biegnącą. Na znak dany uderzyli...
Stefan Żeromski, Wiatr od morza, Warszawa 1926.

Midzënôrodny festiwal
Wiôldżé swiãto fòlkloru kòżdégò rokù mô swój môl òbczas Midzënôrodnégò Festiwalu Fòlkloru w Brusach.
Òkróm farwnégò kòrowòdu karnów z całégò swiata,
mòżna òbaczëc wëstãpë wszëtczich zespòłów na
binach w Brusach, Charzikòwach, Kòscérznie,
Bëtowie, Swòrach, Chònicach i Wielim. Artiscë mają
w swòjim repertuarze piesnie i tuńce òsoblëwé dlô
jich krajów. Grają na tradicyjnëch instrumeńtach.
Baro mòcno achtnioné są tam téż kaszëbsczé tuńce
i piesnie. W 2014 rokù pò rôz pierszi kaszëbską

piesniã spiéwôł chùr zeza wiôldżi wòdë z Hamilton
w Kanadze ò pòzwie "Lëdowô nóta”.
-To bëło cos niepòjãtégò brac ùdzél w tim festiwalu,
pòznawac egzoticzné tuńce, spiéwë, stroje, lëdzy,
òsoblëwie młodëch z całégò swiata. Widzec, że òni
kòchają to, co robią i przez to swiat je bògatszi – gôdelë
nôleżnicë karna „Lëdowô nóta”. Wiôlgô pòdzãka
nôleżi sã prowadnikóm karna „Krëbanë” i dzejarzóm
z Brus, chtërny przez te wszëtczé lata są nôpierszima
òrganizatorama tegò festiwalu.
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Spłiw Szlachama Remùsa
Wicy, jak trzëdzescë lat dérëje na Kaszëbach Spłiw
kajakòwi „Szlachama Remùsa”. Jegò òrganizatorã
je Klub Turisticzny „Wanożnik”. Trasë spłëwù są tak
ùłożoné, żebë ùczãstnicë pòznelë place, chtërne
w swòji réze pò Kaszëbach ùzdrzôł Remùs z pòwiescë A. Majkòwsczégò. Młodi i starszi bëtnicë, a je
jich colemało kòl 200, kòżdégò rokù płëną na zôczątkù
lëpińca. Nôprzód Wdą, za rok Brdą, pózni Sztołpą,
Jezorama Reduńsczima jaż do Wdzydzczégò Jezora.
Pò sztërzech latach zôs òd nowa.
-Przëcygô nas tuwò òsoblëwô atmòsfera, drësze,
snôżô nôtëra, a òsoblëwie jãzëk i kùltura kaszëbskô,
chtërne mòcno są tu achtnioné – gôdają ùczãstnicë.
Słuńce czë deszcz – płiwómë òd lat, jak czejbë jidzenié szlachama Remùsa bëło nama namienioné
(Co kòmù namienioné, to gò nie minie – czëtómë
w Remùsu). I tak prawie je! „Żëcé i przigòdë Remùsa"
– pòwiésc, chtërnã w darënkù dôł Majkòwsczi, jakno wegwizer dlô wszëtczich, co kòchają kaszëbską
zemiã, je dlô nas prowadnikã òd zôczątkù. Òsoblëwòta
tegò dokazu, jegò nôùka i legeńdë przëcygnãłë
lëdzy, chtërny kòchają czôłenk, snôżą nôtërã i przigòdã.
Ùczãstnicë spłëwù gôdają, że są jedną wiôlgą Remùsową familią.
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Janusz Kò
walsczi wie
lelatny pro
spłëwów.
wadnik

Festiwal
kaszëbsczich filmów
Òd czile lat w latowim czasu w gminie Żukòwò òdbiwô
sã Festiwal Filmów Kaszëbsczich. Rëchtowóny je
bez par t Kaszëbskò -Pòmòrsczégò Zrzeszeniô
w Baninie. W czwiôrtkòwé wieczorë zjéżdżają sã
lëdzë z rozmajitëch placów na Kaszëbach, żebë
dokònac sã, jak Kaszëbë są widzóné bez telewizyjnëch redaktorów. Òbezdrzec tam mòżna filmë dokùmentalné z dôwnëch lat i dzysdniowé, fabùlarné, jak
chòcbë „Blaszany bãbenk” Güntera Grassa, czë dzysdnia
robioné ò Kaszëbach w Kanadze. Festiwalowi wiedno
towarzą rôczony gòsce, chtërny są znajôrzama tématu, a je téż czas na pòspólné spiéwanié i brzątwã.
Twòrzi sã bez to kaszëbskô filmòteka, w chtërny je ju
bez 50 filmów.
Jô mòcënkò wierzã, że deja festiwalu rozkòscérzô
sã na wiele lat. Kò je corôz wicy filmòwëch produkcji.
To bëłabë prima sprawa, czejbë tak mòżna te filmë
miec w jednym placu i kòżdi mógł je òbzerac – gôdô
senator Kazmiérz Kléna.
– To je dlô nas wôżną zgrôwą, żebë pòwsta filmòteka
kaszëbskô, w jaczi mdą wszëtczé filmòwé produkcje,
jaczé pòwstałë ò Kaszëbach - gôdô Eùgeniusz
Prëczkòwsczi, ùdbòdôwca i prowadnik festiwalu, na
òdjimkù z Kazmiérzã Piechòwsczim – heroją filmù
„Uciekinier”.
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Cwiczënczi
1 Przeczëtôj tekstë ò rozmajitëch rozegracjach

na Kaszëbach. Przëzdrzë sã òdjimkóm, jaczé
są kòl nich i òpòwiédz, co na nich widzysz.
Czë òne pasëją do tëch tekstów? Wëjimk
dokazu Sztefana Żeromsczégò ò pòbitwie pòd
Swiecënã przedolmaczë na kaszëbsczi jãzëk
i zapiszë pòprawno w zesziwkù.

2 Przeczëtôjta jesz rôz tekstë i wëbierzta dobrą

òdpòwiédz.
1. Batalia napòleóńskô kòżdégò rokù òb lato òdbiwô
sã w:
a) Bãdominie
b) Brusach
c) Bëtowie
2. Pòkôzk pòbitwë Kaszëbów pòd Widnã razã
z królã Janã III Sobiesczim mòże ùzdrzec w:
a) Swiecënie
b) Brzeznie Szlachecczim
c) Słëpskù
3. Wiôldżé swiãto fòlkloru na Kaszëbach kòżdégò
rokù mô swój môl w:
a) Kartuzach
b) Brusach
c) Wejrowie
4. Jaczi chùr z daleczégò swiata wzął w 2014 rokù
ùdzél w Midzënôrodnym Festiwalu Fòlkloru i pierszi
rôz pòkôzôł sã z kaszëbską piesnią?
a) chùr miészóny „Cantata” z Italii
b) chùr „Cantus” z Miemców
c) chùr „Lëdowô nóta” z Kanadë
5. Spłiw kajakòwi, jaczi dérëje na Kaszëbach wicy
jak trzëdzescë lat, mô nazwã:
a) „Wanożnik”
b) „Szlachama Remùsa”
c) „Stolem”
6. Trasë spłëwù są tak ùłożoné, żebë ùczãstnicë
pòznelë place, jaczé:
a) w swòji rézë pò Kaszëbach ùzdrzôł Remùs
z pòwiescë Majkòwsczégò
b) w swòji rézë pò Kaszëbach ùzdrzôł Czôrlińsczi,
jak do Pùcka pò sécë jachôł
c) w swòji rézë pò Kaszëbach pòznelë wszëtcë
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lubòtnicë wòdnëch spòrtów
7. Òd czile lat w latowim czasu w gminie Żukòwò
rëchtowóny je:
a) Festiwal Kaszëbsczi Kùlturë
b) Festiwal Kaszëbsczégò Tuńca
c) Festiwal Kaszëbsczich Filmów
8. W kaszëbsczi filmòtece je ju wicy jak:
a) 20 filmów
b) 150 filmów
c) 50 filmów

3 Róbta w pôrach. Òdpòwiédzta na pitania.
1. Czë w twòjim òkòlim są rëchtowóné jaczés
kaszëbsczé rozegracje?
2. Co lëdze tam robią? Czë gôdają pò kaszëbskù?
3. Zachãcë twòjich drëchów, żebë tam sã
wëbrelë.
4. Co të bë zmienił na ti impreze?

4 Dobierzta sã w grëpë. Szkólny przëdzeli kòżdi
grëpie jedno zadanié.

a) Wëbierzta jednã z òpisónëch rozegracjów
i stwórzta plakat, zachãcbã, chtërna przërôczi
lëdzy na to wëdarzenié.
b) Stwórzta reklamòwé zéwiszcze do wëbróny
rozegracji.
c) Napiszta krótką notatkã do gazétë
z wëbrónégò przez sebie wëdarzeniô.
d) Stwórzta wëwiôd do radia „Wiedno Kaszëbë”
ò czekawëch atrakcjach na Kaszëbach, na
chtërne wôrt sã wëbrac.

5 Z dostãpnëch zdrzódłów nalezta jak nôwicy

czekawëch kùlturalnëch rozegracjów na
Kaszëbach, dze i czedë sã òdbiwają. Pòspólno
zróbta z nich farwné kalendarium na całi rok.
Pòwiészta gò w klase. Mòże razã ùmówita sã
na ùdzél w wëbrónym wëdarzenim?

6 Dobierzta sã w dwie grëpë. Wëbierzta so

jednã z rozegracjów i stwórzta do ni filmòwi
scenarnik. Na zôczątkù nót pòdjąc ùdbã, czë
bãdze to film dokùmeńtalny, relacjô, felietón
filmòwi czë jinszi ôrt.
(Zbierzta jak nôwicy wiadłów na ten témat.
Napiszta z jaczima òsobama mdzeta gadac.
Chto bãdze nagriwôł, chto bãdze robił zwãk,

a chto mdze reżisérã? Dze bãdzeta to móntowa?
Wiele nen filmòwi òbrôz mdze dérowôł? Co
czekawégò chceta w nim ùjąc? Mòże chtos bãdze
narratorã abò lektorã? Spëtôjta sã szkólnégò òd
infòrmaticzi, czë są jaczé prosté programë do
móntowaniô filmów.) Swój bédënk przedstawta
w klase.

Gôdanié i wëmòwa

Zabëtczi, mùzea
i pisarsczé dzeła,
tuńce, mùzyka, spiéw w chùrze,
czë haftë, rzemiosło
i rëbacczé wiosło
swiôdczą tu ò naszi kùlturze.
Mój drodżi wanogò,
pòj tu mòją drogą,
tu ùzdrzisz tak wiele ùrokù.
Pòkôżã zabëtczi
i nasze pamiątczi
na kòżdim kaszëbsczim tu krokù.
Aleks Peplińsczi, Wanoga na Kaszëbach, [w:]
Peplińscë A.A., Antologia lëteracczich dokazów,
Sierakowice 2009, s. 122.

Wanoga na Kaszëbach
Pòlsczi północë
tam swòje zwróc òczë,
dze szëmią nóm bôłtëcczé fale.
Tam cygnie sã lubi
nasz region Kaszëbë,
dze lëdze òd dôwna mieszkelë.
Mój drodżi wanogò,
pòj tu mòją drogą,
pòkôżã cë zemiã mòjã.
Jezora i lasë
tu nóm pò wsze czasë
dôwają nóm żëcé, òstojã.
Kartuzë, Wejrowò,
Pùck, Lãbórg, Bëtowò
dôwają krajowi ùrodë.
Tu nóm fale Bôłtu
zaszëmią do sztôłtu,
ùżëczą ùrokù, òchłodë.
Gbùrzë i rëbôcë,
co mieszkają w chôce,
spãdzają tu żëcé swé szaré.
Ten lud pòd zôbòrã
tu stôwôł òpòrã,
dôł dowód pòlskòscë i wiarë.

Jar Redëni – zajimô 84, 24 ha, w 1972 rokù òstôł ùznóny za
Krôjmalënkòwi Rezerwat Przërodë. Je to snôżi wądół,
chtëren midzë Babim Dołã a Żukòwã mô 6 kilométrów.
Redëniô na ti dłużawie płënie drawò, przedzérô sã bez
wąską gôrdzel grzëpków i dolëznów, co twòrzi apartné
òdczëcé. Pò bòkach rosce miészóny las, a dołã
płënie rzéka, chtërny wòdë rozbijają sã ò spòsobné
kamë i drzewa przewróconé bez wiatrë i starosc. Rajd
piechti Jarã Redëni to je òsoblëwi czas rozmëszlaniô,
achtnieniô kaszëbsczi rodë i pòspólnégò bëcô. Òsoblëwie dlô młodzëznë je to wëzwanié, z chtërnégò
wôrt zwëskac. Baną nót zajachac do Babiégò Dołu,
stamtądka rëgnąc piechti wedle rzéczi z górama
i dolëznama, jaż kùreszce dińc do wòdny elektrowni
w Rutkach. Dali je ju Żukòwò z przepiãknym pòklôsztornym kòscołã.
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W wòdny elektrowni
A. Béł të czedë w Rutkach?
B. Nié, a czemù pitôsz?
A. Bò tam je stôrô elektrowniô wëbùdowónô bez
Miemców w 1910 rokù.
B. To të mie zaskòcził. Òna mô ju bez 100 lat.
A. W 1920 rokù ta elektrowniô dôwa prąd
dlô pòwiatu kartësczégò i Gdini, chtërna so
rozbùdowiwa.
B. Niemòżebné. Jaż do Gdini. To bëłobë fejn tã
historiã pòznac.
A. Nic prostszégò. Nót tam sã wëbrac.
B. Tej jedzemë.
A. Jedzemë.

Żukòwò
Pòd ùrzmama Redëni,
Dze chùtczi je ji biég,
A wòda drawò płënie,
Dze w nôkòlach ji brzég.
Tu Żukòwa są chëcze
Na przitczé ùrzmë zdrzą
I deje swòje słôwné
So przëbôcziwają.
Tu, wej, za bòską skôzą,
Pòmòrsczi ksążã dôł
Pòstawic klôsztór snôżi,
Co Bògù służëc miôł,
Tej ùniósł wësok głowã
Żukòwsczi, stôri gard.Nowi wpisywô dzeje
Ters do historii kart.
Źukòwò, bëlné ë dôwné,
Wiôldżégò dzejaniô tur!
Bòsczi chwałë, zemi słôwny
Jak cwiardi, stalatny mùr.
Kòlibką rodny jes bùchë,
Naszi swiãti wiarë gón!
Zjiscë nama, że pòjużny
Czëc rodny mdze z nowa zwón!
Jan Trepczik, Òdecknienié, Gdańsk 1977, s. 49.

Przed brómą pòklôsztornégò kòscoła.
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Słowôrzk:
wądół – wąwóz
zybczi – trzęsący (się)
zybiô – trzęsawisko, błoto, bagno
sztopòrczëc – sterczeć
òska – osika
rëmac – iść precz, odchodzić, wynosić się
przitczi – stromy
deja – idea
pòjużny – swawolny, rozpieszczony
jiwerny – identyczny

Cwiczënczi - bédënczi
1 Wëbiérómë sã na wanogã. Żebë sã dowiedzec,

jakô bãdze tura, nót przeczëtac pòdóné wëżi
tekstë. Pòdzelta sã na sztërë grëpë pòdług
zasadë cządów rokù: zymk, lato, jeséń, zëma
– zanôleżno òd miesąca, w jaczim wa sã
ùrodza. Kòżdé karno dostónie arkùsz papioru
i brëkòwné przëbòrë (flamastrë, farwné papiorë,
krédczi itp.) a téż jeden z dokazów na témat
wanożeniô. Przeczëtôjta gò i przedstawta jegò
tresc w fòrmie wizualny (za pòmòcą malënków,
schémów, symbòlów i słów „kluczów”). Môta
na to 15 minut. Przë robòce miéjta starã gadac
pò kaszëbskù. Swój plakat ùkôżta jinszim
grëpóm.

2 Z nëch kôrtów na scanie zróbta banã:

wagónë, kòła i lokòmòtiwã. W kòła wpiszta
wëmiészóné bez waji reklamòwé zéwiszcza na
témat wanodżi np.: Chto na wanodze chce bëc,
dobri szpòrt mùszi miec. Zôs na lokòmòtiwie
wëpiszta wszëtczé wseczëca, jaczé towarzą
wanożeniu. Przeczëtôjta wszëtkò, co wa
napisa.

3 Stwórzta jiwerną banã na tôblëcë i wpiszta

w wagónach krótczé wiadła ò kòżdim teksce.
Przepiszta wszëtkò do zesziwkù. Òpòwiédzta
pòsobicą ò całi banie.

4 Wëzgòdnijta, kògò na òbrazach (str. 137) widzą
Miłka i Sławina?

5 Place, ò jaczich wa sã dowiedza są wôrt

òdwiedzeniô. Zrëchtujta wanogã dlô swòji
familii. Przëgòtujta òbmëslënk i turã rézë
do Jaru Redëni i Żukòwa ze swòjégò placa
zamieszkaniô. Bédëjemë dojachac wczas reno
do Żukòwa, tam òstawic aùtół, dali jachac baną
do Babiégò Dołu i wërëgnąc piechti Jarã do
Rutków. Mòżeta téż zaprosëc swòjã drëszkã
abò drëcha i przërôczëc jich bez mòbilkã.

6 Ùłożë w zsziwkù kôrbiónkã ò wanodze. Ùżij
w ni jak nôwicy przëczasników taczich jak:
przësnôżo, czekawie, wôrt, chãtno, zelono,
widzało…
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6
7 Przeczëtôj tekst piesni „Na wanogã”

i wësłëchôj ji melodii z platczi. Naùczë sã ji
spiewac. Wëjimk refrenu naùczë téż swòjã
familiã. Czedë pùdzeta na wanogã, tej razã gò
zaspiéwta.

Do przódkù wëcmanim! Òpòcuszkù chwilczi
krasc.
Jesz tëlé przed nama: cepłô wòda, chłodny las.
Ùcékô w tił droga, òtulonô w drzéwiãt szal.
Më chcemë wanożno swój żëcopis fùlowac!
Twòje lëpë parmiéń smùkô, cało gëldzy wiatru
wiéw.
Nawetk miesąc tãskno wzdichô, – zdrzącë na
Ce, czedë spisz…
Të nie jidzesz – prosto płëniesz, niosłô przez
żëczlëwi lëft.
Czedë staniesz, swiat zmilony w môlu stôwô
– Cebie żdże…
Tej pòj na wanogã…

Pisanié
1 Z tekstów: Wanoga pò Kaszëbach, Żukòwò, Na
wanogã wëpiszë w zesziwkù wërazë z „é”
i przedolmaczë je na pòlsczi jãzëk.

2 Wëbróné wërazë i jich dolmaczënczi napiszë
na tôflë. Pòdczorchnij lëtrã „é” i ji pòlsczi
òdpòwiednik. Pòwiédz, jakô regla rządzy
pisënkã zwãkù „é”. Pòdôj swòje przëkładë
wërazów, w chtërnëch je „é”. Sprawdzë, czë
twòje spòstrzedżi są trafioné.

sł. i mùz. Tómk Fópka

37

Na wanogã
Słuńce z bùtna w chëcz zazérô, wid letëchno
bùdzy ce.
Czas bë znôwù w żëcym dobëc i zôs swiat na
bòkù miec.
Rãdo z mëdłã sã przëwitôsz, w bùksë
wsztopiesz kòszlëskò…
Kąsysz pòwszednégò chleba. W zdrzadle bëlno
– przed se rwiesz!
Tej pòj na wanogã! Dôj mie rãkã, róbzak wez!
Ju za nogą noga stegnã nową deptac chce…
Nëże! Òstaw doma to, co w co dzéń mãczi wstec,
Biôj tam, dze przigòda naju wòłô prawie le.
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Piszemë e

wëmôwiómë [i-y]

piszemë é

3 Dofùluj ùstno definicjã i zapiszë jã w zesziwkù.

Tam, dze w kaszëbiznie wëstãpiwô
„é” w pòlsczich słowach mómë ...... .
W kaszëbiznie wëmôwiómë nen zwãk midzë
[i-y]. Króm tegò są apartné słowa, chtërne ni
mają pòlsczich òdpòwiedników, wic mùszimë
je zapamiãtac (réza, mést, kréz, dél, szléfa, … )

4 Pòznôjta regle pisaniô zwãkù „é”
(e dłudżé, e pòchiloné)

1. W westrzódkù
słów

2. w kùnôszkach
-égò
-émù

3. W znankòwnikach przed
jistnikama

l. pòj. dzecnégò
ôrtu

l. mn. niéchłopskòpersónowé

4. Przed
spółzwãkama
r, l , ł, m, n, ń, j

5. Apartné
kaszëbsczé
słowa

wzérnik
szpérë

béł - był

Chleb - chléb

dobrego - dobrégò

Zielone drzewo
Zeloné drzewò

piękne dzieczęta
piãkné dzéwczãta

skrzél
dél

mést prawdopodobnie

Mleko - mlékò

mądrego - mądrégò

Dobre dziecko
Dobré dzeckò

dobre dzieci
dobré dzecë

òrzéł

pédrotac
- gadać

Śledź - slédz

staremu - stôrémù

czyste okno
czësté òkno

pracowite kobiety
robòcé białczi

pòwiém
wiém

kléwer
- koniczyna

5 Przeczëtôj tekst piesni „Na wanogã” i nalézë

w nim wërazë z głoską „é”. Dôj bôczënk na
pòprawną wëmòwã wërazów z samòzwãkã „é”.
Wëbierzë 10 wërazów i ùłożë z nima zdania.
Wpiszë je do zesziwkù.

6 W nym czekawim pòwiedzenim wëstãpùją

wërazë z głoską „é”. Dôjta bôczënk na jich
pòprawną wëmòwã i wëpòwiédzta całé zdanié
czile razy baro chùtkò i smiészno:
Széper Bénk trzasł w dél i stukł skrzél.

7 Szkólny czëtô wiérztã „Mòji Gdini”. Ùczniowie

czëtają pòsobicą pò jedny réżce, z chtërny
wëbiérają pòprawny wëraz i zapisywają gò na
tôflë. Wëdolmaczą, czemù gò wëbrelë. Tekst
z pòprawno wëbrónyma słowama wszëtcë
ùczniowie przepiszą do zesziwkù i jesz rôz
piãkno przeczëtają. Przeczëtôjta téż dokôz
Jerzégò Barthelke i pòrównôjta òbie wiérztë.

Widzënk na Gdiniã
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6
To miasto wërosłi / wërosłé na zemi kaszëbsczi
Pòlsczé / Pòlsczi òkno na swiat
Ùsmiewac / Ùsmiéwô sã, òb noc przeslecac /
przeslécô sã, nie spi
Witra spragłi / spragłé je dnia…
Pòzerac / pòzérô nad dakama, kòminë gëldzy
Dôwô lëdzama znak
Że walca czas zacząc, co w Bôłtu takt szëmi
Razã zanócëc tak:
Dlô mòji Gdini wznôszóm w górã głos
Swój dôwóm spiewac / spiéw ji, redosc w sercu
grô
To w mòji Gdini swój jem nalôzł môl
I żódna / zódné jiné / jinym tak „mòje” nie je jak
to!
Òd rena / rëna melodiô nad Gdinią rozbrzmiewac /
rozbrzmiéwô
Cmùli sã tuwò, tam
Czë jes / jész na Òksëwiu, czë jes na Karwinach
- Wszãdze ùczëjesz jã.
I nawet Abraham pòd nosã sã smieje / smiôc
Taczi miłi to zwãk…
Ach, sąsôdkù, witôj! Në jakùż sã miéwôsz /
miewac?
Wez le, zaspiewôj / zaspiéwómë tak:

Tawerna

Dlô mòji Gdini…

Jerzy Barthelke, Pielgrzymki morskie,
Gdańsk-Gdynia 1999.

Tómk Fópka, Z drodżi, Gdynia 2012, s. 24.
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Chëcz òstawioną
strzód òceanów
zastąpił w Meksykù
stôri, przëtulony
do kalifòrnijsczégò sztrądu
kòwbòjsczi „Husongs Bar”
Chłodné przepadlëskò, skriwającé
rozbité dzecë mòrza
pòdskaconé, gòrącym ritmã
trąbk i gitarów
Wezdrzenia i głosë
rozpôloné niewëgasłą mãką
krziżëjącé sã jak
w parisczim bistro
Czelëchë pité na zdrowié
za nëch co na mòrzu
za Gdinią i Baja Kalifòrnią
i za dôwny, dôwny czas
Przë òstatkù zmãczoné głowë
spiéwającym sanã
i sklónkama piwa
pòpłënãłë do kójów
òkrãtnicczi niesmiertelnoscë

Aleksander Celarek przë replice bôtu Swiãtégò Wòjcecha.
Jazda Helana
38 Nëkôj, szkùce, w Hélsczé stronë!
Ju wieczórné biłë zwònë,
Wiater strzélô z Pùczczi Kãpë,
Twòje skrzidła pòrwac w strzãpë.
Darmò dmùchô jak na zwiadë,
Temù płótnu nie dô radë.
Hej, jak gwiznął na òbłoczi,
Hej, jak cëskô wód òpòczi,
Bë tamòwac wòlną drogã!
Të ji rzniesz, jak piorën Bòga,
Rëk jich cëchnie w gòrzu szeptë,
Z szëmã priszczą biôłé chrzebtë.
Hej, tak nëkac bë sã chcało
Méwim lotã we swiat smiało –
W dole dzëczi wòdë dunë,
W górze chmùrë ë piorënë,
Jaż dze w niedozdrzóny stronie
W słony wòdze słuńce tonie.
Tam na lądze bór szëmieje,
I słunuszkò swiatło leje,
Dzeż tam, z kùńca jaż do kùńca,
Tëli bùrzë, tëli słuńca
Gôrscą seją rãce Bòżé,
Jak na naju wiôldżé mòrzé.
Ju sã z Chałëp swiatła żôlą;
Tam i dlô mie wid ju pôlą –
Wid tim milszi dlô Helana
Niż nôwikszô z gwiôzd Fùrmana,
Jak kòmpasu jigła k’nórtu,
Szkùt mój za nim rznie do pòrtu.

Halôj na krôj! – Procem prądu
Òdwrócył sã szkùt òd lądu,
I kù mòrzu masztã cziwô.
Môłi czôłen na krôj płiwô:
Witôj, Hélu! W jimiã Bòsczé
Witôjtaż mie biôłé piôsczi!
Aleksander Majkòwsczi, Jazda Helana [w:]
Majkowski A., Karnowski J., Heyke L., Poezja
Młodokaszubów, opr. H. Makurat,
Gdańsk 2012, s. 390.
Słowôrzk:
szkùta – szkuta, mały okręt żaglowy
duna – wydma
szkwôł – burza na morzu

8 Pòsłëchôj dokazu Aleksandra Majkòwsczégò
„Jazda Helana” i rzeczë, jaczé wseczëca
towarzëłë tobie òbczas słëchaniô?

9 Przeczëtôj jesz rôz tekst i z wiérztë wëpiszë
w zesziwkù pasowné òkreslenia szkwału
ë dunów.
szkwôł

dunë

10 Naùczta sã pòprawno, z dobrą intonacją,

interpretacją i wëczëcym czëtac tekst Jazda
Helana. Zróbta w klase kònkùrs bëlnégò
czëtaniô. Z westrzód sebie wëbierzta
òsãdzëcelów.
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6
11 „Żëcé i przigòdë Remùsa” w mòji klase
Wësłëchôjta wëjimka pòwiescë Żëcé i przigòdë
Remùsa. Szkólny czëtô zdanié pò zdanim,
a ùczniowie dolmaczą je. Pòtemù kòżdi czëtô
tekst pò cëchù i na kôrtce papiora A4 robi
malënk do niegò. Pò robòce òpòwiédzta
nawzôs ò tim, co nalazło sã na wajich kôrtkach
i czim òne sã jinaczą. Zawieszta swòje kôrtczi
na klasowi gazétce i zrëchtujta do nich
pòspólny nôdpis.

Midzë drzewama szła stegna kąsk pòd górã.
A czej jem pò drëdżi stronie schôdôł na dôł, tej
przede mną òdemkło sã zybczé trzãsawiskò,
pełné czôrnëch dzur, ò chtërnëch pòwiôdelë ,
że to dzurë do piekła. Na grãdach ti zybii rosłë
brzozë. Midzë nima wësokò sztopòrczëła òska ,
chtërny sã wstec lëstë trzãsą òd ùrzasu. Jakùż
sã téż ni mają trząsc, czej na ni Judôsz sã
pòwiésył! Tam jô zgùbił stegnã i mùszôł òbéńc
bòkã . Ale terô jô ju czuł z niedaleka granié wòdë.
To gwësno rzéka lasã bieża. Czim dali, tim zëmni
sã robiło. Wnetk mie ju wòniô wòdë zalecała. Za
czilenôsce kroków wid z mòdrégò nieba swiécył
przez kòrunë drzéw, a dołã łiszczałë sã bieżącé
wòdë rzéczi.
Doszedłszë do brzegù, ùczuł jem cwiardi
gruńt pòd nogama. Pòd wòdą bielił sã piôsk.
Górą niegò wòda szła prądã. Òd brzegù do
brzegù zdôwało sã mie tëlé rëmù, żebë wóz
zaprzëgli w kònie przéką żłobù rzéczi stojôł
wigódno. Pò procëmny stronie ùnôszała sã góra.
Aleksander Majkòwsczi, Żëcé i przigòdë Remùsa,
Kartuzy 2010, s. 56.
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Słowôrzk:
zybczé – grząskie
zybiô – bagno, trzęsawisko
grąd – suche miejsce wsród bagien
sztopòrczëc – wystawać, sterczeć
òska – osika
ùrzas – groza, strach, przerażenie
rum – przestrzeń
przéką – poprzek

Czedë piszemë i i y w kaszëbiznie:

Tam dze „i’
je w pòlaszëznie,
tam téż je
w kaszëbiznie,
np. wino, bic.

s
sygnąc
n
bëlny

pò

dz
dzys

Czasã
mómë „i” tam, dze
w pòlaszëznie stoji
„y” np. bik, dim

i

„I” zmitcziwô
spółzwãczi tak,
jak w pòlaszëznie,
np. kaszëbsczi

y

z
zybac

Wiémë, że
czasã pòlsczé
„i” przechôdô
w kaszëbsczi „ë”
jak w słowach
cëchò, zëmno.

c
cygnąc

Pò zwãkach
s, z, c, dz, n nie
pisze sã „i”, bò w
kaszëbiznie òne są
cwiardé, a lëtra „i” bë
je zmitczëła. Piszemë
pò nich „y" , np.:
sydło, dzys.

12 W teksce Jazda Helana i wëjimkù pòwiescë

Żëcé i przigòdë Remùsa nalézë wërazë z „i”,
„y”, a tej wedle wskôzów pisënkù wpiszë je
w pasowny plac do zesziwkù pòdług mòdła,
jaczé je niżi.

13 Przepiszë do zesziwka podóny na drëdżi

stronie tekst, przedolmaczë pòlsczé słowa na
kaszëbsczi. Pòwiédz do jaczich reglów pasëją
te słowa?

„i”
w kaszëbiznie
i pòlaszëznie

òglowòpòlsczé
„i” przechôdô
w kaszëbsczé „ë”

kaszëbsczé „i”
w placu
pòlsczégò „y”

„i” zmitcziwô
spółzwãczi

„y” pò spółzwãkach
s, z, c, dz, n

biłë

pòwiôdelë

tim

czilenôsce

chtërny
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6
Kaszëbi lubią (bić) rekòrdë Guinessa. Òjczëzną
rekòrdów je Wiôlgô Brëtaniô, mô jich 138 i stoji
na drëdżim placu. Na (pierwszym) môlu je
(Ameryka), mô 287 rekòrdów, a na (trzecim)
Pòlskô, chtërna mô jich 167. Wiele z nich je
pòbitëch na (Pomorzu), na samëch Kaszëbach
piãc. W Centrum Edukacji i Promòcje Regionu
w (Szymbarku) mómë (Najdłuższy) Dél Swiata
(46, 43 m), (największy) grający klawir swiata
(6, 07 m), a w 2014 rokù w Kartuzach Kaszëbi
ùpieklë nôwikszą (jajecznicę) swiata (z 30 000
jôj). Òbczas „(Ostrzyckiego) Lata” (Òstrzëce,
wòj. pòmòrsczé) 3 zélnika 2014 r. Gminny
Òstrzódk Kùlturë w Somòninie ùstanowił rekòrd
w kategòrii: „Nôdłëgszô na swiece kaszëbskô
bazuna” (9.50 m).

Słowôrzk:
siodło – sodło
szlak – szlach, tur, sztreka
konny – kóńsczi, wiérzkòwi, na kòniu
oferta – bédënk
stajnia – kòniarniô, kóńsczi chléw
rekreacja – òddichniãcé, zahalanié,
òdpòczink

Jãzëk w ùżëtkù

14 Przëzdrzë sã napisónym wërazóm, przeczëtôj

je i pòwiédz, czë są dobrze zapisóné, czë nié.
Wëdolmaczë, skąd je jich taczi pisënk i co òne
znaczą (jeżlë trzeba, tej zazdrzë do słowarza).
Zapiszë je do zesziwkù i ùłożë z nima zdania.
bidlã, dzys, dzywny, bik, wika, zyb, zymk, cygło,
sydło, sygnąc, lewi, nowi, stôri, sycëna, swiécy.

15 Przë pòmòcë słowôrzka w pòdrãcznikù

i słowôrzów na łôwkach pòsobicą dolmaczta
zdania z tekstu, jaczi je niżi i zapisëwôjta
je na tôflë. Wërazë, w chtërnëch wëstãpùje
„i”, „ y” pòdsztrichnijta i ùdokaznijta pisënk
pòznónyma wskôzama. Całi tekst przepiszta
do zesziwkù.
Ciekawym sposobem poznawania regionu i jego
atrakcji turystycznych jest turystyka w siodle. Rajdy
i wycieczki w teren pozwolą miło spędzić czas
z przyjaciółmi czy z rodziną. Oznakowane szlaki
konne, w tym przebiegający przez powiat kartuski
Szlak Chodowieckiego, a także bogata oferta
działających stajni zapraszają do rekreacji konnej
na Kaszubach.

16 Ùłożë pòwiôstkã, gôdkã, w chtërny ùżëjesz
słów z „i”, „y” wëbrónëch z wiérztë
A. Majkòwsczégò Jazda Helana.
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Nôrodné Mùzeùm we Gduńskù.

Asystentka
- Witôj. Czë mògã Ce pòmóc?
- Òn je dopiérkù òddóny do òdnowieniô.
- Je tu Triptik Sądu Òstatecznégò Hansa Memlinga,
hewò tam pò prawi stronie.
- Jo. A môsz plan naszégò mùzeùm?
- Nick, w tim placu më jesmë.
- To fejno, miłégò zwiédzaniô.
Sławina
- Jo. Jô szukóm płôszcza Swiãtopôłka Wiôldżégò.
- O, jakô szkòda. A co czekawégò mògã jesz
òbôczëc?
- Tam, przë wińdzenim. Dobrze. A je tu jaczi króm
z pamiątkama?
- Nié, jesz ni móm. A wiele òn przińdze?
- Widzã, terô jô na gwës trafiã.
- Dzãkùjã za pòmòc.

1 Przeczëtôj nã rozmòwã i òdpòwiédz na pitania.
1) Dze je Sławina?
a) w handlowim centrum
b) w mùzeùm
c) w galerii
2) Czegò szukô Sławina?
a) Tarczë i miecza Swiãtopôłka Wiôldżégò
b) Piestrzenia Swiãtopôłka Wiôldżégò
c) Płôszcza Swiãtopôłka Wiôldżégò
3) Do jaczégò mùzeùm przëszła Sławina?
a) Nôrodnégò Mùzeùm we Gduńskù
b) Mùzeùm Pòcztë Pòlsczi we Gduńskù
c) Mòrsczégò Mùzeùm we Gduńskù

1. Dziękuję za pomoc.
2. Czy jest tutaj sklep z pamiątkami?
3. Proszę bardzo.
4. Miłego zwiedzania.
5. Co ciekawego mogę obejrzeć?
6. A ile on kosztuje?

Płôszcz Swiãtopôłka Wiôldżégò II

2 Przeczëtôjta dwùgôdkã asystentczi i Sławinë
w pôrach.

3 Dopasujta kaszëbsczé wërażenia (a-f) do jich

pòlsczich òdpòwiedników (1-6). W pôrach jedna
òsoba przeczëtô wëbróné wërażenié pò pòlskù,
a drëgô rzecze je pò kaszëbskù.

a) A wiele òn przińdze?
b) Miłégò zwiédzaniô.
c) Co czekawégò mògã òbaczëc?
d) A je tu jaczi króm z pamiątkama?
e) Proszã baro.
f) Dzãkùjã baro za pòmòc.

147

6

Mùzeùm akòrdionów w Kòscérznie.

5 Dofùlujta dialog wërażeniama z ramczi.

Przeczëtôjta gò w pôrach i przë pòmòcë mapë
Kaszëb stwórzta na kôrtkach A4 trasã wanodżi
kaszëbsczi famili.

Jedzemë do Kartuz
- Dokądka të sã wëbiérôsz w nôblëższi weekend?
- …………………………………………………………….
- A skądka wa chceta zacząc?
- Jô mëszlã, żebë òbaczëc snôżotã całëch
Kaszëb, nót je zrobic czile wanogów, ale jô bédëjã
wanogã, na jaką mòże rëgnąc z równo jaczégò
môla. Më zaczniemë z Kòscérznë – stôrégò
gardu, dze mieszka ksãżnô Gertruda.
- …………………………………….
- Dali pòd Wieżëcã, nôwëższą grzëpã z wieżą na
Kaszëbach, z jaczi je widzec czekawą sztôłcënã
kaszëbsczi zemi.
- ……………………………………………………………
- Jak të bë zgódł. Z Wieżëcë pòdjedzemë
do Centrum Edukacje i Promòcje Regiónu
w Szimbarchù. Tam mòże òstac baro długò,
bò do òbzéraniô je baro wiele. Jô mëszlã, że të
wiész, jaczé òbiektë jidze òbaczëc w nym placu?
- …………………………………………………………….
- To mòże mie pòwiész jaką drogą mómë
dojachac do Kartuz?
- ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
- Jô wiém. Pòjedzemë téż kòl dodomù Wastë
Krãcczégò, jaczi zajimô sã mielenim kaszëbsczi
tobaczi i wërôbianim tobaczérów.
- ……………………………………..
-Pùdzemë do Kaszëbsczégò Mùzeùm, dali
promenadą wedle Karczemnégò Jezora do
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Żukòwsczi wësziwk z 1767 r. w Mùzeùm
Historiczno – Etnograficznym w Chòjnicach.
Łôwczi Asesora, stądka do kòlegiatë, Raju Mariji
i Gaju Swiãtopôłka.
– Fejn planë, żëczã tej wama dobrégò wiodra
i czekawëch pòznaniów.
- Dobrze bëłobë téż tej zajachac do
Szimbarchù?
- Jô zabédowa mòjémù chłopù i dzecóm
wanogã pò Kaszëbach.
- Pewno, że jo. Kònieczno mùszita jachac
Kaszëbską Drogą. Minieta tej Òstrzëcczé
Jezoro i jinszé rënowé jezora, a téż Òstrzëce,
Złotą Górã.

6 Òpiszë jeden z môlów, do jaczégò dojacha

- A dali?
- Jô akùratno wiém, bò jô ju tam béł, chòc
chãtno bëm sã wëbrôł jesz rôz.
- A co bãdzeta robia w Kartuzach?

familiô.

7 Przeczëtôj tekst z turisticznégò prowadnika.

Òpòwiédz gò swòjémù drëchòwi. Wëpiszë
na tôflë wszëtczé miasta i wsë, jaczé wôrt
òbaczëc na Półòstrowie Hélsczim i co
czekawégò mòże tam ùzdrzec. Òpòwiédz ò tim.

Rôczimë na kòłową
wanogã sztrądã Bôłtu.
Chto z nama kòłã jedze, ten sã mòże wiele wëdowiedzec!

Wczas reno zbiérómë sã w Gdini, przë Skwerze Kòscuszczi, skądka
tramwajã wòdnym rëgniemë na Hél. Płëniemë bez Gduńsczi Wik,
Môłé Mòrze na sóm pòczątk Kaszëb. Tuwò nôprzód nót zańc do Kòpca Kaszëbów, dali òdwiedzëc Rëbacczé Mùzeùm, a tej wëpòżëczëc
kòło. Dali nasza kòłowô sztrasa prowadzy w stronã Wiôldżi Wsë.
Pò drodze w Jurace je szkòła windsurfingù, dze mòżna spróbòwac
swòjich mòców w spòrtach wòdnëch. Pòde drogą mijómë Jastarniã
z zabëtkòwim kòscółkã, Kùsfelt z pòrtã rëbacczim i Chałëpë z piãknym pieglëszczã. Wcyg w naszich ùszach czëc je szëmòt wałów
Môłégò i Wiôldżégò Mòrza. Nót téż pòszmakac swiéżi rëbë wczas
reno wëłowiony bez kaszëbsczich rëbôków, a téż ùczëc jich snôżą
gôdkã. Czej sã ùmãczisz legnij so na sztrądze abò sã wëszlap
w mòrsczi wòdze. Norda Kaszëb je przesnôżô, temù wôrt jã pòznac.
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Szkòłë win
dsurfingù w
Jastarni.

Miasta, wsë

Co wôrt òbaczëc

8 Wëbierzë so rézã, chtërna sã cë barżi widzy.

Zabaw sã w prowadnika pò Kaszëbach
i dowiédz sã jak nôwiãcy ò placach, do
chtërnëch zaprowadzysz wanożników. Swòjã
wiédzã w czekawi spòsób przedstaw na ùczbie.

9 Przërëchtuj do radia zachãcbã do òdwiedzeniô
Hélsczi Kòsë abò Kartuz, nagrôj jã na mòbilkã.

10 Napiszë w zesziwkù krótką gôdkã na wëbróny
témat:

a) z rëbôkã ò łowienim rëbów
b) z człowiekã, ù chtërnégò wënajimniesz kòło
c) z knôpã, chtëren ùczi sã płëwac na délu

Hélu.
Mùzeùm Rëbaczëznë w

Chòjnë nad Bôłtã
I Bôłtu wała
I wdzydzczi skansen
I gdińskô hala,
Redëni piestrzéń,
Klôsztór kartësczi
Zómkòwô Góra
W Gduńskù Sobiesczi,
Piôsznicë grobë,
Swiecëna bitwa,
Mòdrôk ze żëta,
Hélu rëbitwa,
Diôbelsczi kamiéń
I mrëcznô môłniô,
Tatkòwé remiã
I mëmczi pôłnié,
Swôrzewsczé cëda,
Swiónowskô Marija,
Jezórnô rëba
Wejra Kalwarija
I tak wëmieniac
Jidze do rena
Bò to je nasza
Kaszëbskô Zemia!
Feliks Sykòra, Dwie miłotë,
Dwie miłości, Rumina 1997, s. 20.
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Pòznôwómë Kaszëbë
Na stronach 150-152 są trzë tekstë: ò kaszëbsczi
zemi, Wejrowie i Serakòjcach. Pòdzelta sã na
trzë karna. Kòżdé karno przeczëtô wëbróny tekst
i zaprezentëje gò pòdług swòji ùdbë.
(Mòże napisac, narisowac farwnym flamastrã
na arkùszu szarégò papiora, naniesc wiadła na
mapã, przëdzelëc role i zabawic sã w aktorów,
zaspiewac ...) Pò skùńczony robòce wszëtczé
karna sã pòkôżą w klase. Drëdzë òcenią tã
robòtã.
Przërëchtujta do radia zachãcbã do òdwiedzeniô
Wejrowsczi Kalwarii, abò Serakòjc, abò
òglowò kaszëbsczi zemi. Nagrôjta jã na mòbilkã.
Napiszta w zesziwkù krótką gôdkã na wëbróny
témat:
a) wanoga nad Bôłt;
b) dobiwómë Diôbelsczi kam.

Wejrowò
Nad Biôłą
spełnionô przësëga…
Kaszëbsczi Sëjón
rôczi naszińców
z rozmajitëch
ùstrón.
Westrzód drzéwiãt
zatacony gard
òblôkô sã w corôz
bùszniészi strój
i wòłô gòscy
„Witôjtaż!”
Alojzy Nôdżel, Cassubia fidelis, Gdańsk 1971, s. 46.
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Serakòwsczé kôłpie
Wiele je snôżich miast i wsów,
a mie sã widzy prawie tu.
Bò dze tak kôłpie z nieba zdrzą
sélają wkół strzébrzny wid?
Òjc Swiãti sóm je błogòsławił
z ùsmiéwkã na nie zdrzôł,
bò gwësno wiedzôł,
że tuwò nalézą swój môl.
Më fùlny bùchë i redotë
wszëtczim chcemë rzec:
Kaszëbsczé kôłpie witałë Òjca,
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a dzysô rôczą nas.
Chto na nie wezdrzi chòc le rôz
przëstónie zamëszlony…
Nen snôżi plac
niech znanką pamiãcë
dlô nas wszëtczich mdze.
Dwa strzébrzné kôłpie
co swòjã séc bezùstôwno zarzëcają
spòd mòdrégò nieba
łaskawim òkã na nas wcyg wzérają.
Ewa Warmòwskô, Trapë do nieba,
Bącka Huta 2006, s. 12.

7

Miejsce na motyw związany z tematem

Kùltura Kaszëb

Z ùsmiéchã przez żëcé

Słowizna
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Cwiczënczi
1 Na òdjimkach widzysz rozmajité kaszëbsczé
pamiątczi i ksążczi. W ramce zapisóné są
pòzwë niechtërnëch z nich. Pòwiédz, jaczé
z nich są pòkôzóné na òdjimkach.

briftasze, hantasze, rzezbë, nalimczi, pùdełka,
teczczi, pisadła, tasczi z kaszëbsczima nótama,
piórniczi, zégrë, pòdstôwczi, zapisowniczi,
kòszulczi z grifã, kaszëbsczé òbleczënczi, statczi,
swiéczniczi, zbónczi, diôbelsczé skrzëpczi,
ksążczi, fanë, brifmarczi, róbzaczi, zôgłówczi

2 W pôrach wëmëszlta, na jaczé partë mòże

pòdzelëc wëpòsażenié galerii. Kòżdą pòzwã
zapiszta na òsóbnëch kôrtkach. Dopiszta
dolmaczenié tëch pòzwów na pòlsczi np.:
statczi - naczynia. Zawiészta ne kôrtczi na
tôblëcë i przeczëtôjta. Wëbierzta te pòzwë,
chtërne nôczãscy sã pòwtôrzają i ùłóżta je
pòsobicą jednã kòl drëdżi.

3 Pòdzelta sã na sztërë karna. Kòżdé wëpisze

na jinszich môłëch kôrtkach jak nôwiãcy
pòzwów kaszëbsczich gadżetów. Dôjta
bôczenié na pòprawny pisënk nëch słów. Pò
robòce przëpnijta waje pòzwë do pasownégò
dzéla galerii, np.: statczi - taska. Jeżlë jaczés
pòzwë sã pòwtôrzają, tej je òdłóżta na bòk.
Przeczëtôjta głosno zapisóné słowa, a na
górze tôflë napiszta wëmëszloną pòzwã waji
galerii. Wszëtkò wpiszta do zesziwkù.

4 Pòwiédzta, co z tëch rzeczi môta ù se doma?
Dze wa je ùdosta i do czegò jich ùżiwôta?

5 Rozegracjô z pamiãcą

Pòdzelta sã na dwa karna. Kòżdô grëpa
dostónie sztërë kôrtczi A4 (nôlepi grëbszi
papiór). Kôrtkã pòdzelta na òsmë równëch
dzélëków. Na szesnôsce kôrteczkach wëpiszta
pòprawno pòzwë kaszëbsczich gadżetów,
a na pòsobnëch szesnôsce jich pòlsczé
równoznaczënë. Wëmieńta sã kôrtkama
w grëpach i zagrôjta w „PAMIÃC”.
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a) Zróbta kònkùrs na to, chtërno karno nôchùtczi
dobierze pasowné wërazë.
b) Z òbróconëch na òpak kôrtków losowò
wëbierzta piãc. Jeżlë trafita na pòlsczé słowò tej
przedolmaczta je na kaszëbsczi. Z kòżdim ùłóżta
jedno zdanié. Napiszta je na tôflë. Przeczëtôjta je
i wpiszta do zesziwkù.

6 Przëszedł jes do kaszëbsczégò krómù kùpic

pamiątczi dlô drëcha z Francëji. Krómòwô
rozmieje bëlno gadac pò kaszëbskù. Niżi
przëszëkòwónô je przëkładowô kôrbiónka.
Dopasujta pitania i òdpòwiedzë. Na to mòdło
zrëchtujta jesz jednã kôrbiónkã w pôrach.

Krómòwô. Witóm! Jak fejn, że młodi lëdze rozmieją
gadac pò kaszëbskù.
J. Kò pewno. Jô brëkùjã czile pamiątków dlô drëcha
z Francëji. Òn zbiérô lëdowé rzeczë z całégò swiata.
Jónk. Dobri dzéń.
J. Pò prôwdze. Je to mòżebné?
K. To piãkno. Mëszlã, że mù sã ùwidzy nasza
pòrcelana. Rôz czedës w jednym francësczim filmie
jô widza nawetka kaszëbsczé statczi.
J. Ale, prima! Gwës, że dóm. Miło bëło pògôdac. Do
ùzdrzeniô!

K. Dôlebóg. Jô nie cëganiã. A mòże jesz jaką
kòszulkã z grifã i pòzwą Kaszëbë?
K. Zapakòwac to w tutã?
J. O, to bë mù sã widzało. Dodôjce jesz mòże platkã
karna „Kòleczkòwianie”. To bãdze ale cos!
K. Do ùzdrzeniô. Zaprôszóm jesz.
K. Òd krómòwi pòzdrówczi dlô drëcha! Hewò, jesz
pisadło z wësziwkã. Darmôk!
J. Gwës, że jo. A czejbë òna jesz mia cos
z kaszëbsczégò wësziwkù, tej to bë bëło ale fejn.

7 Przeczëtôjta tekst sparłãczony z dzysniowim

dizajnã. Co mëslita ò tim zorce nowòczasny
kùlturë i jegò cëskù na kaszëbiznã?
Przeprowadzta kôrbiónkã w pôrach. Pòtemù
pôrë sã łączą w czwórczi i kôrbią dali.
Czwórczi łączą sã w ósemczi, wëmieniwają
sã ùdbama, a na kùńc przedstôwiają swój
pòzdrzatk przed szkólnym. Swòje argùmeńtë
zapiszta w zesziwkach w fòrmie artikla.

NOWI MÓDNY CZERËNK (DIZAJN)
Dizajn to wëzdrzatk czegòs, co pòwstało jakno mòdło
z mëslą ò wërôbianim pòsobnëch egzemplérów.
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Dzysdnia w naszim regionie baro mòcno rozwijô sã nowòczasny dizajn òpiarti ò bògatą tradicjã
sparłãczoną z kaszëbsczim wësziwkã, ceramiką, rzezbą i malënkã na szkle. Mómë tej do ùżëtkù
rozmajité òzdobë (pôcórczi, branzoletë, brosze, zôùsznice, órindżi), pamiątczi (tasczi, czôrno-żôłté fanë, szale,
różczi do tobaczi, tasze), wëstrój chëczów (pòrcelana, méble, zawiészczi, pòdëszczi), rzeczë codniowégò
ùżëtkù (tace, délëczi do chleba, zabôwczi, breloczczi, torbë, róbzaczi), òbleczënk (kòszulczi, bluzczi, liwczi,
sëknie, czitle, bótë, chùstë, szlipsë, wãpsë).

8 Ùszëkùj módną òzdobã, pamiątkã, òbleczënk
abò rzecz codniowégò ùżëtkù. Zrób w klase
wëstôwk wajich pòmëslënków. Wëbierzë
nôczekawszi bédënk i zwielë gò dlô
wszëtczich.

9 Wëmëslë kaszëbską pòzwã swòjégò

internetowégò krómù z nowòczasnyma
regionalnyma gadżetama. Zaprojektuj jegò
logò. Zrëchtuj projekt czekawi zachãcbòwi
(raklamòwi) kampanii. Przedstaw swòjã robòtã
drëchóm. Pòspólno wëbierzta ùdbë, chtërne
wama sã nôbarżi widzą.
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10 Gra bingò. Chãtny ùczéń jidze do przódkù

klasë, a szkólny sôdô na jegò plac. Szkòłownik
pòdôwô dzewiãc słów sparłãczonëch
z kaszëbsczim dizajnã. Kòżdi pòprawno
wpisywô je do krôtczi, jaczi chce. Prowadnik
pòdôwô pò jednym słowie, a néga zakresliwô
je ù se. Ten, chtëren jakno pierszi kòl se
zakresli trzë słowa w jedny linii wòłô „bingò”.
Wëgriwô ten, co pierszi zaznaczi dwa „bingò”.
Młodzëzna mòże sã wëtuszowac.

12 Przedolmaczta na kaszëbsczi jãzëk tekst,

chtëren ùkôzywô dzysdniowé dzejanié na pòlu
nowi módë (str. 158).
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11 Bédënk dlô méstra. Zrëchtowanié kònkùrsu

kaszëbsczich piesni.
Dostóniesz na nôdgrodë dlô dobiwców 1000
złotëch. Twòjim zadanim je kùpienié dlô nich
nôdgrodów z kaszëbsczich internetowëch
krómów. Zabéduj, co të bë kùpił dlô
dobiwców trzech pierszich môlów i dwùch
wëprzédnionëch. Wszëtczich ùczãstników
mdze 20. Kòżdi mùszi cos dostac.
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Wydarzenie będzie opierać się na rozważaniach, dotyczących wpływu designu na
uwspółcześnienie pojęcia folkloru i tego,
w jaki sposób odejście od typowego ludowego postrzegania kaszubskiego wzornictwa
może przyczynić się do zmiany wizerunku
regionu, a także do zmian w jego polityce
kulturalnej. „Folk jo!" to wystąpienia prelegentów (ekspertów w dziedzinie folkloru,
wzornictwa, marketingu), panel dyskusyjny,
prezentacje multimedialne oraz wystawa.
Główną ideą i energią działań w ramach
konferencji jest ukazanie całego "cyklu"
– począwszy od oryginalnego wzoru kaszubskiego, poprzez jego przetworzenie
na współczesny język designu, kończąc
na samej strategii marketingowej i promocji
folkloru w nowoczesnej adaptacji.

anina òbczas
Wëstãp karna z B
ini.
òżniwinów w Gd
przedwòjnowëch

Słowôrzk:
mòdło – wzór, projekt
zwielëc – powielić
part – część, dział
nalimka – naklejka
brifmarka – znaczek pocztowy
zôgłówk – poduszka
kôrbic – rozmawiać
órindżi – kolczyki
méster – mistrz

Zjôzd Kaszëbów w
Łebie w 2005 r.
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Piérwi a dzys kaszëbsczi kùlturë
Przez stalata Kaszëbi bëlë sparłãczony z robòtą na zemi. Temù kùltura regiónu wërosła z tegò pòdglebiégò. Lëdze spòtikelë sã w chëczach na familijnëch ùroczëznach, òpòwiôdelë pòwiôstczi, mùzykòwelë na skrzëpkach, harmószce, spiéwelë piesnie, tańcowelë, grelë
w kôrtë, dozérelë zwëczi sparłãczoné z òbrzãdowim rokã.
W żëcym wiesczi wespòlëznë baro wôżné bëłë taczé sztótë, jak: narodzënë, żéńba, smierc. Slëbë òdbiwałë sã gromadno w dzéń swiãtégò
Dionizégò abò we wtórk przed swiãtim Môrcënã. Na tëch ùroczëznach
czãsto sã schôda całô wies. Wespòlëzna bëła òsoblëwą znanką naszi rodny kùlturë. W I pòłowie XIX wiekù òbczas seczeniô
łąk, kòpaniô torfù, żniwieniô, kaszëbsczi gbùrzë tradicyjno rôczëlë
do pòmòcë sąsadów. Robòtóm towarzëłë pòspólné zabawë, jestkù
i spiéwë. Do dzys znajemë zwëczi bãksa, abò czôrnégò wieselégò,
jaczé rok w rok je rëchtowóné w skansenie w Klëkach. A pò richtoscë
zwëk nen béł fejrowóny do II swiatowi wòjnë.
W kùlturze kaszëbsczi bëłë téż dzélëczi kùlturë szlachecczi, zemiańsczi,
mieszczańsczi, a téż rëbacczi. Mòżna rzec, że òd czasów Flóriana
Cenôwë, czedë sã pòjawia kaszëbskô rësznota, zaczãła sã sztôłtowac
jedna òglowòkaszëbskô kùltura. I tak je do dzys, chòc wcyg są ji
lokalné òdmianë, tipiczné dlô kaszëbsczich pòdgrëpów: Krëbanów,
Bëlôków, Gòchów, Słowińców czë Lesôków.
Dzysdnia pòjôwiają sã rozmajité nowé ùdbë, pòdjimiznë, jak chòcbë
w mùzyce, abò w filmie. Króm dzesątków fòlkloristicznëch karnów,
chùrów, lëdowëch kapelów, są rozmajité karna rokòwé, popòwé:
(Chëcz, Czad, Prôwda, Młodzëzna, Wãdzëbôczi, Bùbliczczi), a téż
wòkaliscë: Werónika Kòrthals, Natalia Szréder, Paweł Ruszkòwsczi,
Macéj Miecznikòwsczi, Damroka Kwidzyńskô ë jinszi. Są téż taczé
zjawiszcza, jak „Kaszëbsczi Idol”, chtërnégò laureatkama są chòcbële
Ewelina Pòbłockô, czë Marcelina Szréder. Do mùzyczi kaszëbsczi sygają téż znóny ùtwórcë òglowòpòlsczi, jak chòcbë: Leszk Kùłakòwsczi,
Jôrk Smietana, Òlo Walicczi, czë warkòwé karna chùralné (np. Schòla
Cantorum Gedanenses, co nagrała platkã z kaszëbsczima kòlãdama,
abò chùr Mòrsczi Akademii w Szczecënie), a mùzycznym wëdarzenim
béł gwësno przërëchtowóny w 1996 r. przez Katarzënã Gaertner
„Spiéwnik kaszëbsczi”. Wiôldżi pòkrok kaszëbiznë widzymë w òstatnëch
latach w filmie. Kò co rokù w gminie Żukòwò rëchtowóny je Festiwal Kaszëbsczich Filmów. Stolemnym krokã je realizacjô fabùlarnégò
filmù „Kamerdiner” z Januszã Gajosã w nôpierszi rolë, co gôdô w filmie
pò kaszëbskù.
Słowińcë – historiczno-etnograficznô grëpa Kaszëbów, chtërny
mieszkelë w òkòlim jezorów Gardno i Łebskò.
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Mùzyczné dokazë Jerzégò Stachùrsczégò
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- Òd czegò zanôlégô pisanié tekstów kaszëbsczich
piesniów?
- Òd tegò, dlô kògò tekst je pisóny. Na pierszim môlu je
wëkònôwca. Czë je to człowiek dodrzeniałi, czë dzeckò, czë je to spiewôk estradowi, czë kabaretowi…
- Wôżné je téż, dlô kògò wëkònôwca mdze spiéwôł
ten dokôz?
- Na gwës. Jiny mùszi bëc dokôz, chtëren bãdze
spiéwóny w kòscele, jiny spiéwóny òbczas szkòłowëch
ùroczëznów, jiny na festiwal, jiny do bôjczi dlô dzecy.
- Czë w pisanim tekstu pò kaszëbskù je cos òsoblëwégò, cos, czegò ni ma np. w pisanim pò pòlskù
czë anielskù?
- Piszącë pò kaszëbskù, colemało òdnôszóm sã do kòdów,
òdnieseniów, jaczé są wpisóné w kaszëbską kùlturã.
Jeżlë, wezmë na to, piszã himn szkòłë, a taczi móm
napisóné ò Majkòwsczim, to mùszã chòc òglowò dac
cos ò jegò dzejanim, jegò dokazach. Tekstë taczégò
ôrtu mùszą pòdług mie, mòckò sedzec w naji tradicji
i jiwernoce. Co jinszégò je z miłotnyma spiéwama
– móm taką stwòrzoné np. dlô Weroniczi Kòrthals –
tuwò nôwôżniészé je jak nôlepszé òpisanié wseczëców za pòmòcą pòeticczich strzodków.
- Òbczas pisaniégò tekstów môce ju w głowie melodiã, jakô mdze do niegò pasownô?
- Je z tim rozmajice. Wikszą wòlnotã móm, jeżlë
nôprzódka napiszã tekst, a dopiérze pózni pòwstôwô
do niegò melodiô.
- Jaczé tekstë piesniów pisze sã nôlżi: miłotné, dejologiczné, himnë?
- Dzãka trzëdzescëlatny robòce w teatrze jem przënãcony do pisaniô na zamówienié. Chòc tej-sej piszã
tekstë, jaczé wëchôdają z mòjégò bëna òd zôczątkù
do kùńca.
- Jaczé są Wasze wseczëca òbczas słëchaniô swòjich
tekstów, chtërne są spiéwóné przez rozmajité karna?
- Nôbarżi przeżiwóm wiedno pierszé wëkònanié swòjégò dokazu. Wiele tekstów jem pisôł do karnów „Czad”
i „Prôwdë” i wiedzôł jem, że mdą òne zaspiéwóné
dobrze. Trôfiô sã równak, że kąsk jinaczi widzôłbëm
swój tekst, jak spiewôcë. Jednak jem rôd ze wszëtczich wëkònaniów. Dlô autora je to wiedno zwësk, bò
jegò dokazë żëją.

Słowôrzk:
wespòlëzna – wspólnota, społeczność
pòdjimizna – przedsięwzięcie
dodrzeniałi – dojrzały, dorosły
jawernota – tożsamość
dejologiczné – ideologiczne
tej-sej – od czasu do czas
wseczëcé – intuicja
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Bédënk playlësta kaszëbsczich hitów:
@ Kaszëbsczé jezora – sł. i mùz. A. Peplińsczi
@ Mòja chëcz – sł. i mùz. Jan Trepczik
@ Kaszëbë Kaszëbë – sł. E. Prëczkòwsczi, mùz. J. Stachùrsczi
@ Tu je nasza zemia – sł. i mùz. Janina Cyskòwskô
@ Na Kaszëbach – „sł. T. Fópka, mùz. W. Kòrthals
@ Ni ma czasu – sł. E. Prëczkòwsczi, mùz. T. Kòrthals
@ Òd se cos dac – sł. E. Prëczkòwsczi, mùz. T. Dargacz
@ Ahòj Janeczkù – sł. i mùz. Leòn Roppel
@ Swiat sã krący – sł. S. Janke, mùz. P. Daszkiewicz
@ Kaszëbë joł – sł. i mùz. Damroka Kwidzyńskô
@ Rozbitk – sł. Rafał Rompca, mùz. trad.
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Jan
Trepczik

Leòn
Roppel

Antoni
Peplińsczi

Antoni
Sutowsczi

Wacław
Kirkòwsczi

Renata
Gleinert

Edmùnd
Lewańczik

Witold
Tréder

Jerzi
Łisk

Mieczisław
Kilarsczi

Jerzi
Stachùrsczi

Tadeùsz
Dargacz

Witosława
Frankòwskô

Jerzi
Hinz

Marek
Serkòwsczi

Eùgeniusz
Prëczkòwsczi

Rómk
Drzéżdżón

Tomôsz
Fópka
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Rafał
Rómpca

Werónika
Kòrthals

Damroka
Kwidzyńskô

Tadeùsz
Kòrthals

Adam
Hébel

Rôczimë do ùdzélu w kònkùrsu:

Jakô to kaszëbskô melodiô?
Słëchôj kaszëbsczi mùzyczi i przińdz do nas.
Kònkùrsë mùzyczné dlô dzôtków i młodzëznë na Kaszëbach:

XIII Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwë” w Luzinie
X Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej
w Szemudzie
„Kaszëbsczi Idol”
VIII Wojewódzki Konkurs Pieśni Jana Trepczyka w Miszewie
VI Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów w Lipnicy
Powiatowy Konkurs Piosenki Kaszubskiej w Kartuzach
XIV Festiwal Pieśni o Morzu „Jantarowi bôt” w Dębogórzu
XVI Festiwal Pieśni Kaszubskich „Kaszëbsczé tónë nad Môłim Mòrzã”
w Swarzewie
Pòwiatowi Kònkùrs Piesnie Kaszëbsczi w Kamińcë Szlachecczi.
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Cwiczënczi
1 Przeczëtôjta tekst ò kaszëbsczi kùlturze.

Pierszô, wëznaczonô przez szkólnégò òsoba,
zaczinô czëtac, w jaczim placu tekstu chce.
Czëtô czile zdaniów, reszta ùczniów mùszi
chùtkò nalezc nen wëjimk. Pò czile zdaniach
dali czëtô òsoba, chtërna sëdzy nôblëżi. I
tak jaż do kùńca. Wszëtcë czëtają nen tekst
razã z nią pò cëchù. Jeżlë pierszé zdania
bëłë z westrzódkù, tej pò przeczëtanim tekstu
do kùńca nót jesz sã copnąc do zôczątkù
tak, żebë całi tekst béł bëlno przeczëtóny.
Òpòwiédzta, czegò wa sã dowiedza z tegò
wëjimkù.
Pòdzelta sã na trzë karna. Kòżdé dostónie
tabelã z trzema rubrikama, chtërnã przez piãc
minut dofùlëje nôwôżniészima wiadłama. Pò
tim czasu òddôjta kôrtkã drëdżi grëpie zgódno
z czerënkã wizrów zégra. Ta dopisywô to,
czegò tam jesz ni ma. Kôrtka jidze tak długò,
jaż przińdze nazôd do grëpë, chtërna zaczina
z nią robòtã. Szkólny wëznôczô, chtërno karno
jaczi témat przedstôwiô. Ùczniowie mògą
dopòwiedzec jesz to, co jima przińdze do
głowë. Nôwôżniészé wiadła nót wëpisac na
tôflë i wpisac do zesziwków.

Kaszëbskô
kùltura czedës

Kaszëbskô
kùltura dzys

a) „Mùlczi”

„Spiéwné kwiôtczi”

Kaszëbskô kùltura
pòdług nas

2 Pòwiédz, jaczé ôrtë mùzyczi prezentëją karna
i òsobë pòkôzóné na òdjimkach? Co ò nich
wiész? Òpiszë swòjima słowama ne òdjimczi.

b) „Luz”

„Discantus”
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c) „Bazunë”

d) „Bùbliczczi”

Kaszëbsczi Idol

e) Macéj Miecznikòwsczi i Werónika Kòrthals

Aleksandra Kùcharskô-Szefler

3 Jaczégò ôrtu mùzykã të nôbarżi lubisz

słëchac? Czë môsz swòjégò òblëbionégò
artistã? Chto nim je? Napiszë ò nim czile
zdaniów.

4 Czë lubisz chòdzëc na kòncertë? Dze nôczãscy
jidzesz? Na jaczim kòncerce të béł w òstatnym
czasu? Òpòwiédz ò tim.
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Góralskô Kapela

5 Wëmëszlë zachãcbòwé zéwiszcze sparłãczoné
z kaszëbską mùzyką.

6 Pòsłëchôj z platczi wëwiadu z Jerzim

Stachùrsczim. Pòtemù szkólny wëbiérô
dwòje ùczniów. Jeden je redaktorã, a drëdżi
je ùtwórcą. Przeczëtôjta nã gôdkã. Òbczas
czëtaniégò ùczniowie robią notérënczi
w zesziwkach pò trzë słowa-klucze

sparłãczoné z tekstã. Wëmieńta swòje słowa.
Te, co pòwtôrzają sã nôczãscy, wëpiszta na
tôblëcë. Stwórzta z nima czekawą historiã
i wpiszta do zesziwkù.

karna, chùrë, kapele, mùzykã pòwôżną.
A òd nich pòstãpné sztriszczi z pòzwama
i przedstôwcama tëch ôrtów mùzyczi.

7 Pòwiédz, chto to je Jerzi Stachùrsczi i czim sã

zajimô? Czë të znajesz jegò piesnie? Jeżlë jo,
tej zaspiewôj je terô. Pòwiédz, jaczé wseczëca
towarzëłë cë? Pògadôjta ò tim w pôrach.

8 Dokùńczë zdanié i wpiszë je do zesziwkù: Przë
pisanim kaszëbsczich piesniów wôżné je...

9 Dlô méstra. Przeczëtôj nôprzód tekst, jaczi je

niżi i przedolmaczë gò na pòlsczi. Zabaw sã
terô w kòmpòzytórã i ùłożë do niegò melodiã.
Ùkôż jã przed drëchama. Przërównôj jã
z melodią Weróniczi Kòrthals, chtërną nalézesz
w internece abò na platce „Na wiedno”.

Czemù tak
Jô czëjã leno dërch
Że zôs to corôz lëszi je
Że corôz wicy je gòrch
A dzéń witrzészi jesz lëchszi mdze.
Jô nie wiém skąd mësla ta
Tak głãbòk sedzy w lëdzy stach
Bò mie sã widzy że
To nijak nie je zle.
Czemù tak – jô wzdichóm
Czemù tak – jô pitóm
Czemù tak
Sã dzeje wiedno wkół
Czemù tak – jô wzdichóm
Czemù tak – jô pitóm
Czemù tak
Sã dzeje wiedno wkół
sł. E. Prëczkòwsczi

10 Jak przedstôwiô sã dzél kaszëbsczi kùlturë

- mùzyka? Pòdzelta sã na dwa abò trzë
karna. Na spòdlim wiadłów, jaczé są ùjãté
w ksążce (str. 161-166), stwórzta na wiôldżim
arkùszu papióra mapã mëslów na ji témat.
Òd słów „kaszëbskô mùzyka” w westrzódkù
kôrtczi pòcygnijta wietewczi, chtërne mdą
òznôczałë: dzysdniową mùzykã, fòlkloristiczné

11 Pòwiédz, jaczé ôrtë mùzyczi twòrzi sã dzys
na Kaszëbach? Dopiszë do nich nôzwëska
mùzycznëch ùtwórców.
Pòpùlarnô mùzyka, lëdowô, pòwôżnô, …

12 Dlô méstra. Wëpiszë w zsziwkù nôzwëska piãc

wëbrónëch kòmpòzytórów i aùtorów tekstów,
jaczé są ùjãté w tim rozdzélu i nalézë doma
ò nich wiadła: czedë i dze sã ùrodzëlë, czim
sã zajimelë i zajimają w żëcym i przëniesë
je na ùczbã. Dopiszë przënômni pò dwa title
jich dokazów. Pòtemù na mapie Kaszëb, na
wiôldżim papiorze, zaznaczë place z jaczich
pòchòdzą. Dôj jich òdjimczi. Kòl kòżdégò
wpiszë nôwôżniészé wiadła. Przë twòjim
ùlëdónym ùtwórcë przëlëm słowa jedny piesni.
Plakat pòwieszë na scanie.

13 Zrób quiz ò ùtwórcach kaszëbsczi mùzyczi

i przeprowadzë gò na pòsobny ùczbie.
1. Jaczé karno nagrało platkã „Go Kaszëbë”?
a) The Rozmish
b) Fukus
c) Młodzëzna

14 Wëpiszë w zesziwkù title platków, chtërne sã cë

nôbarżi widzą i ùdokaznij czemù? Na kôrtce A4
zrób mòdło òbkłôdczi platczi, wëmëszlë ji titel
i pòzwã karna, jaczé tam spiéwô. Dôj bôczënk
na pòprawné zapisënczi. Pòrównôj swòjã robòtã
z dokazkama drëchów w klasë i na scanie zrób
galeriã swòjich prôc. Òmówta je.

167

7
15 Robimë kònkùrs „Jakô to kaszëbskô melodiô?”
Chãtny ùczéń (abò jesz lepi czile ùczniów
w karnie) wëbierzë piesnie z internetu
i zapamiãtô jich melodie. Mòże do tegò
wëzwëskac platczi z kaszëbską mùzyką.
Pòtemù zrëchtuj playlëstã tëch piesniów,
chtërnã wëzwëskôsz w szkòle òbczas
kònkùrsu. Na nim mdzesz pùszczôł piesnie,
a wespół z drëchama bãdzesz téż òsãdzëcelã.

Kiszewsczich i w tim òsoblëwim placu twòrzi swòjã
mùzykã.
Na spòdlim A. Bùsler, Jazzowò pò kaszëbskù – Òlo
Walicczi, „Pòmeraniô", séwnik 2010, s. 29-30.

Cwiczënczi gramaticzné

16 W Wejrowie je Mùzeùm Pismieniznë i Mùzyczi
Kaszëbskò-Pòmòrsczi, jaczé téż zajimô sã
promòcją regionalny mùzyczi. Wińdzë na jich
internetową starnã i sprawdz, co na institucjô
bédëje mieszkańcóm w òbjimie mùzyczi.
Zrëchtuj zachãcbã, chtërna przërôczi do
òdwiedzeniô tegò môla.

17 Na spòdlim wiadłów, jaczé są niżi, napiszë
krótką rozmòwã dlô dwòje młodëch
lëdzy, chtërny wëbiérają sã na kòncert Òla
Walicczégò.

Kaszëbsczi jazz
Pasjonatã tegò ôrtu mùzyczi je Òlo Walicczi, jeden
z przédnëch kòmpòzytórów w Pòlsce. Òd dzecka
wszëtczé latné ferie, a pózni wòlné chwile spãdzywô na Kaszëbach, w chtërnëch je do dzys baro
zakòchóny. Kaszëbi wedle niegò są baro bùszny
i swiądny swòjich kòrzeniów. Jãzëk kaszëbsczi to
zestôwny dzél kùlturë Kaszëb, to żëwô wôrtnota,
jakô nadôwô sã do wëzwëskaniô w dzysdniowi ùrobiznie. Platką „Òlo Walicczi Kaszëbë”, wëdóną w 2007
rokù, òn ùdokaznił, że kaszëbsczi jãzëk je wiôldżim
skarbã kaszëbsczi kùlturë. Do wespółrobòtë nad
Laùreacë Skrë Òrmùzdowi z 2010 i 2012 r.
platką przërôcził Damrokã Kwidzyńską, wòkalëstkã
i aùtorkã tekstów. Òlo Walicczi mieszkô we Wdzydzach
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Òrmùzd dobiwô

40

„… Òrmùzd wëcygnął rãkã i spòd grobòwégò kamienia wëdobéł,
gôrsc prochù bòhatérów i sôł gò jak séwca seje zôrno, na
przëchòdné żniwa kù wschòdowi słuńca i zachòdowi, kù nórtu
i pôłniu. A proch szedł kù zemi jak rój gwiôzd, jak żôlącé skrë.
A dze spadła skra, tam wëtrisnął òdżin ze swiãti zemi i łącził sã
z ògniã w płóm.
A Smãtk sã skrzéwił i łisnął złim òkã i sygnął w durã strëpiałégò
wiąza. Tam sedzył sãp stôri. A òn gò wzął na dłóń, rozwinął mù
skrzidła i pióro za piórkã wëriwającë pùscył złim wiatrã za skrama. A sãpòwé pióra kù zemi spôdałë, a z kòżdégò lãgłë sã sowë
i sãpë. I szarim skrzidłã pôdałë na ògnie i gasëłë płomiéń.
Ale Òrmùzd biôłi nie òprzestôł sôc swiãtëch prochów na kaszëbską
zemiã, a skrë pôdałë króm sów i sãpów jak rôj gwiôzd.
Taką bôjkã pòwiôdôł pón Józef. Skarnie jemù sã òb ten czas
zapôlëłë jak krew; a z òczu biłë skrë jak te same z Òrmùzdowi rãczi.
- Rozmiôł të mie? – pitôł pò dłudżi chwilë.
A jô òdrzekł:
- Bãdã skrą Òrmùzdową!
- Pùdzesz tedë – rzekł òn. – Òdwiedzysz òstatné grańce, dze
mówią naszą gôdką. A bãdzesz zadôwôł pitanié:
- Chcôł të wëbawic zapadłi zómk?
- Chcôł të przeniesc królewiónkã przez głãbòką wòdã?
A chto cë òdrzecze: Chcã! – ten je jedną skrą Òrmùzdową wiãcy.
Przińdze czas, że jich bãdze tëlé, jaż zbiją sã w płomiéń szeroczi
nad grobama bòhatérów naszich i spôlą sowë i sãpë. Tej wińdze
z chwałą zapadłi zómk, a w nim stanie na trónie zaklãtô królewiónka
i zapanëje na zemi naszi swòbòda i ùbëtk, i szczestlëwòsc.
Aleksander Majkòwsczi, Żëcé i przigòde Remùsa, Gdańsk 2006,
s. 124-126.
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Òrmùzd wcyg seje
Kòlegium Redakcyjné cządnika „Pòmerania” kòżdégò rokù
41
wëbiérô dobiwców „Skrë Òrmùzdowi”. Te wëprzédnienia wrãcziwóné są òd 1985 rokù za rozkòscérzanié wôrtnotów, jaczima
sã słëchô spòlëznowé ùwôżanié,  ùtwórczé pasje, rozkòscérzanié kaszëbsczi i pòmòrsczi kùlturë w swòjim strzodowiszczu.
Taczich skrów je baro wiele i dzãka nima nasza kùltura wcyg sã
rozwijô.

Òrmùzdowô Skra
42 Ceszmë sã, bò na ti zalë
Òrmùzdowé swiécą skrë.
Strzód tëch zacnëch serc kaszëbsczich
Ta nôdrogszô nama je.
Skôrb kaszëbsczi mòwë niese,
Chce jak nôwiãcy ze se dac.
Bë nastãpné pòkòlenia
Przë mòwie starków wiedno chcałë trwac.
Bë kaszëbsczé zwãczi, jak melodia
Bùszno rozbrzmiéwałë westrzód nas.
Czë to doma, w kòscele czë w szkòle
Dzys, witro i w kòżdi czas.
Gracjana Pòtrëkùs

Òrmùzdowô Skra
43 Nie je mùsz na miesąc latac
Ani na szpëc Andów lezc
44
Cëzëch rzmów nie darwô zracac
- Za to swòjiznie nót czesc.
Wiôldżé dzeło z môłka bierze
Bëlną kôrmã wiedno zdrów,
Chtërno w dobri rosce wierze
Zgódno z mòdłã rodnëch skrów.
Tatków zemi służëc mòckò
I ò rodną mòwã dbac
Wzmòcniac érã z bëcô dzeckã
Kaszëb kraju - przë nim trwac!
Robic jak le mòżno wszëtkò,
Nikwic trud, niewôrto, strach.
Na wiżawë wchadac letkò Bëc jak Òrmùzdowô skra.
Eùgeniusz Prëczkòwsczi
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Kaszëbskô kùltura wcyg sã rozwijô, na gwës téż dzãka rozmajitim
technicznym mòżlëwòtóm. Pòjôwiają sã dërch nowé dokazë
kaszëbsczi lëteraturë. Rozwijô sã kaszëbskô mùzyka. Na binach
téatru mòżna òbezdrzec kaszëbsczé przedstôwczi w wëkònanim
téatrów z Lëzëna, Serakòjc, Chòjnic, Bëtowa, Gduńska. Baro ceszą
kònkùrsë: prozatorsczé, recytatorsczé, wiédzë ò regionie, rodny
mòwë, lëdowëch taleńtów, téatralné, mùzyczné, mùltimedialné, szpòrtu i wiele jinszich. Jãzëk kaszëbsczi trôfiô do corôz to nowëch
szkòłów. Òdbiwają sã zéńdzenia, sympòzja ò regionalny tématice.
Wôżną rolã òdgriwają media, chtërne bëlno rozkòscérzają naszã
kùlturã, òsoblëwie programë telewizyjné, radiowé, cządniczi,
gazétë, chtërne są dlô naji wiôldżim skarbã. Kaszëbizna mô téż
swój pòczestny môl w Kòscele.
Wiôldżi znaczënk mô przë tim Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié,
chtërno garnie do se wiele lëdzy. Ceszi to, że młodi chcą cos
robic dlô regionu – nót wëmienic chòcbë Klubë Sztudérów:
„Pòmòraniô” we Gduńskù, „Tatczëzna” w Słëpskù, czë „Jutrzniô”
w Pelplinie.
Dzãka kùlturze człowiek sã rozwijô, stôwô wrazlëwi na piãkno,
dobro, prôwdã, a swiat mòże bëc corôz lepszi. Kaszëbizna je
nama dónô i zadónô.

Słowôrzk:
Òrmùzd
Òrmùzd
– dobry
– duch
dobry duch
éra – zaszczyt,
éra – zaszczyt,
duma duma
szpëc szpëc
– szczyt
– szczyt
– od najmłodszych
lat
z môłka
z môłka
– od najmłodszych
lat
– zniszczyć
nikwicnikwic
– zniszczyć
pòczestny
– szacowny
pòczestny
– szacowny

Tómk Sëldatk, Jakô kaszëbizna?, „Zwónk Kaszëbsczi”, 1/2004,
s. 4-5.
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Cwiczënczi
Zapamiãtôj! Czasniczi: jachac, słëchac
jachac - jechać
Pòjedincznô lëczba
Jô jadã
Të jedzesz
Òn, òna, òno jedze

Wielnô lëczba
Më jedzemë
Wa jedzeta
Òni, òne jadą
Wë jedzece

słëchac - słuchać
Pòjedincznô lëczba
Jô słëchóm
Të słëchôsz
Òn, òna, òno słëchô

Wielnô lëczba
Më słëchómë
Wa słëchôta
Òni, òne słëchają
Wë słëchôce

1 Wësłëchôjta nagraniów z platczi òd 40

do 46. Òbczas słëchaniô zanotérujta jak
nôwiãcy nowëch słów. Zapiszta je na tôblëcë
i przedolmaczta na pòlsczi jãzëk. Pòtemù
wskôzóny ùczéń zaczinô czëtac w jaczim
placu chce z ksążczi (str. 169-171), a jinszi
mùszą nen plac flot nalezc, żebë sã nie zgùbic.
Tej nen ùczéń wëznôczô jinszégò ùcznia,
żebë czëtôł dali. Tak jaż do kùńca tekstu.
Przedolmaczta tekstë na pòlsczi. Dobierzta sã
w trzë grëpë. Pierszé karno dostónie wëjimk
z „Remùsa”. Drëdżé karno wiadła ò Skrach
Òrmùzdowëch, a trzecé ò kùlturze.
a) pierszé karno zrëchtuje malënk do swégò tekstu
i na jegò spòdlim òpòwié, ò czim nen tekst je.
b) drëdżé wëpisze jak nôwiãcy wiadłów
ò nôdgrodze „Skra Òrmùzdowô” i przërëchtëje
pòkôzk wiérztë „Òrmùzdowô skra”. Jeżlë znajeta
jaczich laùreatów ti nôdgrodë, téż jich wëpiszta.
c) trzecé przërëchtëje mapã mëslów na témat
„Kaszëbskô kùltura dzysô”.

bëc sowë i sãpë, a wic przeszkòdë w rozwiju
kaszëbiznë i kaszëbsczi kùlturë, a co mòże ji
w tim pòmagac.
Sãpë i sowë
- procemnicë

4 Wedle swòji ùdbë dopiszta pòsobny dzélëk

do tegò wëjimkù. W pôrach zróbta do niegò
kòmiks na jedny kôrtce A4. Przeczëtôjta swòje
bédënczi i zróbta galeriã na scanie.

Taką bôjkã pòwiôdôł pón Józef. Skarnie jemù sã òb ten
czas zapôlëłë jak krew; a z òczu biłë skrë jak te same
z Òrmùzdowi rãczi.
-Rozmiôł të mie? – pitôł pò dłudżi chwilë.
A jô òdrzekł:
-Bãdã skrą Òrmùzdową!
-Pùdzesz tedë – rzekł òn. – Òdwiedzysz òstatné grańce,
dze mówią naszą gôdką. A bãdzesz zadôwôł pitanié:
-Chcôł të wëbawic zapadłi zómk?
-Chcôł të przeniesc królewiónkã przez głãbòką wòdã?
A chto cë òdrzecze: Chcã! – ten je jedną skrą
Òrmùzdową wiãcy. Przińdze czas, że jich bãdze tëlé, jaż
zbiją sã w płomiéń szeroczi nad grobama bòhatérów
naszich i spôlą sowë i sãpë. Tej wińdze z chwałą
zapadłi zómk, a w nim stanie na trónie zaklãtô
królewiónka i zapanëje na zemi naszi swòbòda i ùbëtk,
i szczestlëwòsc.

2 Kòżdé karno przedstôwiô swòje wiadła przed
całą klasą. Przeprowadzta diskùsjã na témat
„Kaszëbizna je nama dónô i zadónô”.

3 Pòdzelta sã na role i przeczëtôjta bëlno jesz

Magdalena Kropidłowskô
rôz wëjimk z „Remùsa”. Terô stwórzta tôbelkã
i Magdalena Bigùs rzekłë
w zesziwkach i wpiszta w pasowné place waje
Remùsowi „Jo”!
bédënczi. Jaczé w dzysészim swiece mògą
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Skrë Òrmùzdowé
- pòbratimcowie

5 Wësłëchôj z platczi piesni „Òrmùzdowô skra”
i naùczë sã ji na pamiãc.

6 Przeczëtôj òdmianã czasników jachac

i słëchac. Z wëbrónyma fòrmama ùłożë kòżdi
pò piãc zdaniów i wpiszë je do zesziwkù.
Przeczëtôj je drëchóm.

7 Przeczëtôj zdania, co są niżi i wëbierzë
pasowną fòrmã czasnika.

a) Remùs słëchôł / słëchac òpòwiésców pana
Józwë i z jegò słowama jachac / jachôł w swiat.
b) Mòji drëszë rôd jadą / jadã nową kòleją
metropòlitalną, bò tam mògą słëchac / słëchô fejn
mùzyczi.
c) Wa jedzeta / jedzemë witro do kina na nowi film
ò Kaszëbach ò pòzwie „Kamerdiner”.
d) Jô kòżdégò dnia słëchóm / słëchôsz, jak
Remùs mie zadôwô pitanié: „Chcôł Të wëbawic
zapadłi zómk?”.
e) Mòja mëma, czej jedze / jedzeta aùtołã, wcyg
słëchô / słëchôta Radia „Wiedno Kaszëbë”.
f) Czë të kòżdégò dnia słëchôsz / słëchôta
kaszëbsczi mùzyczi?

8 Z rozsëpónëch wërazów ùłożë pòprawno

pitania. Wpiszë je do zesziwkù i dôj òdpòwiésc.

a) słëchôsz / Czë / kaszëbsczich / të / twòji / w /
piesniów / mòbilce? /
b) familią / Czë / z / kòżdégò / górë / rokù / të / w /
twòją / ferie / jedzesz / latowé / w? /
c) drësze / Czë / i / twòji / słëchôta / të / mùzyczi, / do /
czej / aùtobùsã / szkòłë / jedzeta?
d) do / starszi / Czë / kaszëbsczi / Wejrowa?/ twòji /
lubią / na / Filharmònii / do / przedstôwczi / jachac /
téatralné /
e) to / Czë / bë / wësłëchac / fejn / dzejanié / nót / radio,
/ że / òtrzimôł / të / bëło / za / niwie / kaszëbsczi / niã
/„Skrã Òrmùzdową” / przez / i / Gduńska / jachac / pò /
na / do? /

9 Z pòdónëch wërazów wëpiszë jistniczi.

Dopasuj je do pòdónëch niżi kategòriów:
òsobë, pòzwë robòtów, miast, sztrasów, krajów,
mòrzów, jezór, rzéków, mionów i nôzwësków
lëdzy, mionów zwierzãt, pòzwów rzéczi.
Zrëchtuj pasowną tôbelkã i wpiszë je w nôleżny
plac.

kùltura, artista, jachac, Kartuzë, szkólny, Pòlskô,
Bôłt, czerwòny, Wdzydze, chùtkò, Redëniô, Plëchta,
redosno, wësziwk, żaba, Skra Òrmùzdowô, kònkùrs,
mùzyka, dërch, krancbal, znóny, malowac, Mónika,
Stolem, regionalné, prawie, film, tańcëje,

10 Na spòdlim zeszłégò cwiczënkù rzeczë, co
to je jistnik, co nazéwô, a téż bez co sã
òdmieniwô. Do kòżdégò jistnika w zeszłim
cwiczënkù dopiszë lëczbã i ôrt.

11 Je taczi dzél jistników, chtërne pisóné są rôz

wiôlgą, a rôz môłą lëtrą. Przepiszë pòdóné niżi
słowa do zesziwka w dwùch pionowëch régach;
w jedny jistniczi z wiôldżi, a w drëdżi z môłi lëtrë
pisóné. Wëjasnij, czemù są tak pisóné.

chłopi, Kaszëbi, lëdze, Chmielno, „Żëcé i przigòdë
Remùsa”, Môłé Mòrze, mòrze, Kaszëbskò-Pòmòrsczé
Zrzeszenié, mëma, Agnesa, Brusë, mùzeùm, ùtwórca,
Trójgard, Günter Grass, pielgrzimka, „Pòmeraniô”,
Dzéń Jednotë Kaszëbów, papiéż, Pòmòrzé, kòscérzôk

12 Przeczëtôjta dialog w pôrach. Dôjta bôczënk
na wërazë ze zwãkã „j” na pòczątkù.

- Jidze Grzes bez wies…
- Jadamie, co të tam gôdôsz? Të sã zajikôsz, czë co?
- Nié, jô próbùjã przëbaczëc sobie wiérztkã,
chtërnã jô sã ùcził w spòdleczny szkòle. Mòże
wiész, dze jã nalezc?
- Trzeba jic pò rozëm do głowë Remùskù. Nalézesz
jã w ksążce z wiérztama dlô dzôtków Juliana
Tuwima.
- Dobrze, że të pamiãtôsz mòje jimiã. Mie sã
wëdôwô, że jô móm taką ksążkã, le dze jã nalezc?
- To doch nie je jigła. Le sã nie jiscë. Jô jã widzôł
w drëdżi jizbie na pòlëcë.
- To dobrze. Witro jã wëszukóm, le móm jiwer. Nie
wiém, czë zdążã sã ji naùczëc do pòniedzôłkù.
- Të jes jistny, jak mòja sostra Jewka. Òna téż nigdë
nie pamiãtô, dze co je.
- Në jo. Że téż człowiek mùszi sã dërch jiwrowac.
- Jô mëszlã, że të narôz sã jimôsz za wiele robòtów.
Jinszi lubią jic bùten, abò grac w rozmajité jigrë, abò
bawic sã w jimë, a pózni òdrôbiają swoje ùczbë.
- Ale òd taczégò jimòwaniô przińdze do jibów i tej
je płacz.
Na spòdlim dialogù Danutë Pioch [w:] Pioch D.,
Òjczëstô mòwa, Gduńsk 2011, s. 161.
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Zapamiãtôj:
Na pòczątkù niechtërnëch słów dodôwanié
zwãk „j”, np. jizba, Jewa, jigła, jaż, jibë, Jadam,
jimiã …
„J” lubi sã jawic na zôczątkù słów przed
samòzwãkama a, e, i. Nã znankã w kaszëbiznie
zwiemë prejotacją (pòprzédzanié jotą). „J” mòże
stojec w nagłosym: jaje, jãzëk; w strzódgłosym:
stojec, zajc i w wëgłosym: dôj, gôj. W wikszoscë
jednak stoji na zôczątkù słowa, colemało przed „i”.

XIX stalatégò w kaszëbsczi wsë, w chtërny pòwsta
pierszô maszoperiô. Je w nim téż wątk nieszczestlëwi miłotë w czasach dramaticznëch biôtków Kaszëbów z germanizacyjnym cëskã. Kaszëbi téż bëlë w nym filmie aktorama. Szëpra Gòjkã
zagrôł pisôrz Jan Piépka, a ksãdza – ks. Władisłôw
Szulëst.

13 Przeczëtôj pò cëchù jesz rôz dialog ze str. 173

i wëpisz na tôflë, a pózni w zesziwkù, wszëtczé
wërazë z „j” na zôczątkù słowa. Zapamiãtôj
jich pisënk.

14 Przedolmaczë pòsobicą pòdczorchniãté
wërazë na pòlsczi jãzëk.

15 Ùłożë krótką wëpòwiésc z wëzwëskanim
zapisónëch słów.

16 Z tekstu „Òrmùzd dobiwô” wëpiszë w zesziwkù
wszëtczé wërazë z „j” i wërégùj je pòdług
ramczi wëżi.

Kùltura
Kaszëbsczi „filmòb” (filmów w sécë òbzéranié):

Kaszëbë to je pierszi fabùlarny film ò Kaszëbach
z 1970 rokù wëreżiserowóny bez  Riszarda Bera
i Antoniégò Krauzã. Dialodżi są w dzélu prowadzoné pò kaszëbskù. Jegò akcjô rozgriwô sã  w kùńcu
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Kòmediô Testament pòwsta na spòdlim òpòwiôdaniégò
pisarza kaszëbsczégò Jana Drzéżdżóna pt. „Mónika”. W całoscë je òn pò kaszëbskù. Jegò reżisérą je
Andrzej Sëpajło. Nie je letkò pòdzelëc gbùrstwò
midzë czwòro dzôtków. Taczé zadanié miô ł
wëkònac Aùgùst, przédny heroja filmù. W główny
rolë wëstąpił Józef Roszman, a drëdżé role zagrelë
nôleżnicë Amatorsczégò Karna Téatralnégò ze
Strzelna. Film béł nagróny w „Gbùrsczi Zôgrodze”
w Nadolim.

Remùs – film w reżiserii Krësztofa Gòrdona òpiarti na
brawãdze Aleksandra Majkòwsczégò „Żëcé i przigòdë Remùsa” béł emitowóny w pòlsczi telewizje
11 maja 1987 r. W całosce je pò pòlskù. Ògłoszony
òstôł hitã maja tegò rokù westrzód artisticznëch i rozriwkòwëch programów. Miôł wiele teleòbzérników. Kò
wierã spragłi jesmë basniów, tegò co, przëcygô swòją
krëjamnotą, jak téż swòją prôwdzëwòtą, swòjima ana-

logiama, co skłóniwô do zamëszleniégò, co pòrësziwô
proces pòwstôwaniégò naszich wseczëców.
- Nigdë chùtczi jô ni miôł do ùczinkù z lëteraturą
kaszëbską. Jô pòznôł tã brawãdã i jô béł nią òczarzony. Tej jô pòjął, że nen zachtny ùtwórca z Kaszëb ju
w XX -stalatim stwòrził tak bëlny dokôz, chtëren wôrt
pòkazac lëdzóm – wspòminô aktór i reżiser Krësztof
Gòrdon.

Blaszany bębenek – je to òbrôz nagróny w 1979
rokù bez znónégò reżisérã Volkera Schlondorffa.
Nen dramat dérëje 140 minut. Wiele wątków gôdô
w nim ò Kaszëbach. Ekranizacjô wiôldżi brawãdë
Güntera Grassa, za chtërnã òtrzimôł Nôdgrodã
Nobla, òpòwiôdô ò knôpie, chtëren, czej miôł trzë
latka, ùdbôł so, że ju nic wicy nie ùrosce, bò nie
widzył mù sã przekrãczny swiat dodrzeniałëch
lëdzy. Film sã zaczinô sceną we wsë Bësewò
kòl Rãbiechòwa skądka pòchôda matka Grassa,
chtërna bëła Kaszëbką. W „Blaszanym bãbenkù”
Grass ùżił słów, co pòkôzywają drãdżi kawel
Kaszëbów: „Kaszëbi wiedno bëlë za mało pòlsczi
dlô Pòlôchów i za mało niemiecczi dlô Miemców”.

Czarny czwartek to je dramaticzny film z rokù 2011
w reżisérii Antoniégò Kraùzégò na spòdlim scenarnika Mirosława Piépczi i Michała Prësczégò. Je
to ùkôzanié wëdarzeniów z czwiôrtkù 17 gòdnika
1970 rokù w Gdini. Òpòwiôdô ò kawlu i tragiczny
smiercë robòtnika Stocznie miona Kòmùnë Parisczi
w Gdini - Brunona Drëwë, chtëren pòchôdôł z Tëchlinka kòl  Serakòjc. „…Miôł 34 lata i òserocył troje dzecy. Na spòdlim jegò losów do òbzérników dochôdô
wiôldżi tragizm gòdnikòwi masakrë, w chtërny
òfiarama w wiôldżim dzélu bëlë Kaszëbi. Czôrny
czwiôrtk je dëcht taczi, jak pò prôwdze bëło, kò
mòżna bë rzec wnet, że je to dokùment. Je w nim
szczërota i wiôldżé przëżiwanié wseczëców…”

Miasto z morza je to òbrôz nakrącony w 2009 rokù
przez reżisérã Andrzéja Kòtkòwsczégò. Nôwôżniészi
wątk filmù òbjimô czas òd zymkù 1923 rokù do òtrzimaniô przez Gdiniã miesczich prawów w 1926 rokù.
Są w nim dialodżi w jãzëkù kaszëbsczim. Przédny heroja Krësztof Grabiéń przëjéżdżô nad mòrze  
ze swòjim drëchã, żebë  wząc ùdzél w bùdowanim
gdińsczégò pòrtu. Na placu pòznôwô Kaszëbkã,
Łuckã Kònkã, chtërną grała aktorka Julia Pietrucha. Młodi baro sã zakòchelë. Je to òpòwiésc
ò robòcë, drëszbie, miłoce, ò nôdzeji  i stracenim
jak téż ò pòczątkach, pionérnëch czasach  bùdowë
nowégò pòrtu w kaszëbsczi wsë, jaką czedës bëła
Gdiniô.
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Kamerdyner – film fabùlarny, chtërnégò akcjô dzeje sã
na zôczątkù dwadzestégò stalatégò  na nordowëch
Kaszëbach. Je to miłosnô saga sparłãczonô z historicznyma wëdarzeniama z tegò tam czasu, midzë
jinszima są w ni Slëbinë Pòlsczi z Mòrzã,  mòrd
w Piôsznicë czë wkroczenié rusczich wòjsków.
Reżisérã je Filip Bajon, a scenarnik napiselë
Mirosław Piépka - syn pòetë kaszëbsczégò Jana
Piépczi, Michôł Prësczi i Marek Klat. Wôżną
pòstacjã tribùna Kaszëbów graje Janusz Gajos,
chtëren w filmie gôdô pò kaszëbskù. Jesz czile
pòstacjów ùżiwô w nim rodny mòwie. Òbrôz
mdze w kinach òd 2017 rokù. Je to baro wiôlgô
promòcjô kaszëbiznë w kraju i na swiece, nôwikszô
z wszëtczich donëchczasnëch filmòwëch dzejaniów,
jaczé czedëkòlwiek kòle kaszëbiznë bëłë.

Cwiczënczi
1 Ùczniowie cygną przërëchtowóné przez

szkólnégò kawle z titlã filmù. Kòżdi czëtô òpis
tegò, jaczi wëlosowôł. Ti, co mają nen sóm
film, dobiérają sã w grëpë i rëchtëją wiadła

Pòzwa filmù
„Kaszëbë”
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Miono i nôzwëskò
reżisérë

ò swòjim filmie dlô resztë ùczniów. Prezentëją
je dlô nich w fòrmie wëwiadu telewizyjnégò
abò relacje z festiwalu filmòwégò. Mògą bëc
jiné ùdbë.

2

Namaluj w zesziwkù tôbelkã na mòdło, chtërno
je niżi i dofùluj brëkòwné wiadła.

3

Dopasuj title filmów (a-g)z jich òpisama (1-7)
a) ”Czarny Czwartek”
b) „Miasto z morza”
c) „Kaszëbë”
d) „Blaszany Bębenek”
e) „Testament”
f) „Remùs”
g) „Kamerdyner”
1. Jegò akcjô rozgriwô sã w kùńcu XIX
stalata w kaszëbsczi wsë, w chtërny pòwsta
pierszô maszoperiô.

Rok pòwstaniô

Sparłãczenié z
Kaszëbama

Dodôwkòwé wiadła

2. Pòwstôł na spòdlim òpòwiôdaniégò
wëbitnégò pisarza kaszëbsczégò Jana
Drzéżdżóna pt. „Mónika”.
3. Òbezdrzało gò wiele lëdzy i ògłoszony
òstôł hitã maja westrzód artisticznëch
i rozriwkòwëch programów.

4. Je to miłosnô saga sparłãczonô
z historicznyma wëdarzeniama z pòczątkù
dwadzestégò wiekù.

5. Je to dramaticzny film z rokù 2011
w reżisérii Antoniégò Kraùzégò na spòdlim
scenarnika Mirosława Piépczi i Michała
Prësczégò.

5 Na pòsobną ùczbã przërëchtujta dodôwkòwé
wiadła ò nëch filmach. W dwùch grëpach
zróbta wiôldżé plakatë ò nich. Pòwiészta je
w szkòle.

6 Pòdzelta sã na dwie grëpë. Przërëchtujta na

ùczbie quiz sparłãczony z wëbrónyma filmama
ò Kaszëbach. Przeprowadzta gò.

7 Z Kaszëb pòchòdzą aktorzë, artiscë i reżisérzë
znóny na òglowòpòlsczi binie. Przeczëtôjta
jich nôzwëska i môle, z jaczich pòchòdzą.
Òpiszta jich wëzdrzatk. Co môta ò nich
czëté? Przeprowadzta w klase diskùsjã na ten
témat. Zaznaczta na kôrce Kaszëb jich môle
pòchòdzeniô. Jaczé wniosczi mòżeta z tegò
wëniesc?

6. Je to òpòwiésc ò robòce, drëszbie,
miłoce, ò nôdzeji i stracenim jak téż
ò pòczątkach, pioniérnëch czasach
bùdowë nowégò pòrtu w kaszëbsczi wsë.

7. Zôczątk filmù dzeje sã we wsë Bësewò
kòl Rãbiechòwa.

Danuta Stenka
Gòwidlëno

Joanna Kùrowskô
Rëmiô

4 Nalezta, chòcbë w internece, jednen z tëch

filmów i zróbta jegò wieczórné òbzéranié.
Nôprzód wëbierzta datã i gòdzënã.
Przërëchtujta rôczbë i plakatë. Wëszëkôjta
plac, mòże to bëc szkòła. Wëbierzta òsobë,
chtërne bãdą prowadzëłë pòkôzk. Mòżna
téż zrëchtowac krótczi pòkôzk artisticzny,
mòże chtos z waji graje na instrumeńce? Pò
ùroczëznie napiszta recenzjã filmù i articzel
z zéńdzeniégò. Wëslëta je razã z òdjimkama do
rozmajitëch pòrtalów internetowëch, gazétów
i „Pòmeranii”. Mòżeta téż rôczëc na zéńdzenié
redaktorów z „Radia Gduńsk”, abò „Radia
Kaszëbë”.
Celina Mùza
Pùck

Marta
Żmùda-Trzebiatowskô
Przechlewò
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Iga Krefft
Gniewino

Macéj Miecznikòwsczi
Pòbłocé

Natalia Szréder
Parchòwò

Bernard Szëca
Kòscérzna

Ireneùsz Engler
Kartuzë

Eùgeniusz Kùjawsczi
Gduńsk

Maria Bòrzëszkòwskô
Kôrsëno

Zbigniew Jankòwsczi
Rãbòszewò

Mirosłôw Bòrk
Wejrowò

Mirosłôw Piépka
Starzëno
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Jerzi Jeszke
Bëtowò

Marek Richter
Gdinia

8 Dopasuj pòzwë filmów i programów do nëch
kaszëbsczich gwiôzdów.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

„Nigdy w życiu”
„M jak miłość”
„Tak to leciało”
„Przyjaciółki”
„Czterdziestolatek 20 lat później”
„Szansa na sukces”
„Stawka większa niż życie”

12 Przërëchtujta pitania, jaczé chceta zadac

kaszëbsczim gwiôzdóm, jeżlë je spòtkôta
na swòji drodze. Stwórzta w pôrach wëwiôd
z wëbróną gwiôzdą. Zapiszta gò w zesziwkù.
Przeprowadzta gò przed klasą abò nagrôjta na
mòbilkã.

13 Wëbierzta jednégò artistã i napiszta do niegò

e-maila. Co mëslita ò jegò dzejanim i przëslëta
mù pòzdrówczi z Kaszëb. Zapiszta wszëtkò
w zesziwkù.

9 Przedolmaczë na jãzëk kaszëbsczi pòzwë
filmów i programów, w jaczich grałë naje
gwiôzdë. Wpiszë je do zesziwkù.

10 Wëbierzë so jednégò celebritã i nalézë

ò nim wiadła. Przëszëkùj plakat na jegò
témat. Przedstaw to w klasë i stwórz albùm
„kaszëbsczich celebritów”.

11 Przeczëtôj tekst felietónu Bëlôka ò lëdzach,

chtërnëch të pòznôł përznã rëchli. Na jegò
spòdlim wëpiszë, jak mùszi bëc napisóny
tekst, żebë to béł felietón. Wëpiszë téż,
jaczé znanczi charakteru mùszą miec lëdze,
chtërny dochôdają tak dalek w swòji kariérze.
Przëzdrzë sã na se, czë të jakno Kaszëba
téż môsz w se taką mòc i mëkcenia, chtërne
bãdzesz mógł zjiscëc? Napiszë, co të bë
mùszôł zrobic, żebë nalezc sã za czile latków
westrzód nëch naszich gwiôzdów?

Witôj.
…

Norda 15.12.2006
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14 Co dlô kaszëbsczi kùlturë i jãzëka mògą

zrobic te òsobë, chtërne cãżką robòtą dobëłë
zwënédżi w kraju i na swiece?

15 Napiszë w zesziwkù, co widzysz na òdjimkù.

Je to wëjimk z filmù „Kamerdyner”. Nalézë
wiadła ò jegò pòwstôwanim. Chto z Kaszëb
brôł ùdzél przë jegò twòrzenim? Wëpiszë
nôzwëska i miona głównëch herojów. Jaczé
wajim zdanim miałobë znaczenié dlô
naszégò regionu to, że nen film ò Kaszëbach,
w chtërnym bëlny pòlsczi aktorzë gôdają
dosc wiele pò kaszëbskù, dostôłbë jakąs
nôdgrodã na òglowòswiatowim festiwalu
filmów. Przedstaw to sobie i napiszë ò tim
krótczi articzel do gazétë. Wpiszë gò do
zesziwkù i nadôj mù titel. Pòrównôj swòje ùdbë
z ùdbama drëchów.

Gôdanié i wëmòwa

Aktorzë z kaszëbsczi òperë „Rebeka”
Kaszëbskô Filharmóniô
Kaszëbskô Filharmóniô, jakô téż zajimô sã rozkòscérzanim
kaszëbsczi kùlturë, dzejô òd maja 2013 rokù. W òbrëmieniach
sceniczny rësznotë Filharmóniô prezentëje symfòniczné, jazzowé,
fòlkòwé kòncertë, téater, pòezjã spiéwóną, kòncertë, chtërne
rozkòscérzają kaszëbsczi jãzëk (festiwal chùralny z kaszëbsczima dokazama, pòkôzczi fòlkòwëch kaszëbsczich karnów, czë
jiné projektë związóné z regionã), a téż film. W zajãcach stałëch
i warkòwniach w tim wiôldżim bùdinkù wprzëgłëch je kòl 500-700 lëdzy. Baro módné są nowòczasné kùńszta, twòrzenié z ùżëcym
np. infòrmaticznëch technologiów, wizualizacji, instalacji itp.
Prawie w tim môlu w 2015 rokù pòkôzónô bëła kaszëbskô òpera „Rebeka”. Tuwò pòkôzywelë sã téż laùreacë „Kaszëbsczégò
Idola” 2015 r. Nen plac dôwô mòżnosc wlôżaniô kaszëbsczégò
jãzëka do pałaców. Żebë dôł téż pòdskacënk do twòrzeniô nowëch
bëlnëch dokazów w kaszëbsczi kùlturze.
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Téater Młodëch Gòtów
z Sëleczëna w szpëtôklu
„Mój Remùs”, òpiartim
na „Żëcym i przigòdach
Remùsa".

Téater kaszëbsczi mô baro bògatą tradicjã sparłãczoną mòckò
z òbrzãdowim rokã na Kaszëbach. Pòczestny môl w kaszëbsczi
lëteraturze nalazłë kùńsztë ks. Bernata Sëchtë, Jana Karnowsczégò, ks. Leòna Heyczi czë ks. Antoniégò Peplińsczégò. Wcyg
pòwstôwają nowé dokazë òpiarté ò dzysdniową tématikã. Jidze
je ùzdrzec w szkòłach, dodomach kùlturë, na binach rozmajitëch
téatrów. Co rokù òdbiwają sã wôżné kònkùrsë téatralné, jak
chòcbë w Chònicach „Zdrzadniô Tespisa”.

Karno „Wicherki” ze Szlachecczi Kamińcë z przedstôwkã na
téatralnym przezérkù „Zdrzadniô Tespisa” w Chònicach.
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Przedstôwk ò Remùsu ùszëkòwóny przez Téater Miniatura we Gduńskù.
Na przedstôwkù Remùsa
W Gduńsczim Gardowim Téatrze Miniatura béł pòkôzywóny
szpëtôczel „Remùs”. Je to adaptacjô kaszëbsczi epòpeji Aleksandra Majkòwsczégò. Przërëchtowôł jã Romùald Wicza-Pòkòjsczi.
Widzawiszcze reżisérowôł Remigiusz Brzëk, mùzykã do niegò
napisôł Adrión Jerzi Amrugiewicz, a ùsôdzôrkama scenografii
bëłë Katarzëna Zawistowskô, Mónika Òstrowskô i Katarzëna
Skòczilas.
Ùczniowie, co tam bëlë, a nabëlë so bilietë w kase téatru, tak
òpisywają no zdarzenié: Më zajãlë swòje place na zdrzadni. Më sedzelë w piąti rédze na dzesątim môlu. Ju pierszô scena tegò
przedstôwkù pòkôza, że bãdze to cos òsoblëwégò. Na binie wëstąpiło
jednôsce aktorów. Widzawiszcze bëło jednym z wôżniészich wëdarzeniów dlô kaszëbsczi kùlturë. Ùkôzało głãbią pòwiescë i historiã
Remùsa. Remùs, chtëren dlô Kaszëbów je swiãtoscą, wizrã w żëcym,
w przedstôwkù pòkôzóny je w nowòczasny spòsób. To pòeticczé pòdanié dokazu Majkòwsczégò chòc na sztót òderwało nas młodëch
Kaszëbów, chtërny mòże jesz swòji kaszëbiznë nie pòznelë, òd doznaniô,
że swiat to twittowanié i lajkòwanié.
Pò tim òpisu mòżemë sã docëgac, że widzawiszcze bëło dobrim
szëkã na szukanié nowëch drogów w ùkôzywanim kaszëbsczi
kùlturë. Je wôżné, żebë jak nôwicy, òsoblëwie młodëch Kaszëbów, òbezdrzało ten przedstôwk.
Kaszëbsczi kabarét
Kabarét je kąsk prostszą w przërëchtowanim fòrmą téatralną.
Na Kaszëbach mómë czile taczich karnów. Wezmë na to: „Bëlôk”
z Gnieżdżewa, „Fif” z Pùcka, „Kùńda” z Lëzëna, czë „A Matizernoga” z Banina. Përzinkã mało je nowëch tekstów i nowégò
pòzdrzatkù na kaszëbsczi szpòrt. Równak wnetka ni ma festinu,
òżniwinów, czë jaczi bënowi kùlturowi rozegracji szpòrtowi na
Kaszëbach, na jaczi bë nie wëstąpiło kabaretowé karno. Wôżnym
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môlã pòtkaniô na jedny binie rozmajitëch karnów je Kaszëbskô
Kabaretowô Ùrdëga , „Bëlny wic” w Òstrzëcach.
Jeden z młodëch kabaretowëch ùtwórców i wipkarzów Adóm
Hébel pisze w „Stegnie” (nr 2/2013), że: Kaszëbsczi szpòrt to wiôlgô òsoblëwòsc. Dëcht jak amerikańsczé stand up comedy nie je
smiészny, czej je przedolmaczony na jiny jãzëk, tak kaszëbsczé
wice nie mdą smieszëc pò pòlskù, anielskù czë francëskù. […] Tak
prosto je, że kòżdô kùltura i kòżdi jãzëk smieje sã z czegòs jinégò.
Kaszëbsczi szpòrt mùszi tej bëc klasyczny i òpierac sã na jistnëch
zdarzeniach i pòstacjach jaczé wëstãpiwają kòl naju lata lateczné?
Jesmë dbë, że nié. Zmieniwô sã całi swiat, le nié nasza mentalnosc.
Zmieniwają sã szpòrtë, ale òne są dali pòkôzanim bùten tegò, co
w naju sedzy.

Cwiczënczi
1 Przeczëtôj głosno pòsobicą tekstë sparłãczoné
z kaszëbską kùlturalną rësznotą. Òbczas
czëtaniô do kòżdégò tekstu wëpiszë czile
nôwôżniészich słów ò téatrach. Wëpòwiédz te
słowa, a te, chtërne pòwtôrzają sã nôczãscy,
wëpiszë na tôflë. Na spòdlim nëch wërazów
pòwiédz, ò czim bëłë ne tekstë.

2 Szkólny rëchtëje szesc farwnëch kapeluszów

(abò pùdełuszków, wizytówków) i kôrteczczi
w tëch samëch farwach. Mùszi jich bëc dlô
kòżdégò ùcznia, ale tak żebë òni pòdzelëlë sã
na równé grëpë. Szesc òsobów bãdze nosëło
kapelusze (pùdełka) i òni bãdą przédnikama
i przedstôwcama mëslów grëpë. Kòżdô grëpa
czëtô jesz rôz tekstë i na jich spòdlim mùszi
pòmëslëc nad problemã, jaczi przëpisóny je
kòżdi farwie.

Biôłi – Wëpiszta, co mòżna pòwiedzec
ò kaszëbsczi kùlturze w òpiarcym
ò przedstawioné dokazë.
Czerwòny – Przedstawta pòzytywné i negatiwné
wseczëca sparłãczoné z kaszëbską kùlturą?
Czôrny – Jaczé niebezpieczi i zagrôżbë stoją
przed dzélama kùlturë òpisónyma w tëch
tekstach?
Żôłti –Pòkôżta  wszëtkò w jasnëch farwach,
òptimisticzno jak to bë wëzdrzało, czejbë
kaszëbskô kùltura szła chwatkò w górã?

Słowôrzk:
òbrëmienié – obszar, przestrzeń
rësznota – działanie, ruch
rozkòscerzac – rozpowszechniać
ùsôdzôrczi – twórczynie
sztót – chwila
zdrzadniô – widownia
a matizernoga – o rety!
ùrdëga – biesiada
kùńda – cwaniak
wic – dowcip

Zelony – Jaczé môta nowé, ùtwórczé, nowiznowé
ùdbë na rozkòscérzanié kaszëbsczi kùlturë?
Mòdri – Pilëjeta, żebë kòżdé karno, rzetelno robiło.  
Na chłodno przëzérôta sã i pòdpòwiôdôta jaczés
ùdbë.

3 Pò przërëchtowanim swòjégò stanowiszcza

wëbierzta dwie òsobë, chtërne bãdą na tôflë
zapisywałë zéwiszczowé argùmeńtë, jaczé
zabédëjeta òbczas gôdczi.
Tôfla pierszô

Tôfla drëgô

Szanse i mòżlëwòtë

Ògrańczenia
i przeszkòdë

W gôdce bierzą ùdzél leno przédnicë karnów,
chtërny przedstôwiają pòdjãté stanowiszcze.
Néga wspiérô swòjich przedstôwców. Kòżdi
mùszi przëjąc pòzdrzatk, jaczi wëznôczô mù
wëbrónô farwa.

4 Ten, chtëren prowadzy całosc, mùszi

pòdrechòwac diskùsjã. Ùczniowie przemalëją
tôbelkã do zesziwków. Doma napiszą jesz
jinszą ùdbã na to, jak rozkòscerzac kaszëbską
kùlturã, òsoblëwie westrzód młodëch.

5 Przeczëtôj relacjã z bëtnoscë młodzëznë na
przedstôwkù „Remùs” i rozrzeszë test:
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1. Jak sã nazéwô téatralny przedstôwk?
a) „Bùsznô Damroka”
b) „Kaszëbë”
c) „Remùs”
d) „Stwòrzenié swiata”
2. Adaptacją czegò je przedstôwk?
a) szpëtôklu „Roczëzna” Stanisława Janczi
b) kaszëbsczi epòpeji Aleksandra Majkòwsczégò
c) pòémë Hieronima Derdowsczégò
d) pòwiôstczi Jana Drzéżdżóna
3. Chto reżisérowôł widzawiszcze?
a) Remigiusz Brzëk
b) Alojzy Bùdzysz
c) Jan Kòwalsczi
d) Róża Òstrowskô
4. Chto napisôł mùzykã?
a) Jerzi Stachùrsczi
b) Adrión Jerzi Amrugiewicz
c) Tadeùsz Kòrthals
d) Tómk Fópka

9. Dze wëstąpilë aktorzë?
a) Na binie
b) Na zdrzadni
c) Na placu przed szkòłą
d) Na turnowi zalë
10. Dzélã jaczi kùlturë je nen przedstôwk?
a) kaszëbsczi
b) pòlsczi
c) góralsczi
d) niemiecczi

6 Przeczëtôj refleksje Stanisława Janczi z tekstu
Piotra Lassnaua ò szpòrce i przedolmaczë
je na jãzëk pòlsczi. Zrëchtuj plakat, chtëren
przërôczi ùczniów i młodzëznã do ùdzélu
w festiwalu kaszëbsczich szpòrtów. Napiszë,
jaczé zwënédżi mògą z tegò miec. Pòkażë nen
plakat drëchóm w klasë i òpòwiédz, co na nim
je. Pòwieszë gò na scanie.

5. Dze mòżna bëło nabëc bilietë?
a) W krómie
b) W szkòle
c) Kòl direktora
d) W kase téatru
6. W jaczim téatrze òdbéł sã przedstôwk?
a) Téatrze „Wëbrzeżé”
b) Mùzycznym Téatrze
c) Téatrze Miniatura
d) Téatrze Wiôldżégò Aktora
7. Chto je pierszim heroją przedstôwkù?
a) Mónika
b) Remùs
c) Czôrlińsczi
d) Smãtk
8. Do kògò òsoblëwie je czerowóné
widzawiszcze?
a) môłëch dzecy
b) młodzëznë
c) wszëtczich
d) Kaszëbów
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Më mómë baro zdrowé wezdrzenié na sprawë smiéchù,
hùmòru, redotë i je to w całoscë w lëteraturze baro
mòcno widzec. I nawetka dosc wiôldżi dzél lëdzy mô
taczé sparłãczenié, że kaszëbizna to je cos „kąsk do
smiéchù”. To je widzec w gôdkach i rozmajitëch tekstach lëteracczich. W dzysészich czasach ten zdrój
pòkôzaniô kaszëbsczégò hùmòru béł na turniérach
gôdëszów we Wielu. Tam sã pòkôzałë taleńtë, taczé
jak Józef Roszman, ks. Róman Skwiercz, Édmund
Kónkòlewsczi. Dzysô ni ma jesz mòże taczich institucjów, menadżerów, chtërny bë wëchwëtiwelë tëch
lëdzy z taleńtã[...].
Je równak rëchtowóny kòżdégò rokù w Szkòle Pòdstawòwi nr 5 w Kartuzach Festiwal Kaszëbsczégò

Hùmòru „Szpòrt mùszi bëc”. Młodi lëdze mają tam
leżnosc wëstãpòwac i zaprezentowac to, co je nôlepszé w kaszëbsczim hùmòrze.
Pioter Lessnau, Kaszëbsczé kabaretë, „Stegna” nr 1,
2007, s. 7.

7 Niżi môta czile „wëszczérków”,

frazeòlogicznëch zwrotów i rzeklënów
z sétmëtomòwégò słowarza ks. Bernata
Sëchtë. Przeczëtôjta je i w pôrach ùłóżta
z nima krótką hùmòristiczną gôdkã. Zabawta
sã słowã. Naùczta sã swòjégò dokazu na
pamiãc i nagrôjta mòbilką. Wëbierzta sã z nią
na festiwal szpòrtu do Kartuz.

,,Stachù, kùrë są na dachù. Jedna spadła, Stacha
zjadła”
,,Józka klóska spòd pòwrózka, na trzecégò maja
zniósł trzë jaja”.
,,Aleksander szedł na wãder, kùpił bótë za trzë
kòtë,szedł do miasta, dostôł casta, szedł do
Pùcka,dostôł mùckã, szedł do Smëtka dostôł
dëtka,przëszedł dodóm, dostôł szpôdą.”
,,Miec głupé akta w głowie” – mëslec ò zbëtkach
,,Sedzec jak bas” – nick nie robic
,,Wiatrë sôc” – łgac
,,Dostac wãgòrze na plecë’’ – dostac wlëmioné.
Bożena Ùgòwskô, Humòr w kaszëbsczi lëteraturze,
„Stegna”, nr 1, 2007, s. 8-14.

8 Wëdolmaczë drëchòwi z łôwczi, co znaczą

rzeklënë, jaczé są niżi. Pòrównôj swòje ùdbë
z jinszima pôrama. Przërëchtuj czekawą
prezentacjã tëch rzeklënów.

,,Chto nie widzy reno słuńca, temù smùtny dzéń
do kùńca”.
,,Czejbë głëpòta kwitła, to bë swiat béł sóm kwiat”.

9 Òpòwiédzta, co trzeba zrobic, żebë wëbrac

sã do téatru? Napiszta to w zesziwkù
w pónktach. Pòdzelta sã na karna pò trzë
òsobë i wëznaczta, chto jaką rolã bãdze grôł.
Naùczta sã bëlno czëtac pòniższi dialog, a tej
przedstawta gò przed klasą. Zróbta kònkùrs na
nôbëlniészi przedstôwk.

Ana. Jô cë gôda, że òn sã spózni. Òn tu miôł ò
przëpôłnié bëc, a widzysz jakô to je ju gòdzëna!
Marta. Jo, kò to je ju dôwno pò pôłnim.
A. Terô to sã ju wnet nie lónëje jic nigdze.
Zmarnowac taką leżnosc - bilietë za darmôka
załatwioné, a tu wez.
M. To jesz nie je tak zle. Jakbë më sã spóznilë do te
téatru piãc czë dzesãc minut, tej to sã jesz òpłacy
jic.
A. Në jo, jô to wszëtkò rozmiejã, że òn mô dalek, ale
jô ni mògã na to zgarac, żebë chto wiele co gôdôł,
a tej nie przëjachôł na czas!
M. Hola, czëjesz të, òn mést jidze.
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Jónk. Witôjtaż. To mie përznã zdérowało, ale
më jesz zdążimë na czas. Wa sã wierã përznã
niecerplëwia.
A. Żebë përznã, kò jô tu ju pół gòdzënë chòdzã pò
chëczach i wëzéróm na trapach.
J. Kò të wiedno bëła w gòrący wòdze kąpónô, të ni
môsz w sobie żódnégò ùbëtkù, białeczkò.
A. A chto bë béł spòkójny, czej taczi jeden bëńlôk sã
spózniwô tak wiele, chłopeczkù.
J. To przez tã pòrénczną dôkã. Jô mùszôł wëjachac
pół gòdzënë pózni, jak jô chcôł.
M. Słëchôjta, ni ma co terô wiele gadac, le chcemë
jic.
J. Jô móm aùtół òstawiony na òbòrze. Le sadnąc
i jachac.
A. Më nie darwómë taksą jachac, kò to je czësto
bliskò. Le nôwëżi ùstaw tã taksã tak na tim
pòdwórkù, cobë òna nikòmù nie przeszkôdza.
J. Nie brëkùjã nick przestawiac, bò òna dobrze stoji.
M. Në, biôjta ju. Na jimiã bòsczé.

10 Przeczëtôjta wëjimk rozmòwë z Piotrã

Cëskòwsczim z kabaretu „Fif” i przërëchtujta
gò z drëchã jakno radiowi abò telewizyjny
wëwiôd.

Redaktór:Jak fónksnérëje kabaret „Fif”? Czë
czãsto jesta rôczony na rozmajité rozegracje?
Pioter Cëskòwsczi: Nôwikszé zaczekawienié
kabaretã je òb lato, bò prawie tedë je nôwicy
rozegracjów na całëch Kaszëbach. Ale w jinëch
cządach rokù téż jesmë tej sej rôczony na wëstãpë,
òsoblëwie przez rozmajité partë KaszëbskòPòmòrsczégò Zrzeszeniégò.
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Redaktór: „Fif” to lëdze z Pùcka, Chłapòwa,
Strzelna... to je z nordë. Czë waji kabarét pòjôwiô
sã téż na westrzédnëch a pôłniowëch Kaszëbach?
PC: Tak pò prôwdze „Fif” wëstãpiwô tam wicy
jak na nordze. I téż je baro cepło przëjimóny.
Przëkładã mòże bëc chòcle naji òstatny wëstãp
w Kiszewsczich Wdzydzach.
Redaktór: A jak je z rozmienim przez lëdzy,
chtërny Waji òbzérają, kaszëbsczich szpòrtów?
PC: To zanôlégô òd te, dlô kògò më wëstãpiwómë.
Czasã grajemë dlô lëdzy, jaczi nie są z Kaszëb,
i òni knap rozmieją, ò co nama jidze. A nie je letkò
przedolmaczëc naje kaszëbsczé skecze na pòlsczi,
bò czãsto tracą òne przez to swój sens i nie są ju
smiészné. Dlôte wòlimë przedstawiac swòje fifë
w kaszëbsczim jãzëkù, nawetka jeżlë wszëtcë nie
rozmieją.
Redaktór: Czemù młodi lëdze nie chcą robic
kabaretów?
PC: Trzeba miec w se wiele chãcë, żebë cos robic
dlô kaszëbiznë, bò z tegò ni ma wiôldżich dëtków, to
sã nie lónëje. Jeżlë równak chtos chce zrobic cos
dlô kaszëbsczi kùlturë, tej sygnie mù to, co je.
Redaktór: Tej kabaret robi sã dlô kaszëbiznë, a nié
dlô dëtków?
PC: Mòżna robic dlô dëtków, ale z tim je drãgò,
a mòżna robic dlô kaszëbiznë, i jô jem dbë, że
prawie tak dzysdniowé kaszëbsczé kaberetë robią.

Kùmkôrz Stanisłôw Slëwińsczi ze swòjima rzezbama.

Pisanié
Piãkno kaszëbsczégò kùńsztu
Apartnosc kaszëbsczégò kùńsztu zrzeszonô je
z wielewiekòwą tradicją naszégò regionu. Kaszëbë
pòdskacywają do twòrzeniô nié blós naszich
ùtwórców: malarzów, żłobiarzów, muzyków, ale téż
artistów z jinëch regionów. Ùróbk kaszëbsczégò
lëdowégò kuńsztu rozwijô sã w wiele czerënkach.
Jednym z nich je wësziwk, jaczi òstôł w 2015 rokù
wpisóny na Krajową Lëstã Niematerialny Kùlturowi Spôdkòwiznë. Zajimają sã nim całé pòkòlenia.
Twòrzą bògaté sétmëfarwné mòtiwë kwiatowé.
Wërôbióné z krowich rogów tobaczérë to òsoblëwòta,
chtërna na wiedno wpisała sã w kùlturã i tradicjã
Kaszëb. Òczarzą naji téż snôżé grónkòwé wërobinë,
kùńsztowno wëplotłé kòsziczi, malowóné na szkle
òbrazë, rzezbioné swiątczi, janiołë i smiészné figùrczi kaszëbsczich babów i dżadów.

Żłobiôrz Czesłôw Bërr z białką Sylwią - malarką
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Dëchë pòdług òpisów Aleksandra Labùdë
Szlachã „kaszëbsczich dëchów"
Czekawą ùdbą w môlu kaszëbsczi kùlturë je stwòrzenié
„Turisticzno-nôtërnégò turu” w òbéńdze gminë Lëniô
ò pòzwie „Pòczuj kaszëbsczégò dëcha”. Nôwôżniészą
atrakcją je trzënôsce drzéwianëch kaszëbsczich
dëchów, przë chtërnëch stoją tôblëce z wiadłama
ò nich. Je tam téż plac do òdpòczinkù. Ùdbòdôwcą
turisticznégò szlachù je Łukôsz Jabłońsczi, chtëren
wëzwëskôł pòzwë dëchów z kaszëbsczi mitologii
spisóny w dzele „Bògòwie i dëchë naj przodków” przez
Aleksandra Labùdã z Tłuczewa. Dzãka temù Kaszëbi
mògą sã dzéń w dzéń doznawac ò tim, że mają swòjã
bògatą mitologiã. Wësoczé sztaturë dëchów wëżłobił
Jan Redzkò z Lãbòrga.
Kaszëbsczi Leònardo da Vinczi
Józef Chełmòwsczi nazéwóny kaszëbsczim Leònardã da Vinczi to artista i filozofa – rzezbiôrz, malôrz,
ùsôdzca bùdownianëch ùdbów i wënalôzca ùsôdzkòwëch mùzycznëch statków ò czekawò brzmiącëch
pòzwach: mùzykònosa, brzozolësca, wërbòtrepa.
Je midzë jinyma aùtorã apartnégò dokazu - malënkù
wëkònónégò na szesc blewiązkach ò dłużawie wëżi
piãcdzesąt métrów, jaczi przedstôwiô „Apòkalipsã
swiãtégò Jana”, a téż traktatu „Krëjamnotë swiata
swiatów”. Swój dodóm i ògród zamienił w apartną
galeriã kùńsztu. W ògrodze stoją rozmajité rzezbë,
je tam kòlekcjô malowónëch figùrnëch plecónków,
a doma – malarsczé dokazë wastë Józefa i niewiôldżé mùzeùm. Òd zôczątkù ùrobiznë béł zarzekłi
janiołama. To bëlë jegò nôblëższi kamrôcë.

188

Józef Chełmòwsczi z filozoficznym dokazã.

Zaczarzony swiat
Józwë Ceslë wark Swiãti
Józwë zez Brus wark zaczarzony
Swiat szescskrzidłëch janiołów
Ùpôdkù Christusa
Lëdzkòsztôłtnëch
Pszczołowëch domików
Cëdacznëch
Zataconëch w sadze
W jizbie
Òbrazë na szkle
Swiãté pòstacje
W kwiatowëch wińcach
Jasné dobro
Czôrné zło
Złotô ksãga zapisónô
Lëdzczim cepłã serca
Miodnyma słowama
W rozmajitëch jãzëkach
Zamkłi
Òtemkłi
Zaczarzony swiat
Józwë zez Brus
Wanda Czedrowskô, Dzéwczã i róża, Słëpsk 2003.
Wësziwk wpisóny w mòje żëcé
Mòja maksymą je „Człowiek, żebë béł szczestlëwi, mùszi
sã starac bëc pòtrzébny”, i jô to próbùjã wszczepiac
w żëcé. Z rena colemalo òdbiéróm internetową pòcztã,
przez chtërnã kùpiwóm materiałë do mòji prôcë:
nitczi, tichë, mùlinã. Do wësziwaniô przëstãpiwóm
colemało kòle pôłnia i przed północą kùńczã – gôdô
wësziwôrka Inga Mach, chtërna wësziwô tradicyjné
deczi i tôflôczi, jak téż òsoblëwé òbrazë, stanice,
òdnôwiô téż stôré chòrągwie i propòrce. Ta robòta wëmôgò, pòza taleńtã, apartny precyzji, skùpieniô,
cerplëwòscë.

Inga Mach ze swòjima dokazama.

Z wësziwôrką Ingą Mach gôdô Stanisłôw Janke,
„Pòmeraniô”, séwnik 2014.
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Kaszëbsczi wësziwk z pòczątkù XX wiekù.
Kaszëbsczi wësziw
W sétmë farwów jak malowóny
Na szarim i biôłim płótnie
Je wësziwóny.
Ta cemnô mòdrosc
To farwa mòrza,
Dze cëdowné biôłé méwë
Płëną w przestwòrza.
A ta farwa rzéków, jezór i nieba
Je wplotłô w tëlpë
Tak jak pòtrzeba.
Farwa lëstków i wietewków krąg,
To przecëdnëch naszich
Lasów zeléń, pòlów i łąk.
Je téż słuńce złoté,
Co mùjkô nóm skarń i rãce
I jantarë rozsëpóné
Na piôszczëstim sztrądze.
W ti kruce farwów
Czerwòny i czôrny je
Bò w kaszëbsczi, cãżczi dolë
Smùtk i redosc towarzi mie.
Henrika Jurłatowicz

190

Wësziwczi i czepce na pòkònkùrsowim
wëstôwkù w Żukòwie - kòlibce
kaszëbsczégò wësziwkù,  2015.

Słowôrzk:
zwënégòwac – pozyskać, zwyciężyć
zarzekłi – zaczarowany
ùrobizna – twórczość
kamrôt – przyjaciel, kamrat

Pisanié
1 Przeczëtôj pò cëchù tekst Piãkno kaszëbsczégò
kùńsztu. Przerisuj do zesziwków tôbelkã, jakô
je niżi. Napiszë główny témat, a niżi wpiszë
dzéle kaszëbsczégò kùńsztu, jaczé tam są
wëmienioné.

Ùczniowie nadgrodzony na Wòjewódzczim
Kònkùrsu Kaszëbsczégò Wësziwkù w Lëni.
Témat
pòzwë kùńsztów

2 Dobierzta sã w pôrë. Przez czile minut kòżdô

pôra przeczëtô przëdzelony tekst, wëbierze
z niegò nôwôżniészé wiadła i zapisze je
zéwiszczama. Pògadôjta jesz ò tim ze
sobą. Pòtemù pôrë łączą sã w czwórczi
i szukają òdpòwiedzë na témat: „Czerënczi
rozwiju terôczasnégò lëdowégò kùńsztu na
Kaszëbach”. Dali czwórczi łączą sã ze sobą
i przedstawią swòje ùmëslënczi na ten témat.
Nôwôżniészé wiadła w pónktach zapiszta na
tôflë, a pózni wpiszta do zesziwkù. W tôbelce
z pierszégò cwiczënkù dopiszta przedstôwców,
ò jaczich wa przed sztótã gôda. Dopiszta téż
tëch artistów, chtërnëch wa znajeta ze swòjégò
òkòlégò.

3 Zrób w zesziwkù ramkã ò wëmiarach 10 cm x
10 cm. Maluj w ni to, co szkólny bãdze czëtôł
(wiérzta Kaszëbsczi wësziw). Òpòwiédz, co
przedstôwiô twój malënk. W czile zdaniach
òpiszë gò.

ze swiatã stwòrzonym przez Chełmòwsczégò.
Czim jegò dokazë sã wëapartniwałë? Na
spòdlim wiérztë wëpiszë w zesziwkù, jaczé
ôrtë kùńsztu òn twòrził?

5 Wëbierzë so jeden artisticzny dokôz i òpiszë
gò w zesziwkù. Do òpisu janioła, pòdług
Chełmòwsczégò, zrëchtuj malënk.

Nômilszi dlô mie janiół je wërzezbiony z czôrnégò
dãba. Mô sztaturã damiącégò starënka z długą
bardą, nôbòżno złożonyma rãkama i jedną pôrą
skrzidłów. Òblokłi je w dłudżi kléd szlachòwny za
klôsztorną sëknią, òbrzeszony pòwrózłã.
Kazmiérz Òstrowsczi, Janiołë Chełmòwsczégò
(dolm. Ida Czajinô), „Pòmeraniô”, séwnik 2013,
s. 48-49.

4 Przeczëtôj wiérztã Zaczarzony swiat Wandë

Czedrowsczi i napiszë w zesziwkù, jaczé
wseczëca towarzëłë aùtorce, czej zetkła sã
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Matka Bòskô Swiónowskô
wësziwk - Inga Mach

Marian Mòkwa Powrót z pòłowù

6 Jednym z nôbëlniészich kaszëbsczich

malarzów béł Marian Mòkwa, chtëren
ùrodzył sã w 1889 rokù w Malarach kòl
Kôrsëna. Twòrził wicy jak 80 lat, namalowôł
òb ten czas kòl 9 tësący òlejnëch òbrazów
i akwarelów, a téż tësące malënków. Jegò
nôzwëskò parłãczi sã z marinistiką, chòc
malowôł téż krôjòbrazë, widzënczi, kwiatë,
pòrtretë i batalistikã. Swòje żëcé pòswiãcył
mòrzu. Czedës pòwiedzôł: Pòmòrzé mùszi
bëc pòlsczé. Jeżlë tak sã stónie, wszëtczé mòje
sëłë i taleńt pòswiãca, żebë sławic pòlsczé
mòrze. W czasu midzëwòjnowim przënôlégôł
do kapitułë, chtërna przëznôwa nôdgrodã
Bùrsztinowé drzewò, za òsoblëwé dobëca dlô
kùlturë. Pòzwa ta mô swój zôczątk w mëslë, że
jantôr i drzewò to nôwikszé kaszëbsczé skarbë,
a jich sparłãczenié dôwô mòc, bòkadosc
i wrazlëwòtã na snôżotã. Z internetu wëbierzë
so jeden malënk Mòkwë i òpiszë gò w zsziwkù.

Bòrowô cotka
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Marian Mòkwa

7 Wësziwk na Kaszëbach wcyg sã rozkòscérzô.

Kòżdégò rokù òd czilenôsce lat w Lëni òdbiwô
sã Wòjewódzczi Kònkùrs Kaszëbsczégò
Wësziwkù, na chtëren swòje snôżé prôce
przëséłają dzôtczi, młodzëzna i ùstny.
Ù naszich drëchów Kaszëbów w Kanadze
òd czile lat je zwëk wëbiéraniô Ksążëca
i Ksążniczczi Kaszëb. Na to mòdło w czerwińcu
2015 rokù ù nas téż pierszi rôz nadóné bëło
miono Ksążniczczi i Ksążëca Kaszëb. Òstelë
nima ti, co przërëchtowelë nôbëlniészé
prôce na kònkùrs wësziwkù w Lëni: Beata
Bach i Patrik Szleja. Òbczas nadaniô miona
gòscama bëlë téż Kaszëbi z Kanadë razã
z Davidã Szulëstã. Mòże czedës të dostóniesz
taczi piãkny titel. Przërëchtuj diplóm dlô tëch
wëprzédnionëch, ale nie zabaczë gò òzdobic
kaszëbsczima kwiôtkama.

8 Wiérzta Kaszëbsczi wësziw mdze tekstã

diktanda. Napiszë jã jak nôbëlni i sprawdzë,
czë ni môsz felów. Przë ti leżnoscë przëbaczë
so wskôzë kaszëbsczégò pisënkù. Z wërazama,
w jaczich bëłë zmiłczi ùłożë zdania.
Zapamiãtôj:

Pòlsczé ki i gi, kie i gie w kaszëbiznie brzmią jakno
czi i dżi, cze i dże i tak są zapisywóné.

ki-czi

kiedy – czedë, słodki – słodczi, polski – pòlsczi,
morski – mòrsczi, śliski – slësczi, wąski – wąsczi,
miski - misczi, kaszubski – kaszëbsczi,
głęboki – głãbòczi

gi-dżi

rogi – rodżi, długi – dłudżi, drugi – drëdżi, drogi – drodżi,
srogi – srodżi, zginęli – zdżinãlë, szwagier – szwadżer
Mómë téż wëmianã: drogô – drodżi, rãka – rãczi,
mãka – mãczi,
Leno w niechtërnëch słowach cëzégò
pòchòdzënkù ta zmiana nie zachôdô np.:
kino – kino, gilotyna – gilotina, kilo – kilo,
region – región
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Przeczëtôj!

Kaszubiaczek – nowi zort zabôwków dlô dzecy,
ale nié blós.

Na ùdżãté drzewò, kòżdô kòza skôcze.
Trzeba drzewò dżąc póczé je młodé.
Jaczi òbleczënk, taczi czestënk.
Bëlné słowò mało kòsztëje, a skòpicą wiele mòże
dobrégò zrobic.
Bëlné słowò òtmikô serce.
Kaszëba mô cwiardą mòwã, ale mitczé serce.

Kaszubiaczek to przede wszëtczim farwë Kaszëb –
tak promùjã gò na swòji starnie internetowi. Móm
so ùdbóné, że „kaszubiaczek” mdze czims nowim,
czekawim, przëtulnym, farwnym ë wiesołim. Jô
chcã, żebë prawie na nen ôrt Kaszëbë sã nama
kòjarzëłë – jakno môl fùl farwów i ùsmiéchù, bò
dlô mie Kaszëbë taczé są. Ni mòżna tu nie ùzdrzec
redotë żëcégò (Kaszëbi są redotny ë cwiardi, nimò
procëmnotów, kawlów i historie). Taczi téż mô
bëc „kaszubiaczek” – pòkazëwac tã redotã bëcô
Kaszëbą. Òkróm tegò jegò zadanim je pòkôzanié
sztôłtów, chtërne są znankòwné dlô kaszëbsczégò
wësziwkù, dlôte w mòji kòlekcje nalôżô sã tëlpón,
zwónk, kaszëbsczé serce, pszczoła czë półmiesąc.
Tak „kaszubiaczek” spełniwô téż ùczbòwą rolã.

8 Przeczëtôjta bëlno rzeklënë, jaczé są wëżi

w ramce. Wëjasnijta jich znaczënk. Wëbierzta
so trzë rzeklënë, chtërne sã wama nôbarżi
widzą i naùczta sã jich na pamiãc. Te, chtërne
ùczniowie nômili wëbiérelë, wpiszta do
zesziwków.

9 Nalézë w tekstach sparłãczonëch

z kaszëbsczim kùńsztã wërazë, w jaczich
zachôdają regle ùjãté w ramce (str. 193).
Wëpiszë je w zesziwkù i ùłożë z nima zdania.

10 Wëmëszlë jesz czile przëkładów do ti reglë

i pòdiktuj je twòjémù drëchòwi, żebë je dobrze
zapisôł w zesziwkù. Sprawdzë, czë nen pisënk
je pòprawny. Pòprawta zmiłczi. Przëpòmóżta
so słowarzama.
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Kaszubiaczek òd Kaszëbczi z wëbiéru, Gôdka
Mateùsza Bùllmanna z Editą Jankòwską-Germek,
„Pòmeraniô”, môj 2013, s. 8-9.

11 Kaszëbsczi wësziwk je mòdłã i spòdlim

do twòrzeniô nowëch dizajnowëch ùdbów
promòwaniô i twòrzeniô kaszëbsczi kùlturë.
Jednym z taczich bédënków je Kaszubiaczek,
chtërnégò ùdbòdôwcą je Kaszëbka z wëbiéru
Edita Jankòwskô-Germek. Przeczëtôj tekst,
jaczi tikô sã ji dokazów i napiszë w zesziwkù,
skądka sã wzãła ù ni ta ùdba. Przëzdrzë sã na
òdjimk i òpiszë gò tak, żebë ùżëc jak nôwicy
pòzwów farwów. Wëmëszlë, jaką mòżna
zrëchtowac zachãcbã, żebë kòżdi chcôł miec
tak cos doma.
Zapamiãtôj:

13 Z dzesãc wëbrónyma wërazama ùłożë zdania

abò krótczi dialóg na témat lëdowégò kùńsztu
i wpiszë do zesziwkù.

Nôczãscy w kaszëbsczich òbleczënkach
wëstãpiwają karna fòlkloristiczné: dzecné,
młodzëznowé i dodrzeniałëch. Òkróm tegò
baro czãsto òblok jidze ùzdrzec w kaszëbsczich
ùrzãdach (przëkładowò kùlturë) i òbczas
rozmajitëch rozegracjów i zéńdzeniów.
W òstatnym czasu òsoblëwie młodi lëdze
chãtno òblôkają chùstë, pôcórczi, branzoletë, na
chtërnëch są elemeńtë kaszëbsczich nôdpisów,
wësziwkù i farwów.

Pisënk ż i rz, u i ó
W kaszëbiznie zwãczi ż i rz a téż u i ó mają jinszé
fòneticzné wôrtoscë (jinaczi niżle w pòlaszëznie).
Mòże to bëc pòmòcné w ùczbie òrtografii
pòlsczégò jãzëka.
Ż wëmôwiô sã mitkò, rz cwiardo, tak jak
w pòlsczim jãzëkù np.: mòże [wëm.: młezie],
mòrze [młerze], żëc. pol. żyć [ziec]– rzec [rzec].
Zwãk u w kaszëbiznie je pòchilony w stronã y,
np.: lud [lyd], cud [cyd], tuwò [tyłe], zôs ó je
dëcht taczé samò, jak w pòlaszëznie. Wezmë
przëkładowò lud [lyd] w znaczenim lëdztwò,
a lód [lód], co je òb zëmã na wòdze. Ruta [ryta]
szyba, a róta – karno, np. dzëków abò gãsy.
Kòżdi gwësno dobrze merkô różnicã midzë tima
zwãkama. Mòżemë tej na gwës rzec, że chto
dobrze znaje kaszëbsczi jãzëk, tej nigdë nie mdze
robił felów w pisënkù pòlsczich słów z ż, rz, ó i u.
Znaczi to, że znajemnota kaszëbiznë pòmôgô
w ùczbie pòlsczégò jãzëka.

12 Przemaluj do zesziwkù tôbelkã, jakô je

niżi. Przeczëtôj jesz rôz tekstë ò kùńszce
i wëpiszë z nich wërazë z ż, rz, u i ó i wpiszë
je w pasowny plac. Nimò napiszë jak sã je
wëmôwiô. Bëlnô wëmòwa je baro wôżnô
w kaszëbsczim
ż

rz

u

ó

żebë
[ziebe]

zaczarzony
[zaciarzony]

lubòtny
[lybłetny]

próbòwac
[próbłewac]
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7
Jãzëk w ùżëtkù

Tuńce
Knôpi i dzéwczątka
Fejn mùzyczczi czëc je granié
Pòjta do westrzódka
Chcemë w tuńc so jic wëcmanim.
Pôrë niech sã schwëcą,
Bëńlów złapią piãkné brutczi,
Czitle w lëfce lecą,
Czëc są zwãczi spiéwë chùtczi.
Ref. Niechże je wiesoło,
Nicht dzys ni mô prawa sadnąc.
Dali òstro w kòło,
Chòcbë czôpczi miałë spadnąc.
Bò to czas je na to
Że czej mòżna tej sã bawic
Ale wiedno za to
Gòdną służbą swój ród sławic.
Bëlny człowiek wszãdze
Je do prôcë i do tuńca,
A jak trzeba bãdze
Pierszi klëknie do różeńca.
sł.E. Prëczkòwsczi, mùz. Tadeusz Kòrthals
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1 Zrëchtujta zalã w fòrmie atelier jãzëkòwégò jak

wëżi na malënkù. (Dzél òglowi do pòspólnëch
gôdków, dzél do robòtë grëpòwi i samòstójny, a téż
nórcëk do òdpòczinkù). Przë kòżdim stanowiszczu
je kaszëbskô fana z pòzwą stacji, np. zôczątk.
Mùszą tam téż bëc pòlétë do wëkònaniô (zdrzë
na stronë òd 197 do 200) i brëkòwné materiałë.
Kòżdi szkòłownik dostôwô téż òbiegòwą kôrtã,
na chtërny zbiérô pòcwierdzenié wëkònaniô
zadaniégò. Żebë dostac miono Dobiwca

kaszëbsczégò jantarowégò skarbù nót je wëkònac
bëlno piãc z sédmë mòżlëwëch zadaniów.
Dopiérkù tej dostónieta pamiątkòwi diplóm.
Òbczas całi robòtë nót bëc dosc cëchò, żebë nie
przeszkadzac jinszim.

Wiédza
ò Kaszëbach
2 Zapiszë w czile blónkach (przëkłôd môsz niżi)

nôwôżniészé wiadła, jaczé të môsz zdobëté
ò Kaszëbach. Jeżlë mdzesz miôł jiwer mòżesz
zazdrzec do ùczbòwnika. Baczë, żebë zdania
bëłë bëlno napisóné.

1

Kaszëbë to región na nordze
Pòlsczi. Kaszëbi mają swój
apartny jãzëk. Historiczno wëszlë
òni òd słowiańsczégò plemienia
Pòmòrzanów.

Zôczątk!
1 Na kôrtce A4 przëszëkùj kalãdôrz na jeden

wëbróny przez cebie miesąc z wëpisónyma
datama, dniama tidzenia, miesąca i cządu
rokù. Z bòkù zrób téż niewiôldżi malënk,
grafikã pasowną do tegò miesąca.

Béd

teli
i kôrtë do a
ënk òbiegòw
Stacje eduk

er jãzëkòwég

Piérwi panowałë tu dwa ksążëcé rodë:
Grifitów na zôpadze i Subisławiców
na wzénikù. Dzys Kaszëbi mieszkają
w krézach pòmòrsczégò wòjewództwa:
pùcczim, wejrowsczim, lãbòrsczim,
kartësczim, kòscérsczim, bëtowsczim,
dzélach człuchòwsczégò, chòjnicczégò,
słëpsczégò i gduńsczégò (gminë
Przëwidz, Kòlbùdë ), në i kòl 120 tësący
mieszkô w Trójmiesce.

ò

acyjné

..
………… …
klasa………
.
…
…
…
……
Data………
……........
……………
…
…
ez
rz
p
wëfùlowónô
é
Na kôrta je
Sprawdzon
Wëkònóné
1.Zôczątk
Kaszëbach
2.Wiédza ò
z familią
3.Zéńdzenié
as
4.Wòlny cz
të rodë
ò
w
lë
5.Òsob
Kaszëb
6.Atrakcje
aszëb
é znanczi K
7.Kùlturow

197

7

Zéńdzenié
z familią
3 Napiszë dzesãc wërazów

sparłãczonëch z familią. Pòłączë je
w pôrë pòdług swòji ùdbë. Napiszë
tekst z wëzwëskanim wszëtczich
wërazów (òpòwiôdanié abò piesniô).
Mòżesz z tëch wërazów stwòrzëc czile
szpòrtownëch zdaniów, w chtërnëch
wszëtczé wërazë bãdą ùjãté.

Wòlny czas
4 (brëkòwné farwné papiorë i flamastrë)

Na stole leżą tekstë gôdków prowadzonëch
w restoracji. Przeczëtôjta je i wëbierzta tã,
chtërna sã wama barżi widzy. Zaprosta do se
tëli òsób wiele je w gôdce i przeczëtôjta jã razã.
Przërëchtujta rekwizytë (téż pòzwã tegò môla),
jaczé mdą brëkòwné do òdegraniô scenczi
w gòscyńcu. Do kòżdégò rekwizytu przërzeszta
pasowny nôdpis. Na kùńc mòżeta nã rozmòwã
nagrac mòbilką. Pòstarôjta sã bëlno jã
przëszëkòwac. Zadzëwùjta jinszich ùdbama.

Jan przëszedł do karczmë na pôłnié. Na stole stojałë
ju przërëchtowóné sztërë kòmpòtë. Chto chcôł mógł
gò przed pôłniã wëpic.
-Panie óber, mógłbë mie pón wëmienic te kòmpòtë
na pôłnié? – rzekł Jan.
-Ni ma sprawë.
Za chwilã pôłnié bëło na stole. Jan zjôdł, pòdniósł sã
i rësził w stronã dwiérzi.
-Hej, a płacëc?!
-Kò jô doch sã pitôł, czë kòmpòt mòże wëmienic na
pôłnié.
-Në jo. Tej zapłacë chòc za kòmpòt, to je równo.
-A wëpił jô gò?
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Franc przëszedł do karczmë, wëjął miészk
i grochòtôł nim.
-Mógłbë jô za swòje dëtczi môltëch dostac?
-Czemù nié, za pieniãdze wszëtkò dostóniesz.
-Ale za mòje grosze?
-Në pewno, że za twòje, chto jinszi nie mdze za ce
płacył!
Za chwilã karczmôrz przëniósł mù dobré pôłnié.
Franc sã najôdł, wstôł, wëjął miészk i pòdôł
karczmarzowi dwadzesce groszi.
-Co?! Môltëch kòsztëje dwadzesce złotëch!
-Jô doch was pitôł, czë za swòje grosze jô mògã
pôłnié dostac. Do ùzdrzeniô!

Òsoblëwòtë rodë
5

Rëbôk w mòrze wëjachôł, flądrów sobie nałowił.
Dorszów òn tam nie widzôł, sledze Dalmòr wëłowił.
Pòwiédztaże, ludkòwie, dze ta rëba je.
Czôłna z mòrza przëpłënãłë, ni ma rëbów nié.
Ref. Jedze rëbôk, jedze, jedze na mòrze,
bądą dorsze, bądą mòże i sledze.
Jak założą sécë i włóczi,
kùtrë swòje napełnią rëbą pò brzedżi.
Szprotë, flądrë, mòże téż i wãgòrze
bądzem jedlë dzysô jesz na wieczerzë,
a jak bądzem mielë dobri łów,
pòjedzemë do Gduńska, i pùdzem na tôrg.
Wëbierzë z tegò tekstu dzesãc wërazów i stwórz
z nich tangram pòdług twòji ùdbë.

Atrakcje
Kaszëb
6 Wklej nen òdjimk na westrzódkù kôrtczi A4.

Domaluj wkół niegò to, co pòdług ce tam felëje.
Napiszë zéwiszcze, jaczé bãdze przërôcziwało
Kaszëbów i latowników do tegò placa.
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7
7 Wësłëchôj nôprzód rozmòwã z platczi.

Tej dobierzë sobie jesz trzë òsobë.
Z pòdzélã na role przeczëtôjta gôdkã
jakô je niżi. Na ji spòdlim stwórzta swój
dialóg. W place pòdónëch piesniów
wstawta wëjimczi jinszich znónëch
wama mùzycznëch dokazów. Pòwiédzta
tã gôdkã jesz rôz z wajima bédënkama
piesniów. Mòżeta je téż zaspiewac. Na
òdjimkù widzyta Ewelinã Pòbłocką
z Lëzëna. Dowiédzta sã ò ni jak nôwiãcy
i przëniesta ne wiadła na pòsobną ùczbã.
Zróbta òpis ti pòstacji. Napiszta, kògò to
są słowa? „Dze spiéw tam biôj..."
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Dze je spiéw,
tam biôj!

Kùlturowé znanczi
Kaszëb

Jack. (jidze i spiéwô) Më te kwiôtczi slemë wstec,
cobë dotkłë trójno serc, niech z nich wińdze dobra
mòc...
Tómk. Hej, artista, të sã rëchtujesz na festiwal do
Òpòla, czë co?
J. A do cze do Òpòla zarô, kò më mómë swój
festiwal w Lëzënie. Tu téż dôwają Grand Prixa.
T. Të bë wierã chcôł to zgarnąc?
J. Jo, prawie, kò jô so tak spiéwóm dlô se. Co
të mëslisz, że pò kaszëbskù sã spiéwô blós na
festiwalach, czë jaczich kònkùrsach?!
Magda. Në prawie. Spiéwanié to je nôlepszô
i nôlżészô ùczba jãzëka. Jô téż so rôd
pòspiéwóm pò naszémù.
J. A terô mómë tëli nowëch snôżich piesniów,
że jaż sã chce spiewac: (spiéwô) Pòj do nas më
mùzykã i spiéw, chcemë niesc dëcht w kòżdi dóm...
Beata. Të mie wòłôł, czë mie sã zdôwało?
T. Jo, jo, òn Ce tu ju tak òd gòdzënë nawòłiwô.
J. Le na niegò słëchôj, tej të dalek zańdzesz. Jô
baro lubiã tã piesniã, temù sobie spiéwóm. Ale to
baro fejn, że të przëszła.
B. Kò jô téż so czãsto spiéwóm, na przikłôd
„Mòje stronë": (spiéwô) Mòje stronë, mòje stronë są
nôlepszé z wszëtczich strón...
M. Hoo, wa nijak nie wiéta, jak mie sã widzy ta
piesnia.
T. A mie sã widzy: Mój tata kùpił kòzã, trzë dëtczi

za niã dôł, przëwiązôł jã do wòza i taczi profit miôł...
J. I całi profit je tej, czej lëdze chãtno spiéwają
kaszëbsczé piesnie, bò przez to dozérô sã naszã
mòwã.

2 Ùczniowie pò zakùńczony robòce ùkazywają

swòje zwënédżi przed całą klasą. Jedne
zadania wiészają w galerii włôsnëch
dokazów. Kòżdi bãdze mógł je tam òbezdrzec
i przeczëtac. Pò ùczbie mòżeta z nich zrobic
albùmë abò zachòwac pòdług swòji ùdbë.
Aktorsczé scenczi szkòłownicë w czekawi
spòsób prezentëją na klasowi binie.

3 Dokònôjta pòdrechòwaniô waji robòtë.

Dokùńczta zdania, jaczé môta na kôrtkach.
Sadnijta w kòle. Swòje kôrtczi òdwróconé
nôdpisã w dół pòłóżta na stole, chtëren stoji
na westrzódkù. Kòżdi wëcygnie jednã kôrtkã,
le blós nié swòjã i przeczëtô, co tam stoji
napisóné. Néga ùczniów mùszi wëzgòdnąc,
kògò to są òdpòwiedzë.

Mòją robòtą na ùczbie bëło............................
Jô wespółrobił z ............................................
Òbczas robòtë.................................................
Brzadã są........................................................
Nôbarżi widzało mie sã..................................
Jô mógł wëzwëskac mój taleńt do..................
W przińdnoce chcã.........................................

4

Pò bëlnym zakùńczenim robòtë
i pòdrechòwanim wszëtczich zwënégów
szkólny nadôwô ùcznióm titel „Dobiwca
kaszëbsczégò jantarowégò skarbù ”. Kòżdi
dostôwô pamiątkòwi diplóm i òcenã za swòjã
robòtã.

5 Przeczëtôj wëjimk legeńdë ò jantarze i Grifie.

Jantôr – to baro kòsztownô drogòcëna, jakô
mòżna nalezc w Bôłce. Lëdze wërôbiają
z niegò rozmajité cëdowné rzecze, np:. rzezbë,
òbrazë, pôcórczi... . W teksce Kaszëbsczi
skôrb jantôr to je zarzekłô kaszëbizna. Jeżlë
jes bëlno sã ùcził z ny ksążczi, tej swòją

mądroscą i chwatã môsz wëcygniãti jantôr
z Klôsztornégò Jezora w Kartuzach (zdrzë
òdjimk na str. 197) i jes dëchòwò baro bògatim
człowiekã.
Kaszëbsczi skôrb
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[…]I Pón Bóg pòdniósł rãkã. Tej zaszëmiało
w lëfce. Òd nordë lecôł grif, co wlókł wiôldżi
jantôr w parminiach słuńca gòrejący. Ten òn
wrzucył w jedno z kartësczich jezór, że jaż wòda
pòdprisnãła do nieba i Pón Bóg rzekł taczé
słowa:
- Ten sztëk mô wôrtosc całëch Kaszëb.
Tak aniół pôdł przed Panã Bògã na kòlana
i ùcałowôł jegò dobrotlëwą rãkã. A Stwórca
pòdniósł tegò anioła i pòwiôdôł:
- A të mdzesz wiérnym stróżã tegò snôżégò nórta
zemi.
I aniół ùredóny zarô zlecôł na dół i strzeże dotąd
Pòmòrzô, cobë nóm nick złégò sã nie przëtrafiło.
A Smãtk, to je złi duch, procem niemù dotąd nic
ni mòże zacząc. A czej nastóną czasë straszny
biédë, tej ùkôże sã nen jantôr i cena jegò òd
zgùbë nasz krôj ùrëtô.

Przeczëtôj wëjimczi piesniów ze str. 202.
Dopasuj do jaczégò rozdzélu z ti ksążczi kòżdi
z nich pasëje. Zrób ksążeczkã i wklej do ni te
wëjimczi. Wëmëszlë do nich swòje title i zrób
malënczi. Przëszëkùj z nich wëstôwk w klase.
Pògadôj ò nim z drëchama.
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Rëgnij
na latowis
kò
ze spiéwã
Bò nas rozpiérô chwat
Do przódkù jic na swiat
Chãtno sã ùczëc, lubic sport
To dëcht wcyg nama robi szport
.
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Nômòcni, jak le mògã, chcã
Tak kòchac matkã, òjca
Za wszëtkò jô jim slã
Pòdzãczi lop, bez kùńca.
Rôj Jadamòwi stwòrzony przez
Bòga
Krôj wielemòżnëch Swiãtopôłka,
Mszczëga,
Zemia jak krisztal, cëdné skarbë
krëje:
Jezora, rzmë, rzéczi i ùrodné kne
je.
Te bò
gaté
dzeje
I ta s
, zwë
nôżos
czi
c rod
Wëzw
n
ë
c
òli
h
Do dz wô nowé s strón
ejaniô
zëczi
młod
ëch g
rón.
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Słowôrz
A

achtnąc – docenić, uszanować
a matizernoga – o rety!
apart – osobno, oddzielnie
apartnosc – wyjątkowość, odrębność
apartny – osobliwy, wyjątkowy

B

badéra – badacz
badérowanié – badanie
balika – balia
bana – pociąg
bandónia – rodzaj harmonii, bandonia
bezpiek – bezpieczeństwo, spokój
bédënk – oferta, propozycja
bédowac – proponować
bëlny – dobry, porządny
bëne – wewnątrz
bëniel, bëńlôk – młodzieniec
biegòwé pùrdżi – narty biegowe
bina – scena
biôtka – zapasy, walka
biôtkôrz – zapaśnik
blëwiązka – opaska, wstążka
bliwk – ołówek
blóna – chmura
bóma – drzewo
bòbkòwi lëst – liść laurowy
bòkadosc – obfitość
bòrdôk – plecak
bôczënk, bôczenié – uwaga
bôt – łódź
brifka – listonosz
brifmarka – znaczek
briftasza – portfel
brewiter – dokładnie, ściśle
brëzlejący – spieniony, wzburzony
brzątwa – integracja
brzid – runo leśne
brzôd – owoc
bùcha – duma
bùszny – dumny
bùten – na zewnątrz

C

chachòtac – śmiać się
chëra – choroba
chłąd – łodyga
chòranka – piosenka
chrzebt – grzbiet
chùtkò – prędko
chùtkòsc – prędkość
chwat – siła, talent
chwatkò – żwawo, dziarsko
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córecznica, synecznica – wnuczka (córka córki, córka syna)
córecznik, synecznik – wnuk (syn córki, syn syna)
cygło – dyszel
cządnik – czasopismo
czerz – krzew
czile – kilka
czilenôsce – kilkanaście
cziwùt(ka) – czajka
czôłno – łódź, czółno

D

dac bôczenié – zwrócić uwagę
damiący – milczący
damic – milczeć
darwac – musieć (tylko w zaprzeczeniu)
dba – 1. przekonanie, 2. dbałość
deja – idea
dejologiczné – ideologiczne
dérowac – trwać
dëbeltnô jawernota – podwójna tożsamość
dëcht – całkiem
Dërszewo – Tczew
dizajn – projekt, krój, fason
dobëc – zdobyć przewagę, zwyciężyć
dobëcé – zwycięstwo
dobëtk – dorobek
dobiwk – zwycięstwo
dodrzeniałi – dojrzały, dorosły
dokôz – 1. dzieło literackie, utwór, 2. dowód
dolmaczënk – tłumaczenie
do nédżi – do reszty
dotëgòwac – dostarczyć
dotëgòwanié – dostarczenie, dodanie
dôga – siła
dôka – mgła
drawò – dość szybko, żwawo
drãdżi – trudny
drãgòta – trudność
drëfta – polana, dróżka leśna
dristny – odważny
drogòcëna – kosztowność
duna – wydma
dzejnota – działanie, czynność
dzëwi – dziki
dzëwòsc – dziczyzna
dzyrsczi – dzielny
dzyrzkòsc –śmiałość, męstwo

E

eńfach – łatwo
erba – dziedzictwo
erbòwac – dziedziczyć

É

éra – zaszczyt, duma

F

fana – flaga
farezëja – płaszcz
fejra – uroczystość, jubileusz
fejrowac – obchodzić, czcić
felowac – brakować
fest – mocno, stabilnie
férowac – prezentować się
flatrowac – powiewać
flészer – rzeźnik
fòliszowi – filcowy
fòrsz – piękny, szykowny
fónksnérowac – funkcjonować, działać
frantówka – piosenka
frisztëk – śniadanie

G

gard – miasto
glada, gladzëzna – gładka tafla (na morzu, na jeziorze)
gón – 1. zagon, 2. zamieszanie, ambaras
górz – złość
gòrcha – grzech, zło
gòscyńc – gościniec, restauracja
gradło – zagajnik
grąd – suche miejsce wśród bagien
grãdzy – ciąży, męczy
grobnica – grobowiec
gromisti – potężny
grónk – garnek
grzëpa – wzniesienie
gùbë – zmarszczki

H

heroja – bohater
hewòtny – miejscowy
hôwinga – zatoka

J

jachtôrz – myśliwy
jadra – sieci
jawernota – tożsamość, rzeczywistość
jeleżnosc – sytuacja
jestkù – jedzenie
jibë – razy, uderzenia
jimac (sã) – imać (się), brać (się) za coś
jimë – zapasy
jimòwanié – siłowanie, mocowanie się
jimra – nuda
jimrotac sã – nudzić się
jinaczëc sã – różnić się

jinaczi – inaczej
jistnik – rzeczownik
jistno – podobnie, tak samo
jistny – taki sam
jiwer – kłopot
jiwernota – tożsamość
jiwerny – identyczny
jôpsc – borsuk
jugò – jarzmo

K

kamrôt – przyjaciel
karno – zespół
karus – karaś
kawel – los, przeznaczenie
klawir – fortepian
klãk – brzmienie
kléd – suknia
knap – ledwie, słabo
knypsnąc – włączyć
kôłp – łabędź
kòniarniô – stajnia
kôrbic – rozmawiać
kôrbiónka – rozmowa, powiastka
krancbal – dożynkowa impreza plenerowa
kréz – powiat
krëjamnota – tajemnica
krësbùla – agrest
krómòwô – ekspedientka
krôjmalënk – widok, krajobraz
krôjòbrôz – krajobraz
kruta – kokarda
kùbaba – ziele angielskie
kùmkôrz – rzeźbiarz
kùńda – cwaniak

L

lasôk – kłusownik
latowiskò – wczasy
latownik – wczasowicz
lecónka – ulotka
leżnosc – okazja
lëszt – zachcianka
liwk – kamizelka
lodofôłt – lądolód
lopk – 1. naręcze, 2. plik
lónowac – opłacać
lózy – 1. pusty, 2. wolny
lôdżer – 1. obóz, 2. legowisko
lubkò – czule, przyjemnie
lubòtny – ulubiony, miły
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Słowôrz
Ł

łakòta – przyjemność
łączba – łączność
łësënowi – czołowy

nót – trzeba
nôdba – zamysł, plan
nôkòlé – zakole, zakręt, meander
nôleżnik – członek
nôremny – krnąbrny, przekorny

M

Ò

magòwi – światły, inteligentny
majsel – przecinak
merk – młotek
mélc (jôpsc) – borsuk
mést – prawdopodobnie
méster – mistrz
mëkcenié – marzenie
mëkcëc – marzyć
mërk – 1. rodzaj ducha, 2.kot
mërmòtac – mruczeć pod nosem
miech – worek
miodny – słodki
miónczi – zawody, wyścigi
mòczawë – mokradła
mòdło – wzór, projekt
mòk – pot
mòrénka – sielawa
môg – umysł
môl – 1. miejsce, 2. gospodarstwo rolne
môlëzna – miejscowość
môlowi – miejscowy
môltëch – posiłek
môłczëc – milczeć
môłniô – błyskawica bez grzmotu
mùlk – osoba ukochana
mùszebno – koniecznie
mùtka – szprotka

N

na gwës – na pewno
nalimka – naklejka
namieniony – przeznaczony
naszafòwac – pozyskać, nabyć
naszëkòwac – przygotować
nawzôj – wzajemnie
nãcëc – przyzwyczajać, wabić
néga – reszta
néżczi –pozostałości, resztki
nëba – daszek (przy czapce)
nëk – pęd, bieg
niebezpiek – niebezpieczeństwo
nikwic – niweczyć
nimò – obok
niwizna – poziom
norda – północ
notérënk – notatka
nowizna – nowość
nórt – 1. kąt, 2. pomieszczenie
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òbmëslnota – pomysłowość, mądrość
òblok – strój, ubiór
òbòra – 1. podwórze, 2. obora
òbrëmienié – obszar, przestrzeń
òbtaksowac – oszacować, ocenić
òbzerac – 1. oglądać, 2. zwiedzać
òchlëc – wabić
òdjimk – fotografia
òdjimnik – fotograf
òkòlé – okolica
òkróm – oprócz
òkùnk – okoń
òpòcuszkù – po cichu, ukradkiem
òpòka – 1. błoto, bagno, torfowisko, 2. skała, opoka
òsãdzëcél – sędzia
òska – osika
òsoblëwi – szczególny, wyjątkowy
òszôc – perz
òszôlałosc – szaleństwo

Ó

óringa – kolczyk

Ô

ôpen – otwarty
ôrt – rodzaj

P

parłãczenié – łączenie, skojarzenie
parłãczëc (sã) – łączyć (się)
parłãczëna – wspólnota
part – część, dział
pieglëszcze – plaża
płotka – płoć
pòchwôt – 1. zwrot (językowy), 2. sposób
pòczestny – szacowny
pòdjimizna – przedsięwzięcie
pòdskacënk – podnieta, inspiracja
pògrańczé – pogranicze
pòjużny – swawolny, rozpuszczony
pòkrok – postęp
pòlét – polecenie
pòlëca – półka
pòmión – echo, pogłos
pòmùchel – dorsz
pòsobicą – po kolei
pòsobny – kolejny

pòszwagrowóny – zwaśniony
pòùka – pouczenie
pòzdrzatk – pogląd
prąg – ślad
proliszk – fiołek
prowadnik – przewodnik
przedstôwk – przedstawienie
przekrãczny – przewrotny
przeslecac sã – popisywać się, zwracać na siebie uwagę
przezérny – ostrożny, przewidujący
przezérôczka – przeglądarka
przédny – czołowy
przéką – poprzek
przëczasnik – przysłówek
przëdôwk – epitet
przëmówic – obiecać
przënãcony – przyzwyczajony
przëstojewac – wspomagać, wspierać
przëtrôfk – przypadek
przińc – 1. przyjść, 2. kosztować
przitczi – stromy
prztik – włącznik
pùlowac – skubać, obierać
pùrga – narta

R

rãdo – żwawo, ochoczo, zwinnie, szybko
rãbë – druga strona, na opak
rek – rak
regla – reguła, zasada
réga – redlina, szereg
réza – podróż
réżka – 1. linijka, 2. szereg (zdrobnienie)
rëbôk – rybak
rëchac – ruszać
rëgnąc – wyruszyć, udać się
rëmac – iść precz, odchodzić, wynosić się
rëmny – przestronny
rësznota – działanie, ruch
rëszny – dynamiczny
riwka – tarka
riwòwac – trzeć
roczëzna – 1. rocznica, 2. urodziny
roda – przyroda
rodzëzna – rodzina
rozegracjô – impreza
rozkòscerzac – rozpowszechniać, rozwijać, promować
rozmajiti – różny
rozwòlô – swawola
róbzak – plecak
rówienik – rówieśnik
rówizna – 1. równina, 2. poziom
równoznaczëna – odpowiednik
rôczba – zaproszenie
rôd – chętnie
rôjca – swat

rum – przestrzeń
ruta – szyba
rzeklëna – przysłowie
rzeklan – zwrot językowy, powiedzenie
rzeszëc – wiązać
rzesznoscowi – związkowy
rzma – 1. skarpa, 2.rzesza

S

saniówka – sanna
scenarnik – scenariusz
séc – sieć
sécowô bala – siatkówka
skrzél – kręgosłup
slédny – 1. ostatni, 2. pośledni
slëmiéń – padalec
smólnica – pochodnia
smùg – łączka między polami
snôżi – piękny
snôżota – piękno
spich – stok
spôdkòwizna – dziedzictwo
spòdlé – podstawa, tło
spòsób – 1. wiano, 2. sposób
srąb – 1. tułów, 2. część domu między fundamentami a
dachem
stanica – 1. sztandar, 2. stanica
starëszcë – 1. dziadkowie, 2. teściowie
stark – 1. dziadek, 2. teść
starka – 1. babcia, 2. teściowa
starna – strona
statk – 1. naczynie, 2. instrument
stãpiéń – stopień
stãpniowanié – stopniowanie
stegna – scieżka
stôrodôwnota – zabytek, pamiątka
stowôra – stowarzyszenie
susk – ssak
swiąda – świadomość
swòjizna – własność tego, o którym jest mowa
sycëna – sitowie
szafnąc – sprawnie coś wykonać, przebrnąć
szafòwac – trzymać tempo
szãtopiérz – nietoperz
szczeżla – ość
szczëka – szczupak
szczërota – szczodrość
szedërgawica – huragan
szérzô pòzdrzatkù – horyzont myśli
szëdrowac – trząść, szarpać
szëkòwnotã – szyk, elegancja
szëmik – szum
szkólny – nauczyciel
szkòłownik – uczeń
szkùta – mały okręt żaglowy, szkuta
szkwôł – burza na morzu
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Słowôrz
szlach – 1. szlak, 2. uderzenie
szlachòwnota – podobieństwo
szlapac – taplać
szlãk – szczupły
szléfa – wstążka
sznobel – dziób
szos – 1. strzał, 2. nabój, 3. awans
szôdz – sadza
szôtora – szmata
szpédżel – lustro
szpëc – 1. szczyt, 2. lufka
szpëtôczel – spektakl
szpùr – ślad
sztatura – 1. pomnik, 2. postać, sylwetka
sztël – cicho
sztërk – chwilka
Sztołpa – Słupia
sztopòrczëc – wystawać, sterczeć
sztót – chwila
sztôłcëna – ukształtowanie
sztôłt – kształt
sztrąd – brzeg morski
sztreka – tor kolejowy
sztrid – kłótnia
szwąg – prędkość, pęd
szwôrta – obrzynka

T

tãga – tęcza
taszlãpa – latarka
tczëwôrtny – czcigodny
tej-sej – od czasu do czasu
teszno – tęskno
tëlpa – tulipan
tëlpón – piwonia
tich – tkanina
topiele – mokradła
tósz – pies (samiec)
tôflôk – obrus
trapë – schody
trulôcz – żuraw
tur – ślad
tura – trasa
turnowô zala – sala gimnastyczna
tusk – szczeniak
tusz – zamiana
tuszowac – wymieniać
tut(k)a – worek papierowy

U

ùbëtk – 1. (s)pokój, 2. ubytek
ùczenka – uczennica
ùdba – pomysł
ùdbòdôwca – pomysłodawca
ùdokaznic – udowodnić
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ùkùcharzëc – załatwić, wykończyć
ùlubienié – pasja
ùmëslno – rozmyślnie, z rozmysłem
ùrdëga – biesiada
ùrma – tłum, rzesza
ùrobizna – dorobek
ùroczëzna – uroczystość
ùrzas – groza, strach, przerażenie
ùsôdzôrka – twórczyni
ùstny – dorosły
ùstronë – zakątki

W

wanoga – 1. wędrówka, wycieczka 2. wędrowiec
wanożnik – wędrowiec, uczestnik wycieczki
wała – fala
warkòwniô – warsztaty
wãbórk – wiadro
wãder – wędrowiec
wałë – fale
wark – profesja, zawód
wądka – wędka
wądół, wiłóz – wąwóz
wegwizer – drogowskaz
welowanié – wybory
wespòlëzna – wspólnota, społeczność
wëapartniewac sã – wyróżniać się
wëcąg stółczkòwi – wyciąg krzesełkowy
wëcmanim – razem, wespół, pospołu
wëcmanizna – wspólnota, zrzeszenie
wëtuszowac – wymienić
wëmùjkóny – starannie wykonany
wëòchlëc – zwieść, wyprowadzić
wësniony – wymarzony
wëszańc – wzniesienie
wëszczerzac – wyśmiewać
wëszczérka – zwrot (wierszyk) wyśmiewający
wëszëzna – 1.wysokość, 2. przełożeni, zwierzchność
wësziwk – haft
wëzdrzatk – wygląd
wiadło – informacja, nowość
wic – dowcip
widzałi – okazały
wietew – konar, gałąź
wiéchrzëzna – powierzchnia
wieleôrtny – różnoraki
wik – zatoka
wika – roślina z rodziny bobowatych, wyka
wizer – wskazówka
wiżawa – wysokość
wjimnota – wnikliwość
wòrzta – kiełbasa
wôrtnota – wartość
wseczëczé – uczucie
wprzëgłi – włączony, zaangażowany
wzénik – wschód

Tekstë i piesnie na platce

Z

zabédowac – zaproponować
zachãcba – zachęta, reklama
zagrôżba – zagrożenie
zagwësnic – zapewnić
załóżka – zakładka
zark – trumna
zarzekłi – zaczarowany
zaùsznica – klips, kolczyk
zawòłóny – doskonały, znamienity
zãberwaja – dentysta
zbòżownica – spichlerz
zbrzątwiô – grupa, drużyna
zdawac – 1.zostawiać, przekazywać,
2. brać ślub
zdënk – ślub
zdrëszëna – drużyna
zdrzadło – lustro
zdrzadniô – widownia
zdrzélnik – telewizor
zelint – foka
zesziwk – zeszyt
zgarac (na cos) – ścierpieć
zgrôwa – cel
zjinaczony – odmieniony
z môłka – od najmłodszych lat
znajemny – znajomy
znajôrz – znawca
znanka – cecha
znankòwnik – przymiotnik
znëkiwac – spędzać
zort – rodzaj
zôgłówk – poduszka
zôpôd – zachód
zôwada – przeszkoda
zrzesz – związek, grupa
zrzeszëc – zjednoczyć
zwãk – 1. dźwięk, 2. głoska
zwëk – zwyczaj
zwënéga – sukces, korzyść
zwënégòwac – zdobyć, pozyskać
zwëskac – zyskać
zwielëc – powielić
zyb – ziąb
zybczi – grząski
zybiô – trzęsawisko, błoto, bagno
zymk – wiosna

Ż

żłobiôrz – rzeźbiarz
żnija cykcakòwô – żmija zygzakowata
żoch – prąd morski
żót – brzuch
żôga – piła
żôrotny – biedny, ubogi

1. „Na Kaszëbach”- sł. T. Fópka, mùz. W. Kòrthals
2. „Kaszëbë Kaszëbë”- sł. E. Prëczkòwsczi, mùz. J. Stachùrsczi
3. „Dëtczi, dëtczi” - sł. E. Prëczkòwsczi, mùz. J. Stachùrsczi
4. „Lubny Gòscu” - sł. E. Prëczkòwsczi, mùz. J. Stachùrsczi
5. „Kùtrowô pòlka”- sł. i mùz. A. Tomaczkòwsczi
6. „Kòchóny stôri Gduńsk” - mùz. tradicyjnô sł. J. Łisk
7. „Na wanogã”- sł. i muz. Tómk Fópka
8. „Òrmùzdowô skra” - sł. E. Prëczkòwsczi, mùz. T. Kòrthals
Piesnie są wzãté z platków: 1. „Na wiedno” - spiéw Werónika Kòrthals , 3. „Piesnie
Rodny Zemi” - spiéw Joanna Szréder, 4. „Młodzëzna” - spiéw Iga Fierka, 5. „Młodi
dlô Gduńska” - The Rozmish, 6. „Fukus - wanodżi kòl mòrza” - spiéw Rafał
Rómpca, 2 i 7. „Zôczątk” - C.Z.A.D.
Lektorzë: Robert Groth, Marta Òkrój, Antoni Prëczkòwsczi, Eùgeniusz
Prëczkòwsczi, Elżbiéta Prëczkòwskô, Weronika Prëczkòwskô.
Realizacjô platczi: Jacek Pùchalsczi, Radio Gduńsk
W jantarowi krôjnie - Spisënk platczi
01 Dzél I, Start, str.8, Alfabét
02 Dzél I, str.8, dialóg 1
03 Dzél I, str.9, dialóg 2
04 Dzél II, Wiédza ò Kaszëbach, str. 16, Ò historii
05 Dzél II, str.17, Ò dzysdniowòscë
06 Dzél II, str.18, Ò pòzwie
07 Dzél II, str.19, dialóg 3
08 Dzél II, str.22, „Na Kaszëbach”
09 Dzél II, str.22, „Kaszëbë Kaszëbë”
10 Dzél III, Zéndzenié z familią, str. 41, Mùzykalnô familiô Szrédrów
11 Dzél III, str.48, Rozegracje dlô familiów
12 Dzél III, str.49, Rôczba
13 Dzél III, str.50, dialóg 1
14 Dzél III, str.55, Zawòłónô familiô Labùdów
15 Dzél III, str.55, Kaszëbi z krwi i gnôta
16 Dzél III, str.56, Kòchają kaszëbiznã
17 Dzél III, str.59, Dialóg w krómie
18 Dzél IV, Wòlny czas, str.67, Midzë drëchama
19 Dzél IV, str.67, Jem bùszny ze se
20 Dzél IV, str.70, Jak tu tobie dogòdzëc?
21 Dzél IV, str.72-73, Z tuńcã przez żëcé!
22 Dzél IV, str.74-75, Paradise - kùzniô taleńtów
23 Dzél IV, str.76, „Dëtczi, dëtczi” (do chòreògraficznégò ùkładu)
24 Dzél IV, str.84-85, Zëmòwé rozegracje na Kaszëbach
25 Dzél V, Òsoblëwòtë rodë, str.94, Bòskô kaszëbskô krôjna
26 Dzél V, str.98, „Lubny Gòscu”
27 Dzél V, str.101, „Kùtrowô pòlka”
28 Dzél V, str.101, Dzéń Wãgòrza
29 Dzél V, str.102, Rëbë
30 Dzél V, str.102, Jezórnô rëba je smacznô
31 Dzél V, str.105, Bòżô stopka
32 Dzél VI, Atrakcje Kaszëb, str.123, dialóg 1
33 Dzél VI, str.126, Remùs 1
34 Dzél VI, str.127, Remùs 2
35 Dzél VI, str.127, Ò panu Czôrlińsczim...,
36 Dzél VI, str.128, „Kòchóny stôri Gduńsk”
37 Dzél VI, str.140, „Na wanogã”
38 Dzél VI, str.143, Jazda Helana
39 Dzél VII Kaszëbskô Kùltura str.160, Mùzyczné dokazë Jerzégò Stachùrsczégò
40 Dzél VII str.169, Òrmùzd dobiwô
41 Dzél VII str.169, Òrmùzd wcyg seje
42 Dzél VII str.170, Òrmùzdowô Skra GP
43 Dzél VII str.170, Òrmùzdowô Skra EP
44 Dzél VII str.170, „Òrmùzdowô skra”
45 Dzél VII str.171, Kaszëbizna je nama dónô i zadónô.
46 Dzél VII str.200, dialóg 1
47 Dzél VII str.201, Zarzekłi w jantarze
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