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Jem w czwiôrti klasë
Danuta Stanulewicz Nazéwóm sã Balbina (abò ò ùżiwanim wiôldżi lëtrë)		
Grzëbë i lasowi brzôd · Tómk Fópka Czej trzeba grzëba
Bòrowô Cotka · Alojzy Nagel Bòrowô Cotka
Jesénny las. Òpisënk
Lékarzenié pòkrzëwama · Alojzy Nagel Starëszk i pòkrzëwë
Zrzesz Szkòłowników Wërzuconëch
Danuta Stanulewicz Zakłôdómë nową zrzesz
Kaszëbsczé słowarze
Kaszëbsczé zwãczi · Éwa Warmòwskô Bana z lëtrama
Przedstôwióm sã
Mòje hòbbi · Danuta Stanulewicz Knôpi sã sztridëją
Jesénny brzôd. Ogród i brzadnik · Jerzi Łisk Mój ògródk
Jesénné robòtë w pòlu · Henrik Héwelt Webiéranié bùlew
Pisënk ò i ù
Wierzenia gbùra · Alojzy Nagel, Gbùr i Pólnica
Pisënk é
Pùjk, bùczka, tósz… · Tómk Fópka Chòwné spiéwë
Zadżinął mie pùjk. Ògłoska · Anna Łajming · Ò niegrzecznym kòtkù
Alojzy Nagel Trzë psë
Kaszëbsczé abecadło
Dzecné jigrë · Jan Trepczik Kùlanié krãga · Stanisłôw Janke Jigrë
To je Mack – Mack Rojber · Janusz Mamelsczi Rojber
Rodzynné zéńdzenia · Janusz Mamelsczi Eùropa
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Remùs – serota z lëpińsczich pùstków
Aleksander Majkòwsczi Żëcé i przigòdë Remùsa
Pò kaszëbskù gôdómë · Eùgeniusz Prëczkòwsczi A më so gôdómë
A nie gôdôł jô! · Danuta Stanulewicz Jem ùtarkła doma w snôżi zëmòwi dzéń
Kaszëbsczé znanczi · Aleksander Labùda, Juńc Biôłozor
Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszëbë
Hieronim Derdowsczi Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł
To kaszëbskô stolëca · Marila Wòlskô Stolica Kaszub
Kòmpùter naji drëch · Janusz Mamelsczi Kòmpùter
Dzéwczëcé wróżbë · Dzéwczëcé wróżbë
Lëdze lëstë piszą
Chto pierszi, ten lepszi · Danuta Stanulewicz Móm jiwer z Bratã
Jaczi snôżi to darënk · Eùgeniusz Prëczkòwsczi Jaczi snôżi to darënk
Jidą Gòdë · Eùgeniusz Prëczkòwsczi Gòdné drzéwkò
Gòdowé żëczbë
Wilejô Gòdów · Antón Peplińsczi W stajeneczce narodzoné
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Dwanôsce bracynów · Alojzy Nagel, Dwanôsce bracynów
Cządë rokù · Alojzy Nagel Rok i jegò czwioro dzecy
Park Etnografny we Wdzydzach
Òcalëc òd zabôczeniô
Chmieleńsczi skôrb
Stôré grodzëskò
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Pùrclowi czas
Demòkracjô wedle uczniów · Janusz Mamelsczi Demòkracjô
Mòji starszi · Eùgeniusz Prëczkòwsczi Mësla dzecka
Starszi mòjich starszich · Jan Trepczik Stark · Alojzy Nagel Starka
Co kòmù namienioné…
Danuta Stanulewicz Paùel mô jiwer z przecygnienim
Do górë nogama · Janusz Mamelsczi Do górë nogama
Zajcowi kalãdôrz
Tómk Fópka Dëgù, dëgù · Róman Drzéżdżón Zajcowi kalãdôrz
Mòja szkòła, mòje ùczbë
Kaszëbsczi mòcarze · Stolemë òprac. Janusz Mamelsczi
Wòjk – terôczasny Stolëm · Janusz Mamelsczi Stolemë
Kaszëbskô kapela grô
Diabelsczi kam w Mirochòwie · Janusz Mamelsczi W mirochòwsczim lese
Pòmiészanié bietków · Danuta Stanulewicz Spòtikóm Barbôrkã
Pòwtórzenié

Zarô bãdze lato
107 •
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Kògò bòli, ten skòli · Janusz Mamelsczi Nieszczescé
Co wôrt je òbaczëc w Twòjim òkòlim?
Juch, Marëszka, pòj do tuńca · Marëszka · Szewiec
Dzys móm apartny dzéń – mòja roczëzna
Danuta Stanulewicz Dzysô móm ùrodzënë
Jak wëzdrzi dozdrzeniałi Remùs?
Aleksander Majkòwsczi Żëcé i przigòdë Remùsa
Jidzemë do teatru
Wiém, jô wiém, nie pòwiém, co w ògrodze rosce
Frãcëszk Szczãsny Prôwdzenié kwiôtków · Sekretë
Diôbelsczé zelëskò · Jerzi Samp Diôbelsczé zelëskò
Kùńc szkòłowégò rokù ù Balbinë
Danuta Stanulewicz W kùńcu móm latné ferie

spiéwanié

kôrta robòtë

gôdanié

robòta w karnach

słëchanié

zadanié do zrobieniô w zesziwkù

5

Jem w czwiôrti klase
na pòczątk:

Przedstôwianié sã.
Nazéwóm sã
jem

, mieszkóm w
lat stôri, nôbarżi lubiã

,
.

Pògôdôjmë ò wajich latnëch feriach. Gdze wa bëła i co wa widzała?
Czë wa spòtka kògòs apartnégò?
Jaczé jiwrë mają dzôtczi w czwiôrti klasë? Czegò sã bòjita?
A mòże je cos, na co sã ceszita?

Nazéwóm sã Balbina (abò ò ùżiwanim wiôldżi lëtrë)
Nazéwóm sã Balbina i w séwnikù jidã ju do czwiôrti klasë. Móm so ùdbóné
òstac prôwdzëwą pisarką. Z ti leżnoscë ùmëslëła jem so zapisëwac wszëtczé
wôżné zdarzenia. Jô bë chca dzéń w dzéń pisac, ale to mie gwësno nie wińdze.
Niejedne dni sã przikrzą i dëcht nick sã nie dzeje, tej ò czimże pisac? A czasama przëtrôfiają sã rzeczë dzywné, smiészné, ùrzasné i nadzwëkòwné.
Mieszkóm w nié za wiôldżim miesce nad mòrzã. Widzałé je to mòrze, ale
reszta ju sã tak zjimająco nie przedstôwiô. Je môłé kino, téatru równak ni ma,
a ò wiesołim miasteczkù to le so mòże rojic.
Nimò nëch wszëtczich felów jô lubiã tu mieszkac. Czemù? Kò pò prôwdze
jiny òrãdzë ni móm. Równak nôwôżniészé je to, że w szkòle i na pòdwòrzim jô
móm wiele Drëchów.
Nie mëslëta, że jô nie wiém, że jistniczi pòzéwóné pòspòlitima piszemë
môłą lëtrą. Leno, że jô móm swòje priwatné widzenié wiôldżich i môłëch
lëtrów. Terô nie mdã òbjasniwa na czim òno zanôlégô, bò je pòdrobno
pòznôta czëtającë pòsobné dzéle ti ksążczi. Pòwiém le tëli, że wiôlgą lëtrą
zapisywóm te jistniczi, chtërne òdnôszają sã do òsobów, jaczé znóm. Mëma sã
smieje i pòwiôdô, że jô gwësno òstónã refòrmatorką òrtografii, to je kògùms,
chto pòzmieniwô pisënk. Kò jô doch nie chcã niczegò pòzmieniewac. To je
mòje priwatné widzenié, a móm dzes czëté, że to, co je priwatné, przënôlégô
chrónic. Jô lubiã ùżëwac krëjamnëch, egzoticznëch, a nawet trudnëch słowów. Na kùńcu ksążczi jô spòrządzã „Priwatny słowôrz cëzëch i nié prostëch
słowów”. Priwatny, co òznôczô, że mój włôsny. Mdze òn sã jinacził òd prôwdzëwëch słowarzów i encyklopediów. Ale to doch nikòmù nie mdze
zôwadą, kò wiedno mòże zazdrzec do nëch mądrëch ksãgów i sã
doznac, jaczé ùjãcé je barżi pasowné. A tak w całoscë to jô jem
dbë, że sztudérowanié encyklopedii i jinëch ksãgów, to zajimającô
réza pò kòntinentach i òceanach, nadto jesz w kòsmiczny òbrëmi.
A wiele jidze tam nalezc cekawëch òdjimków i malënków!
Danuta Stanulewicz, Balbina z IV B, tłum. Bożena Ugowska, Gdańsk 2015, s.7 – 9
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1

Co mòżemë rzec ò Balbinie? Òdszëkôj w teksce
infòrmacje ò ni, a pózni napiszë notatkã do leksykònu bòhaterów lëteracczich.
Bòhater lëteracczi – pòstacëjô
w òpòwiôdanim abò w pòwiescë.

2

Pòsłëchôj jak wëzdrzôł pierszi dzéń Balbinë
w czwiôrti klasë.

3

Chto òkróm Balbinë wëstãpùje w tim dzélu?
Gdze òni bëlë òb czas latnëch feriów? Dopasuj
kôrtczi do bòhaterów.

4

Jaczi jãzëk szlachùje za pòlsczim? A mòżë je pòdobny do kaszëbsczégò?

5

Chto to je pòliglota? Skòrzëstôj ze słowarza pòlsczégò jãzëka. Czë to słowò pòprawno bëło
wëjasnioné bez szkólną Balbinë?

6

Co bëłò szpòrtownégò w tim wëjimkù? Ùłożë szpòrtowną wiérztã ò drëszce abò drëchù
z klasë. Pamiãtôj, żebë nie ùrzasła òsobë, do jaczi bãdze sã òdnôsza. Pózni mòżeta zrobic
klasowi kònkùrs na nôlepszą wiérztã.
7

Grzëbë i lasowi brzôd
na pòczątk:

Òb czas słëchaniô piesnie „Grzëbnô réza” próbùj dofùlowac ji tekst.
Smãtk, psota, wëmazôł niechtërne słowa. Jak ju tekst bãdze fertich
naùczë sã spiewac tã frantówkã.

Tómk Fópka

Czej trzeba grzëba…
Zarô z

, baro wczas

Weznã

i jidã w las

Szëkac

: peperlëszków

I prôwdzëwëch, tëch co w
Chòjnie roscą, gãsëch pãpków,
wnet nalézesz

Co pòd

.

Òb czas brzadny, grzëbny
:

Kòżdi jinszi mô
Ten ze szpëcã, nen òkrãgłi

jaczis

Zôs jak szorëm
Hewò

– krôsë znanczi.
kòżden mô apartną:

Długą, grëbą abò zmiartą
mô w ni chëcz

Tej–sej

so grzibka w jómce żwie.
Jem ju

z ti wanodżi.

Wlazło w krziże, mòkré
Jedna mësl mie

baro:

Zjém na pôłnié

zarô!

Tómk Fópka –
apartny kaszëbsczi
lëterat młodégò
pòkòleniô,
pòeta, felietonista,
tłómôcz, ùsôdzca
piesni, spiéwôk,
kómpòzytor

Tomasz Fopke, Czej trzeba grzëba w: Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, s. 46

1

8

Pòdzelta sã na dwa karna. Jedno niech przërëchtëje plakat z jadalnyma grzëbama, drëdżé – z lasowim brzadã. Kòrzëstôjta ze słowarzów, żebë
waje malënczi miałë i pòlsczé, i kaszëbsczé pòzwë.

9

Bòrowô Cotka
na pòczątk:

Przëbôczta so pòzwë lasowégò brzadu i grzëbów. Niech jedno
z waji òpiszë brzôd abò grzëba, a reszta drëchów niech spróbùje
wëzgòdnąc, ò czim je gôdka. Ten co òdgadnie, òpisëje pòstãpny
przikłôd.

Jedny ledze miele dwòje dzôtków: Tónka i Waleskã. No dwòjeczkò baro
wczas wstało z łóżka i ò pòrénôszk szło zbierac grzëbë i pòtrôwnice. Zarôzka,
czej ne dzecë przëszłë w las, wëtłukł je bëlno Grzenia.
– Mie sã chce haszkac – rzekł knóp.
– Mie téż – rzekło dzéwczã. Leglë so na mitczim mechù pòd stolëmnym
drzéwiãcã i ùsnãlë. Czej òni sã zbùdzëlë, béł ju smrok. Dzëwiłë sã dzecë, że
jich kòsziczi bëłë skòpicą grzëbów, a w jich bùskach bëłë pòtrôwnice i czôrné
jagòdë, bò sã domëslëlë, że òni w lese nick a nick nie zbiérelë. Nad nima stoja
dzywnô pòstacëjô. Bëła to starëszka òblokłô w bruné jak chójka ruchna, zrzeszono bëła zelonym pasã z jiglënë, a na głowie mia wińc z baszków. W prawi
rãce òna mia krëczew do pòdpiéraniô.
– Wstańta dzôtczi, jô jem Bòrowô Cotka – rzekłą miłim głosã starëszka.
Dzecë sã baro nie ùrzasłë, bò wiele dobrégò miałë czëté ò ni. Cotka wzã
dzecë do se i że òne bëłë głodné i spragłé, dała jima jesc i pic. Pózni pòscelëła
jima łóżkò, gdze dzecë òdpòcziwałë do pòrénkù. Pòrenë Bòrowô Cotka
zaprowadza Tónka i Waleskã dodóm. Na òddzãkòwanié da jima, jakno darënczi, bawidła.
Doma nie bëło kùńca òpòwiôdaniégò ò Bòrowi Cotce i ji dobrocë.
Alojzy Nagel, Bòrowô Cotka w: Bôjczi i bôjeczczi, Gdynia 2016, s.24
1

Òb czas czëtaniô pò cëchù tekstu A. Nagla wëpiszë słowa jaczich nie rozmiejesz. Pózni pògadôj z drëchã ò tëch
słowach, mòże òn wié, co òne znaczą?

2

Ùłożë piãc pëtaniów do tegò tekstu. Niech twój drëch
spróbùje na nie òdpòwiedzec.

3

Wemień bòhaterów tegò tekstu.

4

Kògùm je Bòrowô Cotka?

5

Nalézë wëjimk, gdze je òpisónô Bòrowô Cotka. Niech jedno z waji przeczëtô gò na głos. Pòrównôjta gò z malënkã,
jaczi je w ùczbòwnikù. Ùstalta, czim sã jinaczą.

6

10

Ò jaczim jinym kaszëbsczim dëchù
je gôdka w tim teksce? Wiész,
co to za dëch? Nalezë
infòrmacje na jegò temat.
Mòżesz skòrzëstac z ksążczi
A. Labùdë Bògòwie i dëchë
naj przodków.

Alojzy Nagel
(1930 – 1998) –
nôbarżi znóny kaszëbsczi pisôrz, pòeta.
Ùsôdzca bôjków
i wiérztów dlô dzecy.
Aùtor dokôzów m.jin.
Szadi Władi czë Nie
zabôczta

Pòczëj kaszëbsczégò dëcha – taką pòzwã mô szlach turisticzno-przirodniczi w gminie Lëniô. W 13 môlach mòże spòtkac 13 trzëmétrowëch rzezbów dëchów z kaszëbsczi mitologie. Zwiedzającë gminã
Lëniã wôrt zatrzëmac sã przë bëlnëch figùrach Pólnicë, Grzenie czë
Bòrowi Cotczi, dëchów kaszëbsczich, co ù nas są do dzys wspòminóné. Całi szlach mô prawie 86 km. Jadącë tą stegną abò aùtã, abò
kòłã, wôrt dac bôczënk na snôżé krôjmalënczi i piãkné wse gminë
Lëniô. Przë kòżdim dëchù stoji tôblëca infòrmacyjnô w trzech
jãzëkach: pòlsczim, kaszëbsczim i anielsczim.
Janina Borchmann, Prolegomena do zagadnienia w: W kręgu mitologii kaszubskiej.
Pokłosie konferencji naukowej, Bolszewo 2011, s. 4 – 9

7

Dopasuj pòzwë dëchów do rzezbów. Jakbës miôł z tim jiwer skòrzëstôj z ksążczi A. Labùdë.
Bòrowô Cotka, Nëczk, Grzenia, Lubiczk, Pólnica, Pùrtk, Szëmich
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Jesénny las
na pòczątk:

Napiszë pôrã zdaniów ò jesénnym lese.
Wëzwëskôj pòdóné niżi słowa.
Sylwia Koszałka, Jeséń, ze zbiorów autorki

snôżi, farwny wëscélôk, wiôldżi, jak tãga, òpadłé, bruno–żôłti, rdzawi, czerwòny,
zelony, brzôd, bùczëna, żôłãdze, kasztanë, baszczi, ptôszczi, spiéw, słuńce, cepło,
cëchò, spòkójno, złoti, grzëbë, pòtrus, macerzónka, pôcha, swiecëc

1

Spróbùjta razã òdgadnąc, jaczé to drzewa i jich brzôd òstałë pòkôzóné na malënkach.
Skòrzëstôjta ze słowarza, jak nie bãdzeta znelë jich pòzwów.

2

Przërëchtuj doma zélnik z lëstama drzéwiãt.

12

Lékarzenié pòkrzëwama
na pòczątk:

Przëzdrzë sã malënkòwi. Znajesz tã roscënã? Pòdôj ji pòzwã.

Béł baro pëszny ògard. Tam rosłë òd strëmiannika jaż do rujana rozmajité
kwiatë. Bëłë tam róże, lelije, lelijczi, gladiole, tëlpónë, margarétczi, astrë,
mòdri lëpin, knąpczi i jesz wiele jinszich kwiatów. Midzë tima kwiatama
rosło karno pòkrzëwów. Tacëłë sã òne midzë wiôldżima kwiatama i żëłë
wcyg w strachù, żebë jich chto nie wzął na jôdã dlô pilów abò nie wërwôł
i nie szmërgnął na smietnik. Wcyg òne płakùlkałë i jiscëłë sã na swój
kawel.
W nym ògardze na łôwce sôdiwôł jeden starëszk, chtëren chòrzôł na
schromiałosc. Jednégò dnia, czej òn wëgrzéwôł w ògardze swòje zbòlałé
nodżi, tej òdezwôł sã głos:
– Më ce wëlékarzimë!
Starëszk sã òbezdrzôł wkół, ale niżódnëch lëdzy òn w ògardze nie ùzdrzôł.
– To më, pòkrzëwë, ce wëlékarzimë – òdezwôł sã znôw ten jistny głos.
Starëszk wszedł midzë pòkrzëwë, a òne kùszkałë jegò chòré nodżi. Tak
sã lékarził starëszk przez czile miesący, a tej béł zdrów jak rëba i przez całé
żëcé w swòjim ògardze dozérôł pòkrzëwë, jakbë to bëłë nôpëszniészé kwiatë. A pòkrzëwë bëłë terô wiesołé i sã ùsmiéwałë. Nicht ju wicy nie czuł
w tim ògardze jich nôrzéczczi.
Alojzy Nagel, Starëszk i pòkrzëwë w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, Gdańsk 2018, s. 41

1

Przëczëtôj pò cëchù bôjkã A. Nagla.

2

Wëmień bòhaterów ti pòwiôstczi. Ùłożë
pò jednym zdanim ò kòżdim z nich.

3

Jaczé kwiatë rosłë w ògrodze? Wiész, jak
òne wëzdrzą? Spróbùj òdszukac je na
malënkù. Jakô je jich pòlskô pòzwa? Żlë
môsz jiwer, zazdrzë do słowarza.
astrë, róże, lelije, knąpczi (marzëbiónczi),
margarétczi, gladiole, tëlpónë, lëpin

4

Ò co miałë strach pòkrzëwë?

5

Co taczégò spòtkało starëszka w tim ògrodze?

6

Czegò naùczëła Ce ta bôjka?

Zrzesz Szkòłowników Wërzuconëch
na pòczątk:

Wësłëchôj III dzéla przigòdów Balbinë. Ùłożë 5 pëtaniów do tekstu.
Zadôj të pëtania swòjémù drëchòwi z łôwczi. Sprawdzë, czë ùwôżno słëchôł.

Wasta Szpektór wstôł i przesënął sã na sóm westrzódk klasë.
– Drëchno – przemówił – ùczba mie sã widzała, leno móm nôdzejã,
że taczé przëtrôfczi, taczé, jak nen przed sztótã, za czãsto sã nie przëdôrzają.
Na to Pioterk pòdniósł rãkã do górë.
– Słëchóm cebie – rzekł Wasta Szpektór.
– Czë Wasta bë mógł nama wëłożëc, co to je przëtrôfk?
– Przëtrôfk? To je taczé niemiłé zdarzenié.
Terô Paùel wëcygnął rãkã do górë.
– Ale jô, proszã Wastë, nie dostrzégł niczegò niemiłégò.
– Natëchstopach wińdze z klase – tëli rzekł do Paùela. – I jesz të mët – tima słowama
przemówił do Pioterka.
Czej òni wëszlë Wasta Szpektór wzął sã za przepitiwanié nas z òglowëch wiadomòsców.
– Kòchóné dzecë. A terô jô sã dowiém, co wa wiéta z jinëch ùczbów, wezmë na to z geògrafii.
– Wasto Magistrze, ale òni są dopiérkù w czwiôrti klase – broniła nas Szkólnô.
– To nic nie przeszkôdzô. Jima nót je wiedzec, gdze są Kanarijsczé Òstrowë. Mòże mie, dzéwczątkò,
pòwiész? – rzekł zdrzącë na Dorotã.
– Kanarijsczé Òstrowë? Gwësno wcyg na swòjim placu – brzëmiała òdpòwiédz.
Szkólnô zrobiła sã biôłô jak scana. (…) Wasta Szpektór wërzucył Dorotã z klasë, a skarnie Naszi
Szkólny zrobiłë sã jesz bladszé.
– Dzecë drodżé, czë wa lubita chòdzëc do szkòłë? – spitôł Wasta Szpektór.
– Jo – më òdrzeklë chùrã.
– Rzeczë mie, dzéwczątkò, czemù lubisz chòdzëc do szkòłë?
To pitanié padło prawie na mie. Jô wsta.
– Kò cos trzeba w żëcym robic. Doch reno kòżdi mùszi dzes jic.
Wasta Szpektór rzekł, że jô jem nipòcô i kôzôł mie wińc z klasë. Nijak nie wiém, czemù
nie widza sã jemù mòja òdpòwiédz. Ani nie bëła bële jakô, ani jô nie scëganiła, tej ò
co sã rozchòdzy?
Na kòritarzu przëjãlë mie do Zrzeszë Szkòłowników Wërzuconëch z Klasë przez Wastã
Szpektora. (…) Narôz dwiérze sã òtemkłë, a na kòritarz wësëpa sã całô klasa. Wszëtcë
zaczãlë sã smiôc. Wëszło zarô, że Wasta Szpektór stracył cerplëwòtã, tej scwierdzył,
że to bë ju miôł bëc zwónk i wëprosył wszëtczich na kòritarz. Króm Naszi Szkólny.
Tak pò prôwdze do zwónka bëło jesz piãc minut. (…)
Danuta Stanulewicz, Balbina z IV B, tłum. Bożena Ugowska, Gdańsk 2015, s.20 – 30

drëszny, miłi, smùtny, nie znô sã na
szpòrtach, pòwôżny, nerwés, kùlturalny

1

Co mòżesz pòwiedzec ò wasce Szpektorze?
Jaczé znanczi jegò ùspòsobieniô bëłëbë pasowné (wëbierzë z pòdónëch w zestôwkù).

2

Ùstalta wiele lëdzy je pòtrzébnëch do òdczëtaniô tegò tekstu. Przëczëtôjta gò z pòdzélã
na role.

3

Przerëchtujta szpòrtowną scenkã na spòdlim tegò tekstu.

4

Zaprojektuj doma wzór legitimacje Zrzeszë Szkòłowników Wërzuconëch.
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Kaszëbsczé słowarze
na pòczątk:

Ùłożë alfabeticzno słowa:
knôp, słuńce, chłop, mëma, tata, białka, kwiôtk,
mòtilk, chëcz, rzéka, żaba, celã

W nôùce jãzëka wôżną pòmòcą są słowarze. Czë sã ùczisz anielsczégò, pòlsczégò czë kaszëbsczégò baro przëdatné òkazëją sã słowarze, co pòdpòwiedzą słowa jaczich nama braknie. Żebë swòjã
kaszëbską słowiznã pòszerzëwac, wôrt je miec w swòji szkòłowi
(ale téż domôcy) bibliotece słowarze pòlskò-kaszëbsczé i kaszëbskò-pòlsczé. Słowarze bãdą nama pòmòcą jakbë prawie jaczégòs
słowa nama zabrakło w gôdcë abò pisënkù, abò òb czas czëtaniô
bôjczi abò wiérztë, czej nie bãdzemë znelë jaczégòs słowa. Wôrt je
wiedzec, jaczé mómë kaszëbsczé słowarze.

Radzëzna
Kaszëbsczégò Jãzëka –
òsta pòwòłónô 26
zélnika 2006 rokù
jakno jeden z elementów Strategie Rozwiju
kaszëbsczégò jãzëka
i kaszëbsczi kùlturë.
Dzejô przë Kaszëbskò-Pòmòrsczim
Zrzeszenim i zajimô sã
standarizacją kaszëbsczégò jãzëka, jegò
rozpòwszechnianim
i promòwaniem.
na spòdlim rjk.org.pl

1

Wez słowôrz pòlskò-kaszëbsczi E. Gòłąbka i słowôrz Jana
Trepczika i nalezë kaszëbsczé pòzwë taczich słów:
tęcza, zmęczony, brudas, piękny, mgła,
widelec, wewnątrz
Przepiszë je do zesziwkù i zapiszë pòprawno jich kaszëbsczé pòzwë.

2

A terô czas na dolmaczenié kaszëbsczich słów. Wez słowôrz
normatiwny E. Gòłąbka abò słowôrz S. Ramùłta i na spòdlim òpisënków docygnij sã, co òznôczają te wërazë:
òtroczëca, apartny, sztridowac, gùtorzëc,
kôłp, dzyrsczi, chilnąc
15

Kaszëbsczé zwãczi
na pòczątk :

Przëpiszë do zesziwkù lëtrë kaszëbsczégò alfabétu.

aąãbcdeéëfghijklłmnńoòôprstuùwyzż
Éwa Warmòwskô

Bana z lëtrama

Ewa Warmòwskô –
pòchòdzy z Bącczi
Hëtë pòd Serakòjcama.
Z wësztôłceniô je szkólną
nômłodszich dzecy. Ùczi
téż kaszëbsczégò jãzëka.
Òd 2003 rokù pisze
wiérztë i òpòwiôdania
wëdóné w zbiérkach:
Trapë do nieba; Dzéń
za dniã; A serce bije
jedno; Dzecynny malowóny swiat. Òd 2010
rokù w Szopie òdbiwô
sã kònkùrs recytatorsczi
dokazów ti kaszëbsczi
pòetczi

Jedze bana, cãżkò pùchô,
szesc wagónów cygnie w przódk,
w nich kaszëbsczé lëtrë jadą
i wzérają co je lóz:
Ã blewiązką wcyg wëwijô,
Ë swé pąktë trzimie dwa,
É swój sztriszk przed wiatrã chróni,
bò sã nie chce zmienic w e.
Ù i ò téż jiwer mają,
że jich sztriszczi z lewi stronë
w prawi nórt sã przesuwają.
Blos ô (z daszkã) cëchò sedzy,
bò jak chto mô bëlny dak,
to mô bezpiek, a nié strach.
Jak ne lëtrë na plac wjadą,
na szkòłowi snôżi môl,
i je dzôtczi do se wezną,
bana rëgnie w dôl.
A w wagónach lëtrów szesc
w przódk sã chwatkò rwie,
bò jesz wiele jinszich dzôtków
znac je baro chce.

Ewa Warmowska, Bana z lëtrama w: A serce bije jedno, Bącka Huta 2009, s. 44

1

2
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Naùczë sã pòprawno wëmawiac kaszëbsczé zwãczi. Pòwtôrzôj za szkólnym / lektorã.

ã

é

ë

ò

ô

ù

a z falą
(blewiązką)

e ze striszkã,
e pòchiłé

szwa,
e z kropkama

o labializowóné

o z dakã

u labializowóné

Pòdzelta sã na trzë karna. Niech kòżdé karno przërëchtuje snôżé czëtanié jedny sztrofë
wiérztë.Bôczta, żebë pòprawno wëmawiac wszëtczé wërazë.

Przedstôwióm sã
na pòczątk:

Co je wôżné przë przedstôwianim sã? Przedstawta sã sobie nawzôj.
Co nôleżi pòdac w adresu? Chtëren z adresów je pòprawno zapisóny? Czegò
felëje w jinëch?

1

Zapiszë w zesziwkù swój adres. Zapitôj szkólnégò, jak sã pisze Twòje miono
i nôzwëskò.Mòże nalézesz swòje miono w zestôwkù na pòstãpny stronie. Żlë gò
tam ni ma, zazdrzë do Biuletinu Radë Jãzëka Kaszëbsczégò z 2008 rokù. Tam bãdze
jich wiãcy.

2

Nalézë w zestôwkù miona, co są zakùńczoné na ô. Przepiszë je do zesziwka, bòkã
zapiszë jich pòlską pòzwã. Co stoji w môlù ô?
Kaszëbsczé ô czãsto przëchôdô w pòlsczé a
np.jô – ja
òbrôz – obraz

3

Napiszë pôrã zdaniów ò se. Spróbùj dofùlowac pòdóné niżi zdania. Bôczë na słowa, w chtërnëch piszesz ô. Czë wskôza, jaką të dzys pòznôł, sprôwdzô sã w tëch
słowach?
Nazéwóm sã

		

. Mieszkóm 		

Chòdzã do
Nôbarżi lubiã

.

klasë.
		

, a nie lëdóm			

.
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Pò pòlskù

Pò kaszëbskù

Pò pòlskù

CHŁOPSCZÉ
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Pò kaszëbskù

BIAŁCZÉ

Adam

Adóm

Agata

Jagata

Antoni

Antón

Agnieszka

Agnésa

Błażej

Błażéj

Alicja

Alicjô

Damian

Damión

Amelia

Améla

Daniel

Daniél

Anna

Ana

Erik

Érik

Beata

Béjata

Fabian

Fabión

Edyta

Edita

Franciszek

Frãc, Francëszk

Emilia

Émila

Fryderyk

Fridrich

Ewa

Éwa

Grzegorz

Grzegórz

Iwona

Jiwóna

Hubert

Hùbert

Jagoda

Jagòda

Ignacy

Jignacy

Joanna

Joana

Jakub

Jakùb

Julia

Juliô

Jan

Jón

Justyna

Justina

Jarosław

Jarosłôw

Katarzyna

Katarzëna

Jeremiasz

Jeremiósz

Klaudia

Klaùdiô

Kajetan

Kajetón

Luiza

Lujiza

Karol

Karól

Łucja

Łucjô

Konrad

Kónrôd

Magdalena

Magdaléna

Kornel

Kòrnél

Małgorzata

Małgòrzata

Krystian

Kristión

Maria

Mariô

Krzysztof

Krësztof

Matylda

Matilda

Leon

Léón

Michalina

Michalëna

Maciej

Macéj

Milena

Miléna

Marcel

Marcél

Monika

Mónika

Marcin

Môrcën

Natalia

Nataliô

Mateusz

Mateùsz

Olga

Òlga

Michał

Michôł

Oliwia

Òlëwiô

Mikołaj

Mikòłôj

Patrycja

Patricjô

Nikodem

Nikòdém

Paulina

Paùlëna

Oskar

Òskôr

Sylwia

Sylwiô

Piotr

Pioter

Teresa

Teréza

Stefan

Sztefón

Urszula

Òrszula

Szymon

Szëmón

Weronika

Wérónika

Tobiasz

Tobiôsz

Wiktoria

Wiktora

Tomasz

Tomôsz

Zofia

Zofiô

Tymoteusz

Timòteùsz

Zuzanna

Zuzana

Wojciech

Wòjcéch

Żaneta

Żanéta

Nasze hòbbi
na pòczątk:

W co sã lubita bawic? W co lëdają bawic sã knôpi, a w co dzéwczãta?
W co wa grajeta na ùczbach turnówczi?

Knôpi mają swòje dzywaczné zabawë. Całima gòdzënama pòrtafią bawic sã
w miónczi kapslów. Pstrikają w nie, blós na co, chtëż to wié. (…) Knôpi lubią
sã bic. A zaczinô sã wiedno òd bële czegò. Wezmë na to, jeden mieszkô na
Kwiatowim szasym, a drëdżi na Brzadowim. I to ju je leżnosc do szarpaniô
sã. Jô tegò nie pòtrafiã pòjąc.
Dzys prawie sã nie bilë, leno sã sztridowelë. Ale jak!
Pioterk do szkòłë przënëkôł z wiadłã, że wieczór w zdrzélnikù bãdą
pùszczelë wôżny fùsbalowi mecz. Jô ju terô nie wiém, czë to sã rozchòdzëło
ò pierszą, czë drëgą ligã. A swòją drogą nie je to doch wszëtkò równo? Pioterk
rzekł, że òn przëjimô wiatënczi, jakô zdrëszëna dobãdze.
Kibice dorazu rozdzelëlë sã na dwie niezgarno nastawioné do se grëpë,
a nawetka bańdë. Wiedno je tak, że do jedny bańdë nôleżą knôpi, co mieszkają
z jedny stronë parkù, a do drëdżi ti, co są ze stronë procëmny parkù. Chitro
so to ùmëslëlë. (…)
Knôpi mògą sã téż dzelëc wedle zainteresowaniów. Ale òni je doch co tidzéń zmieniwają! Paùel miesąc temù zbiérôł zagraniczné dëtczi. Trzë tidzenie
temù stuszowôł je na widokówczi i zbiérôł je jesz przez pôrã dni. Pòtemù zaczął doma dozerac kaktusë. Chcôł òbstawic kaktusama wszëtczé wòlné pòlëce
i òknice w całëch chëczach. Na to sã nie zgòdzëła jegò Mëma. Rzekła, że ne
brzëdactwa mòże so trzëmac leno w swòji jizbie. Tej Paùel czësto zwątpiałi
przestôł zbierac ne piãkné roscënë.
Żebë rzec prôwdã, to mô pôrã na swòji òknicë, ale to ju nie je kòlekcjô.
Dozdrzelałi to czasã nama pò prôwdze pòdcynają skrzidła. A tak przë leżnoscë: ni móm pòjãcô, czemù tak sã gôdô, kò Paùelowi ni mògą wërosc skrzidła,
pòdcãté czë téż nié. Niedôwno Paùel zainteresowôł sã kòtama i chcôł założëc
prôwdzëwi kòcy zwierzińc. Szkòda równak, że ju òd pòczątkù ùgôdënczi szłë
w niwecz. Mëma sã nie zgòdzëła nawet na jednégò zwëczajnégò kòtka, nie
wspòminającë ju ò môłim tigriseczkù, jaczégò Paùel chcôł kùpic w zwierzińcu, a nawet złapac w dżunglë. Ùgôdënczi sã skùńczëłë, czedë Mëma nakôza
Paùelowi pòkazac zesziwk òd matematiczi. A tedë wëdało sã, że biédôk, zajãti
rozmëszliwanim nad kòcym zwierzińcã, dwa razë nie òdrobił domòwégò zadaniô i dostôł dwie jedinczi. (…)
Czejbë Knôpi rozdzelëlë sã na karna cekawiącé sã znaczkama, aùtama,
kòmpùtrama i jinyma rzeczama, tej wszëtkò bëłobë dopiérkù pòmachtóné.
Taczé karna bë pòwstałë jak Zrzesz Biwszich Zbiérôczów Znaczków a Dzysdniowëch Zbiérôczów Kaktusów, Zrzesz Sznëpòrzów Skarbów (Jesz Niedôwno
Zajimającëch sã Znaczkama), Karno Drëchów Mëszôków, Mòrsczich Swinków i Jinëch Grëzôków, Kònfederacjô Chòwiącëch Kòtë, Liga Niedoszłëch
Miéwców Egzoticznëch Zwierzãtów, Karno Kibiców Fùsbalë czë téż Stowôra
Pòsôdôczów Kapslów. Przë ti leżnoscë bë mògłë pòwstac jesz jiné òrganizacje,

wezmë na to Liga Òbronë Szkòłowników przed Rodzëcama i Szkólnyma,
Liga Òbronë Dzéwczãtów przed Knôpama, Karno Knôpów Lubiącëch
Dzéwczãta, Zrzeszenié Knôpów Piszącëch Lëstë do Dzéwczãtów.
Mëma zazérô mie przez remiã, czëtô i sã smieje.
– Jô nie wiedza, że z Ciebie takô feministka!
Nie rozmiejã, cëż to znaczi. Mëma wëjasniwô, że feministczi
to białczi, chtërne chcą miec taczé same prawa jak chłopi.
– A ni mómë? – dzëwiã sã.
– Czasama nié. Ale bôczë, wiele feministków nie lëdô chłopów.
– Jô leno òd czasu do czasu nie lëdóm tëch naszich Knôpów – jô tłómaczã.
– A Paùela, zdôwô mie sã, że całi czas lubiã. Mô piãkné mòdré òczë, taczé jak
dzéwczã. Nawet jak mie cygnie za włosë abò szczipie, tak to robi, żebë mie nie
bòlało. Czemù zôs sã smiejesz? Dlô mie w tim ni ma nick smiésznégò. (…)
D. Stanulewicz, Balbina z IV B, tłum. B. Ugowska, Gdańsk 2015, s.31 – 40

1

Wesłechôj całégò 4 dzéla Balbinë z IV B. Òb czas słëchaniô wëpiszë wszëtczich bòhaterów
ti historii.

2

W co lubią sã bawic knôpi z klasë Balbinë? A co króm tegò lubią robic?

3

Ò co pòsztridowelë sã knôpi?

4

Jaczé zainteresowania miôł Paùel? Wëbierzë pasowné òdpòwiedzë pòdóné niżi. Na jaczé
hòbbi nie zgòdza sã mëma? Czemù?

5

Wëpiszë z tekstu pòzwë karnów jaczé wëmësla Balbina dlô knôpôw. Przełożë je na pòlsczi
jãzëk.

6

Mëma nazwała Balbinã feministką. Chto to je feministka? Nalézë òdpòwiédz w teksce. Pózni sprawdzë, co ò tim je napisóné w Słowarzu pòlsczégò jãzëka.

7

Czë Balbina lubi Paùela? Ùdokaznij swój òbsąd pasownyma wëjimkama tekstu.
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Jesénny brzôd. Ògród i brzadnik
na pòczątk:

Jaczé darënczi niese Wasnô Jeséń? Co rosce w twòjim domòwim ògrodze?
Jaczi brzôd lubisz jesc? A jaczégò nie lëdôsz?
Dopasuj pòzwë do malënków.

21

Jerzi Łisk

Mój ògródk
Mój ògródk
To je sztëczk raju,
W chtërnym nalézesz wszelejaczi brzôd.
Mój môłi ògródk,
Snôżi sztëczk raju,
Kòżdi bë nalezc chcôł sã tu rôd.
Móm w nim krëszczi
Jabka
Sliwczi
Wisznie
Krzesznie
Są téż tipczi
Je pón ãgrest
Są malënë
Przez słunuszkò rozpôloné
Pëszné roscą w nim radisczi
Rączką zasóné Teresczi
Groch schòwóny stoji w nórce
Żebë gò nie zjadłë skórce
Miodną pôchã rozséłô kwiat –
Jaczi snôżi je ten swiat.
Mój môłi ògródk –
Môłi sztëczk raju.
W nim człowiek mòże zabëc wnet,
Że wiele zła je
W swiece i w kraju,
Czej ùzdrzi snôżi w ògródkù brzôd.
Jerzy Łysk, Mój ògródk w: Mësla dzecka, Banino 2001, s. 82

1

Namaluj w zesziwkù zestôwk, jak nen niżi i wpiszë do niegò znóné cë pòzwë brzadu i ògardowiznë.
brzôd
ògardowizna

2

Òdczëtôj instrukcjã zabawë „Jô jem”. Zabawi sã w niã razã z drëchama.
Jedno z dzecy stôwô na westrzódkù salë i gôdô: „Jô jem…” i w tim placu pòdôwô kaszëbską
pòzwã brzadu abò ògardowiznë. Pòdbiégô do niegò dwòje dzôtków i téż wëpòwiôdają taczé
zdanié kùńcącë je pòzwą brzadu abò ògardowiznë, co sã jima skòjarzą z tą wëpòwiedzóną
przez to pierszé dzeckò np.
I – Jô jem krëszka.; II – Jô jem jabkò. (krëszka i jabkò to brzôd); III – Jô jem cebùla. (krëszka
i cebùla mają żôłtą farwã); I – Jô jem krëszka i wëbiéróm jabkò/cebùlã.
„Krëszka” wëbiérô brzôd abò ògardowiznã i tak robi kòżdé pòstąpné dzeckò stojącë na westrzódkù. Zabawa zaczinô sã na nowò.

22

Jesénné robòtë w pòlu
na pòczątk:

Przërëchtuj ùstny òpisënk wëbrónégò òdjimka òdpòwiôdającë na pëtania:
a) Co abò kògùm widzysz na òdjimkù?
b) Co sã tam dzeje?
c) Jaczé maszinë abò jiné sprzãtë są na nich pòkôzóné?

23

Henrik Héwelt

Webiéranié bùlew
Òd ti rédżi do ti brózdë
na kòlanach, w rãce hôk,
stoją kòsze, a w nich bùlwë
– jeden czerz i dali krok.
Gbùrka z hôkã na kòlanach,
chòc je zëmno, czasã deszcz
a gbùr zwôżô bùlwë z pòla
– swòjã biédã trzeba zwiezc.
Fóra zjéżdżô rôz pò rôz,
Słuńce nëkô ju za las,
Le jesz jednã fórã dzys
– zdżãti gbùrzë gònią czas.
Jesz bùlwiczé je na pòlu,
Tam znad miedzë jidze dim,
To knôpicë òdżin pôlą
– smaczné pùlczi pieką w nim.
Henryk Hewelt, Wëbiéranié bùlew w:
Nie òdińdã bez pòżegnaniô, Gdynia 1996

1

Òdczëtôjta wiérztã H. Héweltã wedle mòdła: czëtôjta pòsobicą pò jedny rédze tekstu: jedna
òsoba czëtô pò kaszëbskù, drëgô tłómaczi na jãzëk pòlsczi.

2

Òpiszë spòsób wëbiéraniô bùlew przez lëdzy, ò jaczich je gôdka w wiérzce.

3

Nadôj titel kòżdi sztrofie i zapiszë je w zesziwkù.

4

Przëbôczë, na jaczé pëtania òdpòwiôdô czasnik? Pòdôj wëmëszlonégò przez sebie czasnika.

Czasnik – nazéwô aktiwnosc abò stón
co robi?
co sã z nim dzeje?
CZASNIK

òsobòwô fòrma czasnika
pisze

neòznacznik
pisac

5

Wëpiszë z wiérztë czasniczi i dopiszë do nich neòznaczniczi.

6

Robòta w pôrach: jedna òsoba pòdô przikłôd czasnika, a drëgô dopòwié do niegò neòznacznik.

7

Żelë jes dobrze zrozmiôł tresc wiérztë, to nie bãdze wikszégò jiwru z namalowanim do wëbróny sztrofczi malënkù.
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Pisënk ù, ò
na pòczątk:

Przëbôczë, jak wëmôwiómë ù, ò.
Przeczëtôj na głos zapisóné wërazë:
pòdwieczórk, òprzestac, dobùdowac, ùczałi, pòzdrzatk, ùłożëc, kòżdi, pòlsczi, kùńc

O I U LABIALIZËJEMË:
•

Na pòczątkù wërazu – np. òbrôz, òkno, 		
ùzdrzec, ùczba

•

Po spółzwãkach: p, b, k, g, ch, w, f, m.

Żebë ùłatwic zapamiãtanié spółzwãków, pò jaczich je labializacjô,
naùczë sã na pamiãc taczégò zdania:

PROSIŁ BARDZO KRZYŚ GRZEGORZA: CHCIAŁBYM WIĘKSZE FALE MORZA.

1

Z wiérztë H. Héwelta wëpiszë wszëtczé słowa z ò i ù. Dospòrządzë zestôwk.
Jakbë w ùtwòrze nie bëło przikładu, pòdôj swój.
Ò, ù

na pòczątkù

2

Ò, ù pò P

Ò, ù pò B

Ò, ù pò K

Ò, ù pò G

Ò, ù pò CH

Ò, ù pò W

Ò, ù pò F

Ò, ù pò M

Zapiszë w zesziwkù słowa, jaczé ùczëjesz.
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Wierzenia gbùra
na pòczątk:

Czim zajimô sã gbùr?
żniwa, wëbiéranié bùlew, seczenié trôwë, òpòrządzanié chòwë,
dojenié krowów, òranié, senié

26

Bëła sobòta przed pierszą niedzelą adwentu, jak jeden gbùr ùzdrzôł na swòjim pòlu chłopa,
chtëren cos sôł. Gbùr pòdszedł do chłopa i sã gò spitôł:
– Cëż të jes za jeden i co të tu robisz?
Nieznajomi òdrzekł:
– Jô jem Grzenia, dëch spikù i sejã mak, żebë zemia mògła haszkac.
– Co të, głëpcu, pleszczesz! – rzekł gbùr. – Tak długò jak żëjã, jô nie czuł, żebë zemia
haszkała.
Gbùr szczwôł tósza na Grzeniã, ale tósz dôł jemù pòkù i wcale nie łajôł i dëch spikù
zdżinął na òczach gbùra.
Zemia jesz nie bëła zmiarzłô i w pòniedzôłk, czej òn jachôł na pòle òrac, białka
gò òstrzéga, żebë tegò nie robił, bò zemia mùszi w adwence òdpòczëwac. Òn jednak
z napòminków białczi nick sobie nie robił. Terô zamiast Grzenie zjawił sã kòl niegò
Labùda. Dzysô wiele lëdzy na Kaszëbach mô przezwëskò Labùda. Wszëtcë Labùdzë,
chtërnëch jô znajã, to są pòrządny lëdze. Przódë jednak Labùda to béł dëch, chtëren
przënôszôł lëdzóm nieszczescé.
Nôprzód zdżinął temù gbùrowi tósz, tej znôw zachòrza mù białka. Pózni òdżin
spôlił mù stodołã, a pòtemù zdechła jemù mùża. Wczas na zymkù charłãżnicë zemklë
jemù wóz, w ògrodze wëmiarzłë wszëtczé brzadowé drzéwiãta, w sklepie zgniła
pòłowa bùlew. I tak szło nieszczescé za nieszczescym. Nicht jinaczi ò tim gbùrze nie
gôdôł jak:
– Jemù jidze dëcht w Labùdową.
To pòwiedzenié przetrwało na Kaszëbach do dzysôdnia.
Na zymkù wszãdze ju żëto bëło wzeszłé, ale na pòlu tegò gbùra nick nie rosło.
Czej òn béł rôz na pòlu, tej ùzdrzôł sprzëti se baro spòsobné dzéwczã na biôłim hiszkù.
Na ji głowie béł wińc z nôpëszniészich kwiôtków. To bëła Pólnica, bòdżini ùrodzaju. Wszëtczé pòla òna òbjéżdżała, ale pòle tegò gbùra òna òmijała.
Tej òn jął wrzeszczec:
– Pólnico! Pólnico! Jô ce baro proszã, nie òmijôj mòjégò pòla.
A Pólnica na to:
– Nôprzód ùklëknij i przeprosë zemiã, że të jã w zëmie ze spikù zbùdzył.
Gbùr ùklëknął na òba kòlana i głosno wòłôł:
– Nôlepszô zemio, jô ce baro przeprôszóm, że jô ce ze spikù òb zëmã òbùdzył i że jô
Grzeniã wënëkôł ze swòjégò pòla.
Terô Pólnica òbjacha pòla gbùra, a żëto tam òd razu ùrosło wikszé jak gdze jindze. Gbùr
wicy nie nëkôł Grzenie z pòla, a Pólnica ò nim nigdë nie zabëła.
Alojzy Nagel, Gbùr i Pólnica w: Bôjczi i bôjeczczi, Gdynia 2016, s. 176
1

Pòsłëchôj ùwôżno tekstu A. Nagla czëtónégò przez szkólnégò.

2

Ùłożë pòsobicą pùnktë planu wëdarzeniów.
Nieszczesca chłopa.

Pòjawienié sã Pólnicë.

Wëgnanié dëcha spikù.

Prosba do Pólnicë.

Wskôza Pólnicë.

Òbjôzdka Pólnicë i gbùra.

Grzenia na pòlu chłopa.

Przeproszenié zemi.

Pùsté pòla.

PLAN WËDARZENIÓW – nôwôżniészé zdarzenia ùłożoné pòsobicą,
zapisóné abò jakno równowôżëna zdaniô, abò jaknò zdanié.
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3

Dôj òdpòwiédz na zapëtania:
a) Czedë gbùr spòtkôł Grzeniã?
b) Jaczi to cząd rokù?
c) Co sã dzeje tedë z przirodą?
d) Przed czim przestrzéga gbùra białka?
e) Jaczé nieszczesca spadłë na gbùra?
f) Na czim pòlégała kara, jaką dostôł gbùr òd Pólnicë?

4

Wëpiszë z tekstu kaszëbszé dëchë. Napiszë, czim sã zajimałë?

5

Namalujta Pólnicã. Zróbta klasową wëstawã i zaprosta drëchów z jinszich karnów, szkólnëch
i direktora do waji galerie. Òpòwiédzta ò swòjich prôcach.

Pisënk é
na pòczątk :

Przëbôczë, jak wëmôwiómë é. Zazdrzë na starnã 18 do cwiczenkù 1 i pòsłëchôj lektora.
Przëczëtôj pòdóné słowa. Dôj òsoblëwi bôczënk na wëmòwã zwãnkù é.
slédz, mlékò, chléb, szczescé, wieselé,
Hél, béł, spiéw, chléw

Żlë czëjemë [yj],
a w pòlaszëznie w tim placu je e,
tedë piszëmë é
np. slédz – śledź

1

Z wëapartnionégò wëjimka tekstu ò Pólnicë wëpiszë wërazë z é. Przełożë je na pòlsczi jãzëk
i sprawdzë, czë pòcwierdzywają wskôzã.

2

Z wëpisónëch wërazów ùłożë tekst diktanda. Sprawdzta sã w pisënkù i pòdiktujta so te
tekstë w pôrach.

3

Przepiszë wërazë do zesziwka. Dofùluj: é, ë abò e.
sni
b
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Pùjk, bùczka, tósz...
na pòczątk:

Nazwij zwierzãta pòkôzóné na malënkach. Żlë nie pamiãtôsz ùżij słowarza.

1

Nalezë w słowarzach zdrobniałé pòzwë tëch zwierzãtów. Zapiszë je w zesziwkù.
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Tómk Fópka

Chòwné spiéwë
Jesz na pòlu je fùl rosë,
a ju czëc są chòwë głosë.
Refren:
kózka – meeeeeeeeeeee
kùrczã – piiiiiiipiiiipiii
jagniã – beeeeeeeeeeeee
kôczã – kwôôôôôôôô
krusza – mùùùùùùùùù
zgrzébiã – hiiiiiiiiiiiia
gąsã – gãããããããgãããgã

szczeniã – haùaùaùaùa
gùlã – glglglglglglglglgl
kòcã – miaaaaaaaaaaù
bùczka – łiiiiiiiiłiiiiłiii
blós le jeden trus – czszszszsz
Słuńce sã pòd nosã smieje.
Wzérô, co sã tuwò dzeje.
Refren:
kózka – meeeeeeeeeeee…

Ju sã slépczi spiącé robią,
a zwierzãta dali kôrbią.
Refren:
kózka – meeeeeeeeeeee…
Spią i mają dobré snicé.
Takô spiéwa pò wsë lecy.
Refren:
kózka – meeeeeeeeeeee…

Tomasz Fopke, Chòwné spiéwë w: Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, s. 44
2

Naùczë sã spiewac tã piesniã. Melodiã nalézesz na platce.

Zadżinął mie pùjk. Ògłoska
na pòczątk:

Jaczé je twòje ùlubioné zwierzã? Môsz doma kòta abò psa? Òpòwiédz ò nim.
Namaluj w zesziwkù swòje zwierzã – drëcha.

Béł sobie môłi, baro nipòcy kòtk, co doma robił wiele psotów. Zabôwiającë sã bótkama
Matéùsza, rozdrzucôł je pò całi jizbie. Z płota scygôł sëszącé sã pielëszczi, miãgòlił je
i swinił zemią. Czej sygôł łapką do grôpka ze smiotaną, zdrzucył na pòdłogã dekelk i stłukł
gò. Pò ti òstatny szkòdze starka rzekła:
– Kòtkù, jak ni môsz nic jinszégò le szkòdë robic, to wez kòszik i jidzë do lasu. Nazbiérôsz
jagód i pôrã grzëbów na wieczerzã.
Kòtk szedł, ale w lese téż béł niegrzeczny. Nie zbiérôł jagódków do kòszika leno je zjôdôł.
Grzëbów téż nie zbiérôł, le kòpôł w nie. Jeden z grzëbów wëdôwôł mù sã baro wiôldżi i stôri,
tak tej kòpnął gò jesz mòcni. Nie béł to równak grzib, le skrąconô na pòdobã domikù slëmienia żnija, co wëgrzéwa sã w słuńcu. Czej jã kòtk kòpnął, straszlëwie zasëczała. Kòtk z ùrzasu
skòcził na drzewò i wtrekôł sã jaż na sóm czëp. Długò tam sedzôł czësto wëlãkłi, bò żnija
próbòwała wcygnąc sã za nim na drzewò. Czej kù reszce òdpùscëła i òdeszła, kòtk próbòwôł
zlezc na zemiã, ale nie pòtrafił so pòradzëc, bò jegò nënka, stôrô kòtka, nie naùczëła gò zlażac
tëłã, jak czejbë rek, z drzewa. Sedzôł tej na drzewie, a że miało sã ju do nocë i zaczął padac
deszcz, kòtk głosno zaczął płakùlkac, wòłającë pòmòcë.
Starka, chtërna czekała na niegò, wëszła z chëczë i zaczãła pòzerac w stronã lasu. Kòtk
równak nie wrôcôł. Narôz ùczëła dobiégającé z dôleka wòłanié i chlëch. Pòbiegła w las
i nalazła zapłakónégò kòtka na wësoczi chójce. Starka, widzącë, że nie dôwô radë zlezc,
stanãła pòd drzewã i rozcygnãła fartuch. Ùredóny kòtk wskòcził w babczën miãtczi fartuch.
Szczestlëwi, przëòbiécôł starce, że terô ju wiedno bãdze pòsłëszny.
Anna Łajming, Ò niegrzecznym kòtkù w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, Gdańsk 2018, s. 92
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1

Czegò ùczi nas bôjka A. Łajming?
Mòrał – nôùka płënącô z bôjczi, mądrô rada.

2

3

Ùłóżë pòsobicą wëdarzenia i zapiszë je do zesziwka.
Kòtk w lese.

Òbietnica kòtka.

Kòtk na drzewie.

Nipòcy kòtk.

Zadanié òd starczi.

Chlëch kòtka.

Retënk.

Kòpniãcé żnije.

Pòsłëchôj wiérztë A. Nagla. Namëslë sã, czegò òna nas ùczi.

Alojzy Nagel

Trzë psë
We wsë to bëło, gdzes bliskò Rédë,
Dwa psëska głodné – spùszczoné z czédë,
Gnôt z sztëkã miãsa ùzdrzałë za płotã,
Jak dzecë gnałë òba za gnôtã,
Bùrk grizł sã z Bùrim, a Bùri z Bùrkã.
(Z nich smiôł sã kôczór z półrocznym kùrkã).
A czej sã grëzłë ò kawał gnôta,
Gnôt wzął pies jiny, co zwôł sã Psota.
Gdze dwùch sã grëze, trzecy sã smieje –
Tak sã i w bôjkach, i w żëcym dzeje.
Alojzy Nagel, Trzë psë w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, Gdańsk 2018, s. 100
4

Òdszëkôj w dokôzu słowa, co są mòrałã. Jak gò rozmiejesz? Pòdzelë sã swòjim zdaniã z drëchama.

5

Pòdzelta sã na dwa karna. Niech kòżdé przërëchtëje scenkã pantomimiczną do wiérztë A. Nagla.

6

Przëbôczë so, co to je ògłoska? Czedë lëdze piszą ògłosczi?

7

Ùłożë pòsobicą elementë ògłosczi.

8

Napiszë z drëchã ògłoszenié ò zadżiniãcym tósza.
31

Kaszëbsczé abecadło
na pòczątk:

Zaspiéwôj znóną kaszëbską frantówkã Kaszëbsczé nótë.

Kaszëbsczé abecadło, jinaczi kaszëbsczé nótë to znónô piesnia, chtërna pòwsta, czedë Kaszëbë bëłë pòd
prësczim zôbòrã. Mia za zadanié ùstrzéc kaszëbiznã òd zabôczeniô. Żebë dzecë nie zabëłë swòji kaszëbsczi mòwë, starszi ùczëlë jich prostëch kaszëbsczich słowów. Gdze le sã dało, malowelë na dwiérzach
abò na piôskù prosté malënczi i kôzelë za sobą pòwtarzac. Tak ùdało sã kaszëbiznie przetrwac cãżczé
czasë niewòlë.
na pòdstawie: R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker Kaszubski, Gdańsk 1978 r., s. 5
1

Przeczëtôj, co ò kaszëbsczich nótach napisôł B. Sëchta w swòjim Słowarzu. Przełożë te infòrmacje na kaszëbsczi.

Kaszëbsczé nótë – obrazkowe nuty o charakterze rebusowym, rysowane kiedyś kredą na drzwiach,
a odpowiadające treści piosenki. W czasie śpiewu ma melodię dostosowaną do rytmu słów dyrygujący
wskazywał laską poszczególne nuty-rysunki. (…) Kaszubskie nuty śpiewano podczas wesel, dawnych
zabaw i zebrań towarzyskich.
na pòdstawie: B. Sëchta, Słowôrz Gwar Kaszëbsczich; T III s. 220, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1969, s. 220
2

32

Zapiéwôjta pôrã razy tã piesniã, a pózni z pamiãcë namalujta w zesziwkach swòjã planszã
z kaszëbsczima nótama.

Dzecné jigrë piérwi i dzys
na pòczątk:

Co lubita robic? W co sã bawita? Na czim pòlégô ta jigra? ? Wezta słowarze i napiszta wespół
instrukcjã do jedny z nich.
Przëzdrzëta sã malënkóm. Co te dzôtczi robią? Pòdpòwiédz nalézesz w ramce.

zybią sã na bindówce, jeżdżą na kòle, grają w balã, jeżdżą na délorolce,
krącą spinerã, grają w kòmpùter, ùkłôdają pùzzle, grają w grë, krãcą kùżel,
jeżdżą na hiszkù, szukają sã, kùlają krąg, biegają, bawią sã pùpką
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Jan Trepczik

Stanisłôw Janke

Kùlanié krãga

Jigrë

Kùlô nasz Léónk swój krąg
Le za nim tak zbiégô prąg.
Kùlô, kùlô le brzëmi.
Kùlô z waji chtëż dali?

Knôpi latawc wëpùscëlë
Wiôlgą jigrã z tegò mielë
Wiater jima dërno pchôł
Téż ùcechã baro miôł.

Jan Trepczyk, Kùlanié krãga
w: Mësla dzecka, Banino 2001, s. 199

Stanisław Janke, Jigrë
w: Mësla dzecka, Banino 2001, s. 64

1

2

Òdczëtôj wiérztë. Ò jaczich dôwnëch
jigrach je gôdka w tëch krótczich
dokazach? Czë të dzysô téż sã tak bawisz?
Do niechtërnëch bùtnowëch jigrów
je pòtrzeba, żebë kògòs wskazac abò
żebë szukôł, abò żebë gònił. Tedë baro
pòtrzébnô je krótkô, rimòwónô wiérzta,
żebë kògòs wëznaczëc.

3

Przeczëtôj pôrã razy tã òdliczónkã
i spróbùj naùczëc sã ji na pamiãc.

4

Terô zabawimë sã. Na gwës znajeta pòlsczé przëspiéwczi „Dajmy sobie ręce…”
abò „Dwóm tańczyć się zachciało…”. Pòniżi môta kaszëbsczé wersje tëch spiéwków. Nôpierwi naùczta sã je spiewac,
a pózni spróbùjta spiewac i pòkazëwac.
Dôjmë sobie rãcë i zróbmë kółka dwa
I brzëszek do brzëszka i ùszkò do ùszka
I tak do biôłégò rena
Tej bawmë sã, tej bawmë sã
Jigrë nas nic nie kòsztëją
Môsz rãce dwie, tej klasnij w nie
Mùzyka niech nóm grô

5
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Dwùm tuńcowac sã chcało
(sã chcało, sã chcało)
Le jim sã nie ùdało (fari,fari fara)
Sztridowelë sã ze sobą (ze sobą, ze sobą)
– Jô nie chcã tuńcowac z tobą
(fari,fari fara)
Jidã szëkac so jinégò (jinégò, jinégò)
Do tuńca fòrszniészégò (fari,fari fara)

Pògadôj ze swòją starką abò starkã ò tim, czim òni sã bawilë czedë bëlë dzecama. Mòżesz
nagrac swòjã rozmòwã na diktafón i pózni jã zaprezentowac.

To je Mack – Mack Rojber
na pòczątk:

Czë Wa wiéta, chto to je rojber. Jak nié, zazdrzëta do
słowarza E. Gòłąbka i òdczëtôjta głosno hasło.

– A jak të sã nazéwôsz? – spita sã szkólniczka.
Na to jaż mie sã w gnôtach zrobiło cepło. Ale jô nick nie
òdrzekł, leno flot sã schòwôł za nogama nënczi, żebë òna
mie brónia, jakbë przëszło co do czegò. Głowã jô spùscył
na dół i mòcno wzérôł w pòdłogã.
A mòja nënka le mie wëpchnã do przódkù i rzekła:
– Në, pòwiédzże wastnie, jaczé je twòje miono!
I jak jô so miôł tej pòmòc? Nie bëło radë.
– Mack.
– A jô jem wastna Zyta.
A tej mòja nënka szła lóz i mie tam òstawia samégò.
To ju bëło to òstatné. Jô sã zrobił czësto dzëczi i nie wiedzôł,
co móm zacząc. Nômili jô bë sã rozrëczôł, kò bëło mie wstid
przed dzecama. Leno broda mie kąsk cëtrowa. Tej jô wzął ten
nôwiãkszi cãżarowi aùtół i sã za nim schòwôł. Tam, jak
mie sã zdôwało, jô miôł bezpiek.
Wejle, za sztót przëszedł do mie jeden taczi môłi i rzekł,
że òn brëkùje prawie ten wiôldżi aùtół i téż zarô zaczął
gò cygnąc. Mój të panie! Wszëtczé płacze zarô szłë òd
mie lóz. „Nié, nié, òni tu ze mną nie bãdą wëmiatac. Jô cë
zarô pòkôżã, dze kôłpie mają młodé”. Jak jô za ten aùtół
pòcygnął, tak ten môłi pòlecôł do przódkù i spôdł na
jiny aùtół, téż cãżarowi, le përznã miészi. Swòjim brzëchã
òn sã béł wpakòwôł prosto na jegò kastã, a òd te szwągù
aùtół razã z knôpã zaczął nëkac na westrzódk jizbë.
Wtim òn wjachôł na jaczis klock, a ten knôpiszk
nëkôł dali. Z nogama w górze òn przelecôł nad
kabiną i z wiôldżim trzôskã wëlądowôł na grëpie
pùpów. Z jesz wiãkszim trzôskã spôdł na nie ten aùtół. Na to wërzasłé
dzéwczãta, co sã prawie bëłë tima pùpama zabôwiałë, òdskòkłë i z głosnym
krzikanim pònëkałë do wastnë Zytë. A knôpiszk sóm sã ni mógł z tëch pùpów wëtrekac, bò całi béł zapintlóny w kòrónczi, szlëjfczi, sëczenczi i kapelusze. Chòcô jô so spòkójno na to wzérôł, sedzącë kòl mòjégò wiôldżégò aùtoła,
szkólniczka, jak le wëcygnã te môłégò, bëła zarô kòl mie.
Co bëło dali, nie je wôrt gadac. Dosc rzec, że jak tatk prowadzył mie
dodóm, jô miôł przëpiãti do piersë wiôldżi, papiórowi, czerwòny medal ze
złotim nôdpisã: rojber.
Doma tatk chcôł mie gò zjąc, leno jô rzekł, że wastna Zyta kôza mie nosëc
ten medal trzë dni. Tatk w kùńcu na to przëstôł. I tak jô sã stôł rojbrã. A tej,
jak stark abò starka kôzelë mie cos zrobic, jô jima òdpòwiôdôł, że te nie zrobiã,
bò rojbrowie starków nie słëchają, a jô jem rojber. Tak samò bëło, jak tatk mie
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ò cos prosył. Tatk béł tim wszëtczim përznã zdzëwòwóny i ni mógł
zrozmiec, co sã ze mną stało:
– Mackù, donëchczôs të béł grzecznym synkã, të słëchôł tatka
i nënczi. Czemù të terô ni mòżesz mie ùsłëchac?
– Bò òd dzys dnia jô jem rojber.
– Mackù, të nie jes niżóden rojber! – gôdôł tatk.
– Czë wë, tatkù, nie rozmiejece czëtac? Tu doch stoji napisóné:
rojber. To jô jem. Temù jô terô mùszã robic to, co robi rojber. (…)
Wieczór mój tatk rzekł do nënczi:
– Jo, jo. Widzysz të, jak to je. Dzecë rodzą sã grzeczné, a tej òne
jidą do szkòłë.
Janusz Mamelski, Mack, Gdańsk 2016, s. 7 – 9

1

Chto je głównym bòjaterã ti historii? A chto nama òpòwiôdô
ò tëch wëdarzeniach?
Òpòwiôdôcz – ten, co nama òpòwiòdô ò wëdarzenaich.
•

pierszopersonowi òpòwiôdôcz – jeden z bòhaterów;

•

trzecopersonowi òpòwiôdôcz – nie je bòhaterã,
ale wié wszëtkò ò tim, co bëło, znaje wseczëca i mëslë
bòhaterów.

2

Gdze i czedë sã dzeją te wëdarzenia?

3

Co sã przëtrafiło Mackòwi pierszégò dnia w szkòle? Jak të
òceniwôsz jegò zachòwanié?

4

Jak czuł sã Mack tegò dnia w szkòle? Wëbierzë pasowné
znankòwniczi z ramczi.
szczestlëwi, smùtny, zajiscony, płaczlëwi, redosny, miłi,
grzeczny, zasromiony, bùszny, dzyrsczi
Mack gôdô do se: „Nié, nié, òni tu ze mną nie bãdą wëmiatac. Jô cë pòkôżã, dze kôłpie mają młodé”. Taczi sparłãczenié słów nazéwô sã rzeczónka abò zrzesz frazeòlogòwô.
Jak të rozmiejsz te słowa? Jaczé pòlsczé pòwiedzenié òno
cë przebôcziwô?

5

36

Wëmëslë, jak wedle Cebie miôłbë wëzdrzec medal rojbra?
Namaluj gò w zesziwkù i rzeczë ò twòjim malënkù.

Janusz Mamelsczi –
pisôrz kaszëbsczi,
szkólny, tłómôcz.
Zebrôł i òpracowôł
kaszëbsczé legendë.
Aùtor wiérztów dlô
dzecy, ùsôdzca
terôczasny historii
ò Mackù. Mieszkô
w Stajszewie kòl
Mirochòwa.

Rodzynné zéńdzenia
na pòczątk:

Òb czas jaczich swiãtów Wa sã spòtikôta z waszima półsostrama i półbracynama? W ùdzelenim òdpòwiedzë pòmòcné mògą bëc òdjimczi.

1

Môta rodzëna, co mieszkô za grańcą? Môta z nima kòntakt? Jak czãsto sã widzyta?
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Przëszedł môj i czas przëjãców. Tak i më w niedzelã rëszëlë do naszi familie
na przejãcé do jednégò z mòjich półbracynów. Tak pò prôwdze, to jô òd pòczątkù ni miôł chãcë tam jachac, kò co jô mógł so pòmòc? Starszi mie kôzelë
i jô ni miôł nick do gôdaniô.
Chòcô, jak nënka mie przëwiozła òd jinégò półbrata ùżiwóny anzuch
i biôłą kòszlã, a kôza sã w to òbléc, jô béł blisczi pòstawieniô na swòjim. Leno
tej przëszedł tatk i mie przekònôł. A jak òn to zrobił, tegò jô wama nie pòwiém.
Jak më ju przëjachelë z kòscoła dodóm, tej jô béł dosc zadowòlony.
Nôprzódk to dało smaczné pôłnié, a na stole stojało wiele rozmajitëch zortów
miãsa. Tak jô so wzął roladã, pózni schabòwégò, a jesz pózni dewòlaja. Do te
jô so wlôł fùl taskã coca–colë, pózni jesz jednã i jesz jednã. Jô so tam sedzôł
jak zajk w kapùsce. Bùlew jô nie jôdł wcale, chòcô nënka mie përznã włoża na
talérz. Salôtków jô téż ani nie tknął.
Pò pôłnim jô wzął jednã bùdlã colë mët i szedł do mòjich półbracynów.
Më sã përznã pòkrącëlë kòl kùchni, a pózni wëlezlë bùten. Dzéń
béł baro cepłi, a za bùdinkã béł wiôldżi ògród. Tam téż më sã
szlë bawic.
– Chcemë sã bawic w berka! – rzekł Jónk. Jónk béł òd mie
dwa lata starszi. Jô gò baro lubił i temù jô zarô sã na to zgòdzył.
– Sami sã bawta w berka, jak chceta. (…) – rzekł Pioter,
nôstarszi z mòjich półbracynów. Piotra wszëtcë słëchelë
i zarô sã z nim zgòdzëlë.
Janusz Mamelski, Mack, Gdańsk 2016, s. 13 – 16

1

Czedë i gdze mają môl te wëdarzenia?

2

Z jaczi leżnoscë spòtka sã rodzëna Macka?

3

Jak wëzdrzałë przërëchtowania do ti apartny
niedzelë?

4

Jaczé miona mielë półbracynowie Macka?

5

Jak mëslisz, czë Mack béł zadowòlony ze zéńdzeniô ze swòją rodzëną? Ùdokaznij swój òsąd.
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Pòwtórzenié
1

Pòdôj pòlsczi pòzwë tëch słów.
drëch, drëszka, półsostra, réza,
peperlëszka, pòtrôwnica,
brzôd, tãga, pòtrus, krësbùla

2

Pòdôj trzë pòzwë drzéwiãt.

3

Kògùm je:
Bòrowô Cotka, Grzenia, Balbina, Mack, Pólnica, Pùrtk

4

Czim sã zajimô Rada Kaszëbsczégò Jãzëka?

5

Wëmień pò trzë dôwné i dzysdniowé jigrë dzecy.

6

Dofùluj ò, ù, é, abò ô
sl

dz,
czba,

7

kno,
dżin, ml

br

z,
k

Dopiszë neòznacznik do czasnika.
piszã			

czëtają

wëjasnił 			

słëchómë

8

Pòłączë òdjimczi słowarzów z jich aùtorama.

9

Przëbôczta sobie i zaspiéwôjta piesnie: Grzëbnô réza, Chòwné spiéwë, Kaszëbsczé nótë.
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Remùs – serota z lëpińsczich pùstków
na pòczątk:

Czim zajimałë sã dzecë piérwi, czedë nie chòdzëłe do szkòłë?

Czej jem béł òdrosłi òd zemi tak, jiżem mógł sygnąc kòniowi do ògóna, nalôzł
jem sã na służbie ù gbùra Zôbłocczégò na Lëpińsczich Pùstkach. Tam mie
kôzelë pasc dobëtk. A jô pôsôł gò z pòmòcą psa Gniotë, chtëren procëm pôsaniô miôł wiãcy rozëmù, niże jô. Nasz pón béł srodze òstri, a parobcë gò sã
bòjelë. Le Marcyjanna, chëczowô, nie bòjała sã nikògò na pùstkòwiu, bò òd
dłudżich lat tam służëła. Pani sama ji słëchała. Bëlë téż dwaji parobcë: Michôł
i Môrcën. Môrcën jesz nie béł wërosłim chłopã, ale procëm mie sã za taczégò
ùdôwôł, bò mie mógł pòradzëc. Michałowi białka przed lati ùmarła i òstawiła
mù dzéwczã, Martã, niewiele młodszą niże jô (…) Béł to ju stôri chłop, ale mie
nie pòmôgôł, czej Môrcën mie wzął i nabił.
A do ti smarówczi jô przëszedł wiedno tak:
Kôzôł mie Môrcën mówic: – Kùkla pòd pòtklepiã!
A jak jô to pòwiedzôł, tej Môrcën jął kùlac sã pò zemi òd smiéchù. Nawetk
Michôł przëstanął sã i smiôł. Bò mie òd ùrodzeniô Pón Bóg dôł jãzëk skażony
tak, że jô gôdczi mòji do szëkù zwëczajnie ni mógł wëprowadzëc.
Ale jak òni sã ze mie wëszczérzelë, tej jô sobie pòwiedzôł:
– Wiãcy të, Remùs, jim do wòlë nick nie rzeczesz!
Tak Môrcën wzął mie za łeb, przecygnął mie przez kòlano i zaczął mie tłuc.
A Michôł sã le przëzérôł, bò miedzë ledzami taczé prawò, że mòcniészi słabszégò tłëcze.
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Ale naszła rôz Marcyjanna i zaczãła wadzëc:
– Pòżdôjta le, żebë Pón Bóg wóm za tegò serotã nie pòkrącył nié
tëli jãzëka, ale i waju łbów szadëch!
To dobré przemówienié miało skùtk, bò ju wiãcy mie nie kôzelë
gadac:
– Kùkla pòd pòtklepiã! – Bò bòjelë sã Bòga a kąsk Marcyjannë.
Dobré to bëło kòbiécëskò, chòc lubiło wadzëc i niejeden rôz
mie w skórã nasolëło. Ale lëtowało sã nade mną, chòc mie nijak zle
nie bëło, taczima słowami:
– A jakòż të sã, knôpie, z biédą ùpòrajisz i z lëchima lëdzama,
czedë cë nawet mòwë nie ùżëcził Pón Bóg lëtoscëwi!
Spac mie delë w stani ù kòni. Gniadi i Liza bëłë jich miona.
Tam mie bëło dobrze, jak Jadamòwi w raju. Łóżkò mòje stojało
kòle scanë, głowama przë kùmie. Nade mną w scanie môłé òkno
ze sztërzema zelonyma rutama przepùszczało wid. A czej jem légł,
to jem wiedno mùszôł wzerac na dłudżi i grëbi parmiéń widu
miesądzowégò, chtëren szedł przez òkno na szklącé chrzebtë Lizë
i Gniadégò.
Aleksander Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa, Oficyna CZEC, Gdańsk s.31 – 32

1

Ùwôżno wzérôj w tekst, òb czas słëchaniô. Wëjasnijta sobie nieznóné słowa w karnach. Te chtërnëch nie rozmiëjeta,
niech przetłómaczi wama szkólny.

2

Chto je òpòwiôdôczã? Jaczi je to ôrt òpòwiôdôcza?

3

Napiszë notatkã do internetowi encyklopedie ò głównym
bòhaterze.
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Aleksander
Majkòwsczi
(1876–1938) –
nôbarżi znóny kaszëbsczi pisôrz, pòeta,
dramaturg, dzejôrz.
Aùtor pòwiescë Żëcé
i przigòdë Remùsa

4

Jaczi sã jiny bòhaterowie tegò tekstu? Dopasuj miona do malënków.

5

Czedë i gdze mają môl te wëdarzenia? Nalezta na karcë Kaszëb Lëpùsz, Kòscérznã i Łubianã.
To te môle wedle badérów lëteraturë są òpisóné w pòwiescë Majkòwsczégò.

6

Pòdzelta tekst na czãscë, a pòtemù klasã na karna. Kòżdé karno niech przetłómaczi swòjã
czãsc testu.

Pò kaszëbskù gôdómë
na pòczątk:

Czëmù ùczimë sã kaszëbsczégò jãzëka?
Czë ù waji doma sã gôdô pò kaszëbskù? Z kògùm mòżeta
kôrbic w rodny mòwie?
Eùgeniusz Prëczkòwsczi

A më so gôdómë
Jesmë dzôtczi z Chòjnic, z Hélë
I òd Gduńska jesmë më
Më, jak wiedno przódë, wejle,
Pò kaszëbskù gôdómë.
Nas tak doma swójskò ùczą
Naszi starcë, mëma z tatkã.
W szkòle téż do ùczbë rôczą,
Chwatkò jidze nama gôdka.
Bò më rodną mòwã tczimë
Co je nóm òd starków dónô
Jak jã dozdrzec, më ju wiémë,
Bë na wiedno òsta znónô.

Eùgeniusz
Prëczkòwsczi –
pòeta, gazétnik,
dzejôrz kaszëbsczi,
aùtor tekstów
i rozmajitëch
pùblikacjów

Eugeniusz Pryczkowski, A më so gôdómë
w: Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, s. 14
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1

Nalézë na karcë môle wëmenioné we wiérzcë. Pòkażë i òkreslë jich pòłożenié.

2

Chto wëpòwiôdô sã w ti wiérzce?
Òsoba mówiącô w wiérzce – to pòdmiot liriczny

3

Z czegò dzôtczi są bùszné? Chto jich tegò naùcził?

4

Pò co òne sã ùczą kaszëbsczégò jãzëka?

5

Wëpiszë do zesziwka wërazë z ë.
Pamiãtôsz jak nazéwómë tã apartną kaszëbską lëtrã?

6

Dopiszë do tëch słowów pòlsczé pòzwë. Co stoji w môlu ë.
Kaszëbsczé ë wëmieniwô sã na pòlsczé i , y abò u
np. Môrcën – Marcin
më – my
Kaszëbë – Kaszuby

Wiérztë są to ùtwòrë apartno zbùdowóné. Nôczãszczi są pòdzeloné na sztrofë – zwrotczi,
a te dali sã skłôdają z wersów (régów) wiérztë.
7

Jak zbùdowónô je wiérzta E. Prëczkòwsczégò? Wiele mô sztrofów, a kùli w kòżi sztrofie je
wersów?

8

Naùczë sã spiewac piesniã do słowów wiérztë E. Prëczkòwsczégò (melodia na platce).
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A nie gôdôł jô!
na pòczątk:

Czasã dzecë nie jidą do szkòłë. Czedë sã tak dzeje?
Z czegò sã bierze przeznobienié? Ùłożë malënczi pòsobicą wedle mòdła: przëczëna – skùtk.

1

2

3

4

Wczora jô zachòrza. To mie nijak nie zajiscëło, bò to leno przeznobienié, a do szkòłë ni
mùszã chòdzëc bez pôrã dni. Czëjã sã czësto dobrze, dôlëbóg. Leżã w łóżkù, czëtóm
ksążczi, a nawetka jednã piszã. Nie darwóm chòdzëc za kùpiszã, nicht mie nie nakazywô
sprzątac, òmëwac statków czë wënaszac smieców. To je żëcé! Jô so tak leżã i rozmajité
mëslë przëchôdają mie do głowë. Kùreszce móm czas na rozmiszlanié.
Leno, że terô je wiele sniegù i wszëtcë zjéżdżają z grzëpë na sónkach, a jô mùszã leżec
w tim przebrzëdłim łóżkù! Gwësno pózni jesz przez pôrã dniów Mëma nie pùscy mie na
sónczi. Jak jô to przeżëjã?
Jem przeznobionô, në, bò jô chòdzëła w samëch leno żokach pò lodze. A wszëtkò bez
wiatënk z Małgòszą ò trzë lizôczi, że bez bótów téż jidze sã pùrgac. Jô dobëła, leno, że to béł
głëpasy wiatënk. Mie wcale nie szło ò te trzë lizôczi, a leno ò to, żebë ùdokaznic Małgòszi,
że to jô jem górą. I chòc bez bótów jô sã za długò nie pùrgała, to i tak jem sã przeznobiła.
Mòże temù, że stréfle zrobiłë sã mòkré. (…) Pò ùczbach zazdrzôł do mie Paùel. Przëprowadzył ze sobą jesz Piotra. Zanim òni sã pòkôzelë, jô narzucëła na se nocnicã mòji Mëmë, baro
snôżą, różewą. Bëła kąsk za wiôlgô, ale widzało mie sã, że przëcygô zdrok. Kò doch ni mògą
mie widzec le w sami piżamie. A ti miast zrobic wiôldżé òczë, jak nie zaczãlë sã chachòtac.
– Balbi Bùlba w nocnicë! – krziknął Pioterk, prawie kùlającë sã ze smiéchù pò pòdłodze.
– Ni mògã! Bùlba w nocnicë!
Jo, Balbi Bùlba to mòje przezwëskò. Mie òno sã za baro nie widzy, ale ju jem jakòs do
niegò przënãconô. A witro całô szkòła mdze wiedza ò ti nocnicë. Leno nie rozmiejã, co
w tim je taczégò smiésznégò.
– Môsz ògrôżkã? – spitôł Paùel.
– Taką nié za wësoką, leno 37 stãpieniów.
– A nie gôdôł jô?
– A cëż të taczégò gôdôł? Të sóm chcôł wiedzec, czë to jidze sã pùrgac na żokach.
– Wcale że nié. Ten reùmaticzny szpacér to bëła lëchô ùdba.
– Jaczi szpacér? Jô czuł, że szpacérë mògą bëc romanticzné, ale żebë reù… reù… – jąkôł
sã Pioterk.
– Reùmaticzné. Të nie wiész, co to je reùma?
– Kò pewno jakô chòrosc.
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– Mòja Starka mô reùmã – dali pòwiôdôł Paùel. – Òna gôdô, że jã w gnôtach łómie.
– Mie nick nie łómie – jem wëłożëła.
– Le pòczekôj, jesz pôrã taczich szpacérów, a òbaczisz.
– Nëże, a të tu przëszedł, żebë mie wjadowic? A mòże të jesz wëplestôsz mòjim Rodzëcóm, jak to bëło?
– Jô ju ani słowa nie pòwiém. Tu môsz zesziwczi, më za gòdzënã za nima przińdzemë.
I szlë. Tak to wëzdrzała gòscëna ù chòrégò człowieka. Nôprzód Pioterk mie rozgòrził tim
swòjim rechòtã i rąganiama z mòji nocnicë. Pòtemù Paùel tim swòjim: „a nie gôdôł jô”. (…)
Przëszlë pò swòje zesziwczi, piãc minut pòsedzelë, wcyg z mùniama. Jô jima da dwa lizôczi,
z nëch trzech, jaczé mia jem wëgróné. Kò równak, nie zdrzącë na wszëstkò, są mòjima Drëchama.
Pózni z robòtë przëszedł Tata i ùwarził pôłnié. Mój Tata
pò prôwdze baro dobrze gòtëje, leno je nót cëgã gò
chwalëc. Tak bëło i terô. Przëniósł mie zupã na tablëce
i sôdł z bòkù. Jô jadła i nick sã nie òdzéwa.
– Cë ta zupa nie szmakô – rzekł Tata.
– Je baro dobrô – pòchwôlëła jem.
Za sztót zôs to samò.
– Jô widzã, że Cebie nie szmakô.
– Szmakô, czë Tata nie widzy, że jém?
Czejbë òna bëła lëchô, tej jô bë nie jadła.
Za minutã Tata nie wëtrzimôł.
– Jaką jô dobrą zupã zrobił. Blós Cë òna
cos nie szmakô!
– Nié, nie szmakô! Òna mie nijak nie szmakô.
Je lëchô.
Tata sã òbrësził.
– Në jo, wez, człowiekù, nawarzë dobri zupë,
a òna nie chce jesc.
– Ale jô ju doch zjadła, Tata nie widzy?
Tata zmùrzowiałi wëszedł z jizbë. Czasã òn je nié do strzimaniô. Czedë cos ùwarzi, tej
gôdô, że nama to nie szmakô. Jemù jidze ò to, żebë gò pòchwalëc. Czë mój Tatk pò prôwdze
nie widzy, jak baro wszëtczima szmakô. To dosc łôtwie jidze sprawdzëc. Sygnie przëzdrzec
sã na ùszë. Jak sã trzãsą, tej to na gwës szmakô. Móm to na se w szpéglu przeprifòwóné, jak
jô jadła szekòladã z òrzechama. (…) Dwa dni pózni jô dostôwóm pòcztową kartkã:
Snôżotë Balbinie i nocnica nie òdjimnie!
To jô wiedza, że bãdze sã smia całô szkòła.
Ten lelekòwati wiérztoklemcoch téż dostôł no wiadło.
Niech le jô sã dowiém, chtëż to je!
D. Stanulewicz, Balbina z IV B, tłum. B. Ugowska, Gdańsk 2015, s. 41 – 47

1

Jak to sã stało, że Balbina sã przeznobia? Òceń ji pòstãpòwanié.

2

Chto jã òdwiedzył i z kògùm przëszedł?

3

Co tak rozbawiło knôpów?

4

Przerëchtujta scenkã gôdczi bez telefón z drëchã abò drëszką, gdze bãdzeta
prosëła, żebë przenioslë wama zesziwczi, bò jesta chòri.
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Kaszëbsczé znanczi
na pòczątk:

Przëbôczë, jaczé są pòlsczé nôrodowé znanczi. Òpiszë je.

1

Chto je ùsôdzcą pòlsczégò nôrodnégò himnu? Pamiãtôsz, gdze sã ùrodzył?

Józef Wëbicczi

Odjimczi z Mùzeùm Nôrodnégò Himnu w Bãdominie

2

Òpiszë, wëzdrzatk kaszëbsczi fanë.

3

W céchù Kaszëb mómë Grifa – legendarnégò
stwòra, chtëren je sparłãczony z całim
Pòmòrzim òd XII stalata. Przeczëtôj pòwiôstkã
ò tim, skądka sã wedle legendë wzął grif na
Kaszëbach.
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Czedës piérwi, jesz za niepamiãcë, żił baro mòżny ksążã kaszëbsczi Krok.
Mieszkôł òn w przepësznym zómkù, co stojôł tam, gdze dzysô je wies Krokòwa.
Za jegò to czasów przëwanożił niewiada skądka ògromny juńc w te stronë i zamieszkôł na òstrowie Żarnowsczégò Jezora, a w rëjnach zómkòwiszcza. Juńc
ten, co wëzdrzôł nibë lew, nibë òrzeł z ògnistobiôłim òzorã, stôł sã wnetka taką
ùcemiãgą dlô kraju, jaczi jesz nigdë dotąd ni miôł. Co dzéń òn pòżérôł sétmë
niast. Wnet w całim òkòlim stało sã pùsto bez lëdzy, bò lud pòczął rëmac ze
strachù w daleczi swiat.
Òstôł le sóm ksążã ze swòją córką Wenedą, co z ùrodë dalek i szerok bëła
znónô.
W taczi ùcemiãdze dôł ksążã ògłosëc, że chtokòlwiek te juńca zabije, a Wenedã ùretô, dostónie jã za białkã. Tej przëszło wiele słôwnëch wòjarzi z nôrozmajitszich krajów, le kòżdi nalôzł straszną smierc w paszczãkach smòka. Jaż na
òstatkù zjawił sã młodi wòjôrz Reter z Retrë, co leżi w zemi wòjarsczich Redarów. Ten przedostôł sã na òstrów i tam w rëjnach zómkù zetkł sã òkò w òkò ze
strasznym juńcã. (…) Redosny kanął òn terôzka na zómk przed Kroka, prosząc
ò rãkã córczi jegò. Ksążã nié tëlkò że dotrzimôł słowa, ale na wiérzch jesz zlecył
jim całi swój krôj.
Pò smiercë Kroka rządzëlë Reter i Weneda jesz dłudżé lata baro szczestlëwie
całim krajã òd Wisłë wzdłużą Bôłtu jaż pòza Elbã. Òd tëch czas mają Kaszëbi
Grifa, szlachòtã tegò juńca Biôłozora w swòjim herbie.
Aleksander Labuda, Juńc biôłozor

Aleksander Labùda
(1902-1981) – pisôrz,
pòeta, gazétnik, aùtor
słowarza kaszëbsczégò,
dzejôrz, załóżca Zrzeszë
Regionalny Kaszëbów
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4

Kòmù zagrôżôł grif? Jak zwôł sã ksążã i gdze miôł swój
zómk?

5

Co òbiécôł ksążã za zabicé juńca?

6

Kòmù ùdało sã zabic grifa?

7

Z pòłączeniô jaczich dwùch zwierzãtów pòwstôł grif? Co
w nim je z jednégò, a co z drëdżégò?

8

Wëkònôj znanczi kaszëbsczi apartnoscë.

Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszëbë…
na pòczątk:

Przebôczta, jaczé kaszëbsczé znanczi më pòznelë na ùszłi
ùczbie.
Pòsłëchôjta kaszëbsczégò himnu, chtërnégò słowa pòchôdają z dokazu Hieronima Derdowsczégò.
Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł to
dokôz Hieronima Derdowsczégò. Òpòwiôdô ò rëbôkù
z Chmielna, chtëren òstawił doma białkã i môłé dzecë
i wëbrôł sã do Pùcka, pò sécë. Ale jegò droga nie bëła
prostô. Czôrlińsczi rësził z dodomù na pòczątkù adwentu,
a przëszedł nazôd w zôpùstë.

Hieronim Derdowsczi

Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł
wëjimk

Hieronim Derdowsczi –
(1852 – 1902)
pòeta, dramaturg,
ùsôdzca kaszëbsczi
epòpejë Ò panu
Czôrlińsczim, co do
Pùcka pò sécë jachôł

Szlachcëc w tële so pòprôwiôł òd surduta troczi,
Pò kapùzë so pòklepôł i ùjął pòd bòczi,
Głowã schilił kąsyczk na bòk, a czej béł ju w szëkù,
Zaczął spiewac, co ju chwilkã trzimôł na jãzëkù!
Tam, dze Wisła òd Krakòwa w pòlsczé mòrze płënie,
Pòlskô wiara, pòlskô mòwa nigdë nie zadżinie.
Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrogã! Më trzimómë z Bògã.
Stanął... Kóń le wiedno w górã kòpëta pòdnosy –
Z tegò ceszi sã Czôrlińsczi i spiéw dali głosy:
Më z Miemcami wieczi całé krwawé wiedlë wòjnë,
Wòlné piesnie wiedno brzmiałë bez górë i chòjnë.
Nigdë do zgùbë...
Przëszedł Krziżôk w cwiardi blasze, pôlił wse i miasta,
Za to jegò cepë nasze grzmòcëłë lat dwasta.
Nigdë do zgùbë...
Nas zawòłôł do swi rotë pòlsczi król Jadżełło,
Tej w miemiecczich karkach gnôtë trzeszczałë jaż miło.
Nigdë do zgùbë...
Dze król Kazmiérz gnôł Krzëżôka? Gnôł gò pòd Chònice!
Bë gò zgniotłë, jak robôka, kaszëbsczé kłonice.
Nigdë do zgùbë...
Hieronim Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł,
Gdańsk 2007, s. 268  –  270
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Czej rôz naju òkrãtama Szwedë najachalë,
Më żesmë jich kapùzami z Pùcka wënëkalë.
Nigdë do zgùbë...
Krziżã swiãtim przeżegnóné séc, seczera, kòsa.
Z tim Kaszëba w piekle stónie, diôbłu ùtrze nosa.
Nigdë do zgùbë...
Nasz Stanisłôw Kòstka swiãti, co sã ù nas rodzył,
Nie dopùscy, bë zawzãti wróg nóm długò szkòdzył.
Nigdë do zgùbë...

Zarząd Òglowi Zrzeszeniô
Kaszëbskò–Pòmòrsczégò
ùchwałą z dnia 21 stëcznika 2017 r.
przëjął, że pierszô sztrofa i refren
z dokazu Derdowsczégò są
òficjalnym kaszëbsczim himnã.

Płaczą matczi nad sënama, płaczą dzys dzewice,
Hòla, jesz je Bóg nad nama, dôł cepë, kłonice.
Nigdë do zgùbë...

1

Piesniô òpòwiôdô ò drãdżi kaszëbsczi historii. Pòdzelta sã na 9 karnów i niech
kòżdé zajimnie sã 1 sztofą. Przedolmaczta je.

2

Ùłożë pòsobicą biôtczi i nieprzëjacelów, ò jaczich je gôdka w piesnie.

3

Naùczë sã spiewac kaszëbsczi himn.
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To kaszëbskô stolëca
na pòczątk:

Czë wiész, że za historiczną stolëcã Kaszëb
ùznóny òstôł Gduńsk? Jak mëslisz, dlôcze?
Jak sã Tobie zdaje, jaczé miasto je kaszëbską
stolëcą?
Marila Wòlskô

Stolica Kaszub
Siedem miast od dawna kłóci się ze sobą,
które z nich jest wszech Kaszub głową:
Gdańsk – miasto liczne;
Kartuzy – śliczne;
Święte Wejrowo;
Lębork, Bytowo;
cna Kościerzyna i Puck perzyna.
Maryla Wolska, Stolica Kaszub, w: Róża Ostrowska,
Izabela Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk 1978, s. 113
1

Zaznaczë na karce Kaszëb miasta, ò jaczich je mòwa w teksce.

2

To prôwda, nie je ùstaloné, jaczé miasto winno bëc stolëcą Kaszëb. A Tobie jak sã zdôwô,
jaczé z tëch sédem mògłobë òstac naszą stolëcą? Ùdokaznij swój òbsąd.

3

Naùczë sã ti krótczi wiérztë na pamiãc.
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Kòmpùter naji drëch
na pòczątk:

Co nôbarżi lubita robic, jak ni mùszita sã ùczëc?
Czedë Wa dostała swój pierszi kòmpùter?
Co mòże robic w kòmpùtrze?

W mòji klase prawie wszëtcë ju mielë kòmpùtrë. Blós jô
jesz ni miôł ti cëdowny maszinczi. Nick to nie pòmôgało,
że jô tëli razy ju prosył nënkã i tatka. Òni bëlë ùpiarti. Nijak
jô jich ni mògł dostac na swòjã stronã. Czejbë w mòji klase
nicht kòmpùtra ni miôł, tej jô bë nick nie rzekł. A tak? Czasã to
mie jaż sã nie chcało zdrzec na ten swiat. A starszi dërch swòje:
– Wzerôj dali jak na kùńc swòjégò nosa. Më jesz mùszimë kùpic
wiele brëkòwniészich rzeczi jak ten twój kòmpùter – gôdôł tatk.
– Jo, a tej të bë le w tim kòmpùtrze sedzôł. Tak cos! Bùten të
bë ju pewno wcale nie szedł – jisca sã nënka. – Të le dopiérkù nie
chcesz nama pòmagac, a co bë tej bëło?
A jak jô na tak cos słëchôł, tej pësk jô miôł wëkrzëwiony na drëgą
stronã, a mój kòmpùter kòt na ògònie niósł.
Dłudżi czas jô bë so dôł głowã ùcąc, że pòzwa przëjãcé wzã sã
òd tegò, że w dzéń przëjãcégò dzôtczi przëjimają wiele drodżich
darënków. Jaż w drëdżi klasë jô do rozëmù doszedł. Katechetka
nama rzekła, że to jidze ò przëjãcé Jezësa do serca. Kò cëż. Ni ma
co za wiele so brac do głowë.
Tak téż w maju sã òkôzało, że dëcht czësto zmilony jô nie béł.
Na przëjãcé jô dostôł kòmpùter. Mój të Panie. Jaż mie sã òczë
smiałë. Dzeż to napisac?
Kò mòje szczescé nie dérowało za długò. Starszi téż wnet sã
pòznelë na kòmpùtrze. A tej nasze żëcé baro sã zmieniło:
– Nënkò, jô jem głodny! Czedë bãdze wieczerza?
– Zarô, zarô. Jô wnet jidã, leno skùńczã tã jigrã.
– Tatkù, pòwiédzce cos nënce. Jô bë téż chcôł sadnąc
do kòmpùtra! To je mój kòmpùter, jô gò dostôł! –
tak jô stojôł jak na wãgliszkach a jamrowôł.
– Jo, Tereskò, të za wiele sedzysz przë tim
kòmpùtrze. Wezle terô òdińdz, a zrób mie plac, jô
bë doch téż chcôł czasã do nie sadnąc.
Tak mòji starszi mie z kòmpùtrã wëpùcowelë.
Janusz Mamelski, Mack, Gdańsk 2016, s. 17 – 18
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1

Przeczëtôj pò cëchù tekst Janusza Mamelsczégò, a pózni sprawdzë, czë Të zrozmiôł to, co
przeczëtôł.
1. W klasë Macka
a) nicht ni miôł kòmpùtra
b) blós Mack ni miôł kòmpùtra
c) wszëtcë mielë kòmpùtrë
2. Mëmka ùwôża, że:
a) ni ma dëtków na lëtkùp
b) mùszą kùpic wiele brëkòwniészich rzeczi
c) Mack bùten bë ju wcale nie szedł
3. Mack dostôł kòmpùter
a) na kòmóniã
b) òd Gwôzdora
c) na roczëznã
4. Mack sã długò nie cesził z darënkù, bò:
a) kòmpùter sã zepsuł
b) Mëmka zala gò kawą
c) starszi zaczãlë na nim grac

2

Jaczé są plusë i minusë kòrzëstaniô z kòmpùtra? Pòdzelta sã na dwa karna, niech jedno
zajimnie sã pòzytiwama, a drëdżé negatiwama. Òbaczta, jaczé karno mô wiãcy argùmentów.

3

Przetłómacz słowa. Co stoji w môlu ã?
czasã, drëgą stronã, sã, przëjãcé, bãdze
Kaszëbsczé ã czãsto stoji w placu pòlsczégò ę
np. gãs – gęś

4

Nalézë w teksce J. Mamelsczégò jiné wërazë z ã. Czë je to zgódné ze wskôzą?

5

Przepiszë do zesziwka i dofùluj ą abò ã. Sprawdzë wëmiana kaszëbsczégò ã na pòlsczé ę.
Czë wiedno sã to sprôwdzô?
ùrz

d, Sm

m

ka, ùm

szt

pel, kr
w

6

tk, s

sôd, d

czony, kal
cëszk, pi

bórk, gł
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dôrz, w
sc, r

bòk, maj

dnik, zakl
gòrz, łab
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tk, t
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ga, k

ti, r

ka, g
së, m

ba, pami

pnica, k

sk, w

ba,
drosc,

c, w

ps,

dżel

Dôj bôczënk na słowa z ą i ã. Pamiãtôj ò wëmòwie.
bãdą, bãdã, sã, so, są
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Dzéwczëcé wróżbë
na pòczątk:

Ùłóżta z rozsëpónczi 5 rzeczónków i pòwiedzeniów sparłãczonëch ze swiãtima: Katarzëną
i Andrzejã. Pòmòcné mògą bëc Przysłowia kaszubskie J. Pòmiersczi abò Kaszëbsczé abecadło W. Bòbrowsczégò i K. Kwiatkòwsczi.
Na

swiãtą

Katarzënã

szëkùj

Sniég

w Andrzeja,

pierzënã.

cepłą

dlô

zasewów

lëchô

nôdzeja.

Swiãtô

Katarzënã

adwent

rozpòczinô,

jesz

mądrzi.

sw. Andrzéj

A

Na

swiãtégò

Andrzeja

biwô

na Andrzeja

Jak

zawieja.

pierszô

wóz.

so

szëkùj

mróz,

Dzéwczëcé wróżbë
(lëdowô spiéwa)

Na kamiszkù sedzała, kwiôtczi so ùkłôdała,
kwiôtczi, kwiôtczi ùkłôda i sã baro dzëwòwa.
La, la…
Na kamiszkù sedzała, płatk pò płatkù skùbała,
płatk pò płatkù skùbała, z kwiôtków sobie wróżëła.
La, la…
Na kamiszkù sedzała i ò Jankù mëslała,
i ò Jankù mëslala, bò gò baro kòchała.
La, la…
Na kamiszkù sedzała i tak kwiôtczi pëtała,
kwiôtczi, kwiôtczi rzeczta mie,
czë mój Jank jesz kòchô mie.
La, la…
Dzéwczëcé wróżbë z: Kaszubski śpiewnik
na: www.kaszubi.pl (1.09.2018 r.)
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1

Òdczëtôj datë z kartów kalãdôrza. Czedë òbchôdómë mionowi dzéń Katarzënë,
a czedë Andrzeja?

2

Naùczë sã spiewac piesniã Dzéwczëcé wróżbë (melodia na platce).

Andrzejczi parłãczą sã nama z wróżbama. Kòżdi z nas na gwës lôł wòsk na wòdã abò przebijôł szpilką papierowé serca z wëpisónyma mionama knôpów abò dzéwczãt. Dzysô wróżą so
wszëtcë: młodi i stôri, knôpi i dzéwczãta. Piérwi tak nie bëło. W andrzejczi wróżëłë so blós
dzéwczãta, a knôpi mòglë to zrobic tidzéń prãdzy na Katarzënã. Jedny i drëdżi chcą sã dowiedzec, chto bãdze jich drëgą pòłową. Wszëtcë wierzelë, że to je magiczny czas.
A jak to piérwi z tima wróżbama bëło?
Nim dzéwczã legło do spaniô, nadgrëzło jabkò i włożëło je pòd zôgłówk. Miało
nôdzejã, że w nocë przińdze ji ùkòchóny, żebë tegò jabka spróbòwac. Wierzëło téż,
że bãdze miec miłé snicé ò swòjim mùlkù.
Dzéwczãta cëskałë zôrna ówsa na wòdã. Jedne bëłë czësté, a jiné z plewama. Tim
czëstim bëłë nadóné miona białgłowsczé, a tim drëdżim – chłopsczé. Jak sã dwa
zetknãłë, to òznôczało, że takô pôra sã òżeni.
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Lëdze lëstë piszą…
na pòczątk:

Jak dzysô lëdze sã ze sobą kòmùnikùją?
Chto jesz dzysô pisze lëstë?

1

Dofùluj tãgódkã. Hasłama są dolmaczenia pòlsczich słów.

1) Paczka
2) Grudzień
3) Adresat
4) Nadawca
5) Koperta
6) Adres

2

Pò co lëdze chòdzą na pòcztã?

môl i data

nôgłówk
wstãp

rozwiniãcé

zakùńczenié

pòdpis
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3

Smãtk, psota, znôwù namiészôł i rozdrzucył dzélëczi lëstu Klarë.
Ùłożë je zgódno ze wskôzama.
Ni mògã sã dożdac
spòtkaniô.

Żdajã na Twòje bédënczi.

Mòże Të mie cos
pòdpòwiész?

Mëmka gôdô,
że sama mògã jã nazwac.

Baro jem rôd z tegò,
bò donëchczas jô bëła
jedurnym dzeckã
mòjich starszich.

Nié dali jak wczora mòja
mëma rzekła mie, że
bãdã mia sosterkã.

Pùzdrowò,
14 lëstopadnika 2018 r.

Piszã do Ce, bò mùszã
sã pòdzelëc mòjim
szczescym.

Klara

4

Lubòtnô Drëszkò

Slã pòzdrówk,

Terô całi czas sã
zastanôwióm, jaczé
dac ji miono.

Napiszë, jakno Léna, òdpòwiédz do Klarë na ji lëst.
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„Chto pierszi, ten lepszi”
na pòczątk:

Chto z waji mô brata abò sostrã? Òpòwiédzta
ò nich.
Czë Wa sã sztridëjeta z rodzeństwã? Jaczé są
przëczënë wajich spiérków?
Lepi miec starszé czë młodszé rodzeństwò?

Móm starszégò Brata i same jiwrë z Nim. Òn terô sztudérëje biologiã w Pòznanim i mieszkô tam w akademikù. Dodóm przëjéżdżô baro rzôdkò, równak to
mie nijak nie jiscy. Mëma cwierdzy, że òn je baro mądri, jô w to równak nie
wierzã. (…)
Mie to le ùswiądniło, że mój Brat je nômądrzészi, bò ùrodzył sã rëchli jak jô
i temù na niegò spłënãłë wszëtczé pòczestnotë. Chto pierszi, ten lepszi. Wiedno sã nôlepi z całi klasë ùcził, nôlepi jezdzył na kòleczkòwëch szrëcach, nôlepi
kòpôł balã. Rôz to nawetka i jô widza, jak nôrëchli jôdł lodë i nôchùtni biegôł.
Leno, że to bëło tedë, czedë jegò i jegò niebëlnëch Drëchów gònił jaczis pies,
ale przed tim òni mòcno gò wjadowilë. Mój Brat nëkôł nôrëchli, ale ten pies
i tak gò dogònił, i w bùksach wëżarł mù wiôlgą dzurã. Doma to dało straszną
szkalingã, bò to bëłë jegò nôlepszé i nôdrogszé bùksë.
Ale mój Brat jesz nôwiãcy razy mùszôł przepisëwac za karã zdanié: „Nie
mdã strasził dzéwczãtów”, „Nie mdã chrąszczelów przënôszôł do szkòłë”
abò „Nie mdã przelôżôł bez płot”. Jegò Szkólnô bëła ti ùdbë, że jak
bówka ze sto razy napisze taczé zdanié, tej pò prôwdze ju nie mdze
tëch rzeczi robił. Równak mój Brat bez płot i tak przelôżôł,
a z tornystra wëchôdałë mù kôrtczi zapisóné zdanim „Nie mdã
przelôżôł bez płot”. Jemù, tak prosto rzec, nie chcało sã chòdzëc
nawkół, a bez płot droga bëła nôkrotszô.
Mój Brat czedës miéwôł widzałé ùdbë, a wszëtkò mù ùchôdało
sëchim pãkã. Nie wiém, czemù gôdô sã „sëchim pãkã”. Mòże
temù, że tedë nie dô szkalindżi i nie je mòkro, bò nicht nie
płacze. Mòjémù Bratu dëcht wszëtkò ùchôdało sëchim pãkã,
bò jemù dobrze szło w szkòle. (…)
A jesz do te na przirodze sã nijak nie znaje, chòc sztudérëje
biologiã. (…) Nie wiém, czë jô wama ju rzekła, że mój Brat
nazéwô sã Witk. Òn to mô w żëcym szczescé, nawetka miono
mô normalné!
Bez sztót przëszło mie do głowë, żebë tak przëtrôfkã rzec
Witkòwi, że Mëma nie wié ò jegò wrëjach z Barbôrką, ale wnet
mòże sã ò nich dowiedzec... (…)
Më szlë dali bez park, nick do se nie gôdającë, czej doszedł
nas dzecny głosk.
– Balbina! Balbina! Z kògùm të jidzesz?
Za nama nëkôł Karólk, młodszi brat Paùela. Mô trzë latka
i jesz nie pòtrafi dobrze gadac.
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Nie wëmôwiô „r”, a terô zamiast „jidzesz” rzekł „jidzes”.
– To je mój Brat Witk. Jes të sóm, Karólkù?
– Nié, z Paùelã, ale jô mù ùcekł.
Në jo, wszëtcë starszi bracynowie do niczegò sã nie nadôwają. Nawetka trzëlatnégò krôsniôka ni mòże ùpilnowac. Wejle, jidze ten niewëdarzélc.
– Dobri dzéń – rzekł Paùel do mòjégò Brata. Baro grzeczno i òficjalno. A mój Brat łaskawò na to pitanié òdpòwiedzôł.
– Balbina, jô chcã miec Paùelów globùs – Karólk szarpôł mie za rãkã.
Witk sã głosno rozesmiôł.
– Jesz jeden globùs òrãdzą do rodzynnëch sztridów, jak psë ò gnôt.
– Jô nie chcã gnôta, le globùsa – wëłożił Karólk. – Jô nie jem pies.
– A na co Cë globùs? – cekawiło mie.
– A żebë gò krącëc.
Wëszło mù to baro smiészno, bò Karólk rzekł „zebe gò klancëc”.
– Ale Paùel brëkùje globùsa do zrobieniô lekcjów – jô próbòwa retac Paùela przed ùtracenim wôrtny rzeczë.
Karólk równak béł chitrim òbserwatorã.
– Wcale że nié! Wa sã leno bawita! Jak mie gò nie dôsz, tej jô rzekã Mëmie, że wa dwòje
chceta jic do kina!
– Jô nie chcã – òdrzekła jem. – A do jaczégò kina?
– A wieleż më mómë w miesce kinów? – przekãsno spitôł mój Brat.
– Nie wiész? Jedno – pòwôżno òdpòwiedzôł Karólk.
– Cëż to mô bëc z tim kinã? – spita jem Paùela.
– Kò nic, mòże pùdzemë.
– A globùs?
– Të jes jesz za môłi, cobë sã nim zabawiac – scwierdzył òstro Paùel.
Biédny Karólk. Mòjémù Bratu stało sã gò żôl.
– Karólkù, të nie gadôj z nima, le ze mną.
– Dobrze. Co to? – spitôł Karólk. (…)
– Tegò nie wiém.
– Nie wiész? – ùredôł sã Karólk. – To je tëlk!
– Jaczi tëlk? – dopitôł mój Brat.
– Në, kò tëlk!
– Nié tëlk, leno tërk – jem òbjasnia. – Karólk nie gôdô jesz „r”. Te
kwiôtczi nazéwają sã tërczi. W naszim ògródkù téż je jich skòpicą.
– Balbina, të mia bëc sztël, bò stracysz globùsss – jadowito
ksyknął Witk.
Żëcé je cãżczé, jak sã mô taczégò Brata. Jô bë mili chca
miec sostrã, a nôlepi jak më bë bëłë pôrką. Wieleż ùcesznëch
przigòdów më bë tej miałë!
Danuta Stanulewicz, Balbina z IV B, tłum. B. Ugowska, Gdańsk 2015, s.48 – 58
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1

Wësłechôj całégò òpòwiôdaniô. Òpòwiédz
ò brace Balbinë.

2

Jaczé karë dostôwô Witk? Wskażë pasowné
wejimczi w teksce.

3

Co òznôczô pòwiedzenié „ùchadac sëchim
pãkã”? Odszukôj wejimk, w jaczim je zastosowóny to pòwiedzenié.

4

Co sã przëtrafiło bòhateróm w parkù?

5

Kògùm të chcesz òstac, jak doroscesz?

6

Przeczëtôjta z pòdzélã na role wëapartniony wëjimk
z ùczbòwnika.

7

Spòrządzë w zesziwkù zestôwk, jak nen niżi. Wëpiszë
z tekstu ò Balbinie wërazë, chtërne są pòzwama:
lëdzy

8

zwierzãt

rzeczi

wseczëców

Na jaczé pëtania te wërazë òdpòwiôdają?

JISTNIK – dzél mòwë, co nazéwô òsobë, zwierzãta, rzeczë, wiodrowé warënczi, wseczëca, a òdpòwiôdô na pëtania: chto? co?
Mòże wëstãpòwac w pòjedinczny abò wielny lëczbie.
Mô jeden z trzech ôrtów.
chłopsczi ôrt (ch. ô.) – TEN
białgłowsczi ôrt (b. ô.) – TA
dzecny ôrt (dz. ô.) – TO
Jeżlë jistnik wëstąpi w lëczbie wielny, nôleżi gò sprowadzëc do
pòjedinczny lëczbë i dopiérze tedë ùstalëc ôrt,
np. dzecë – jedno dzeckò, to dzeckò – dz. ô.

9
10

Òkreslë ôrt jistników wëpisónëch w cwiczënkù 7.
Òkreslë lëczbã i ôrt jistników.
białka, miłota, grzëmòt, pùjk, Ana, starka,
rubzôk, knôp, sostra, półbraca, mëma, słuńce
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„Jaczi snôżi to darënk”
na pòczątk:

Rozrzeszë rebùs.

ska

o

j

kò

Jak wëzdrzi gòsc z rebùsa? Namaluj gò w zesziwkù i òpòwiédz, jak òn wëzdrzi.
Czedë òn przëchôdô i do kògò?
Òb czas słëchaniô piesnie Jaczi snôżi to darënk, spróbùj dofùlować ji tekst,
bò Smãtk, psota, znôwù tu béł.
Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Jaczi snôżi to darënk
Cëż za szpôs! Do nas
Pón

, człowiek zacht.
, jak na trzech.

Miôł òn

gò dwigôł. Co za chwat?!
Bënë

miôł w nim lop
– centnar wnet.

Smaczków,
Do te jesz dobri
Krëszków, jabków,

mët.

Chto le chcôł, cos z te

,

, jinszi drops.

Jeden

blészcza,

A fejn dzéwczã

.

Dlô nie wëjął ekstra
Alaże, cëż to je?!
, rodny w ni pisënk.

1

Co Mikòłôj miôł w miechù? Wëmień wszëtczé darënczi.

2

Jaczi darënk dostało dzéwczã? Czemù je
to „ekstra cos”?

3

Naùczë sã fejn spiewac tã piesniã.

Zdrzelë w niã, dzëwiąc sã
Jaczi

to darënk.

Eugeniusz Pryczkowski, Jaczi snôżi to darënk w: Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, s. 26
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Jidą Gòdë
na pòczątk:

Co widzysz na malënkach? Żlë nie wiész, jak to sã zwie pò kaszëbskù, sprawdzë w słowarzu.
Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Gòdné drzéwkò
Pòjta w jizbã drawò dzôtczi
Dankã strojëc je ju czas.
Wezta kùgle, lińcuch, swiéczczi,
To mdze ceszba dlô nas.
Ref. Bò na Gòdë w kòżdi chëczë
Drzéwka stroją wszëtczé dzecë.
Kò to baro wôżnô rzecz,
Rôz le w rokù mòże bëc.
Ach, jak wësok je jaż w czëpie!
Trzeba sobie stółk wëszëkac.
Le chto w górã rwie sã slepò,
Mòże chùtkò znëkac.
Zôs na dole bezpiek bãdze,
Cos pòd danką mòże leżec.
Jakùż wôżné, bë dëcht wszãdze
Kòżdi gòdno mógł żëc.
Eugeniusz Pryczkowski, Gòdné drzéwkò
w: Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, s. 25

1

Czim je przëstrojonô danka?

2

Namluj gòdné drzéwkò w swòjim zesziwkù, wskażë na
dankòwé wëòzdobë i pòdpiszë je.

3

Zaspiéwôjta razã piesniã.

4

Zgromadzta jak nôwiãcy słowów sparłãczonëch z Gòdama
i Mikòłajã. Pòtemù razã ze szkólnym ùłóżta tekst diktanda,
jaczi pózni òn wama pòdiktëje.
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Gòdowé żëczbë
na pòczątk:

Na gwës sleta na Swiãta kôrtczi z żëczbama? Do kògò
je sleta?
Jak dzys lëdze skłôdają sobie swiąteczné żëczbë?
Czegò ledzë so żëczą na swiãta?

Serakòjce, 11. 2018 r.
Lubòtny Starkòwie,
Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia przesyłam
najlepsze życ zenia zdr

Wam

owia,
szc zęś cia i radości, a pod

choinką super prezentów
od Gwiazdora.
		
		An

toni

1

Przetłómaczë żëczbë na kaszëbsczi jãzëk. Dôj bôczënk na wôżné elementë w teksce żëczbów.
Nazwj je.

2

Czegò braknie w żëczbach, co są niżi zapisóné?

Z lëżnoscë Gòdów żëczã Wama miłotë,
szczescô i zdrowiô.
Klara

Na te Gòdë slã wama żëczbë zdrowiô
i ùcechë.
Agnés

Kartuzë, 11.2018 r.

Kòchónô Cotkò,
Jidą Gòdë, tej żëczã Tobie zdrowiô,
miłotë i ùbëtkù.
Môrcën
3

Pùzdrowò, 11.2018 r.

Mëmkò,
Żëczã Tobie zdrowiô, ùcechë, miłotë
i dobrocë na te Gòdë.

Wëmëslë i wëkònôj swòjã kôrtkã z żëczbama na Gòdë.
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Wilëjô Gòdów
na pòczątk:

Jak ù Ce doma szëkùjeta sã do Wilëji Gòdów.
Jaczé jestkù je na wajim stole?

Piérwi w Wilëjã Kaszëbi wstrzëmiwelë sã òd jedzeniô. Żdelë
do wieczerzë, chtërna bëła pòstnô i skrómnô. Ù zamòżniészich
Kaszëbów bëło 10 pòtrawów, przërëchtowónëch z tegò co dała
zemia: groch, szabelbón, mak, semiã, sezonowé grzëbë i brzôd, kapùsta, bùlwë. Nôwôżniészima pòtrawama bëłë: klósczi z sëszonym
brzadã abò zalóné cartim makã; kapùsta z grzëbama, sledze,
a tam dze bëło bliskò do jezór jiné gatënczi rib. Apartną pòtrawą
rëbôków z nordë béł gòtowóny wãgòrz z klóskama i slëwama.
Pòd dekã na stole kładło sã kąsk słomë abò sana, a w nórcë
jizbë snop żëta, żebë w przińdnym rokù sã darzëło i bëłë dobré
plónë.
Dopiérze na pòcz. XX stalata przëszedł zwëk strojeniô danczi. Òzdobama bëłë môłé, czerwòné jabùszka, kùszczi w sztôłce
zwierząt, gwiôzdków i pazłotka.
Kaszëbi w ten dzéń òsoblëwie dozérelë chòwã. Tegò wieczora
dostôwała òna nôlepszą paszã, a czasã téż co z wilijnégò stołu.
Gbùrze pò wieczerzë szlë do brzadownika, gdze z gòdowégò snopa robilë pòwrózczi i òbwiązywelë nima kòżdé brzadowé drzewò.
Ta noc bëła ùznôwónô bez Kaszëbów za magiczną, mògłë sã
tedë zdarzëc rozmajitë cëda.
Longin Malicki, Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 1986, s. 15 – 18

1

Przeczëtôj ùwôżno tekst i dospòrządzë w zesziwkù tabelã: kaszëbskô Wilëjô piérwi
i dzys. Wëkòrzëstôj infòrmacje z ramczi.
kaszëbskô Wilëjô piérwi

kaszëbskô Wilëjô dzys

wëmëslné jestkù, prosté dania, rëbë, klósczi, szabelbón,
groch, kapùsta, sano pòd òbrëskã, snop żëta, danka, kùgle,
jabùszka, kùszczi, swiéczczi, dobré jestkù dlô chòwë,
kapùsta z grzëbama, brzadowô zupa, cëdowné zdarzenia, pòst
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2

Gòdë to czas spiéwaniô kòlãdów. Zaspiéwôjta
kòlãda „W stajeneczce narodzoné”

Antón Peplińsczi

W stajeneczce narodzoné
W stajeneczce narodzoné
To Dzecã Bòżé.
W żłóbkù na sanie złożoné,
Chtëż Gò wspòmòże.
Ref. Luli, luli, luli la – to Dzecã Bòżé,
Luli, luli, luli la – chtëż Gò wspòmòże.
Do stajenczi przëlecelë
W niebiesczi bieli
Co sã pierszi dowiedzelë
z nieba anieli.

Antón Peplińsczi
(1918 – 1995) – ksądz,
pòeta, ùsôdzca frantówków, m.jin. Kaszëbë
wòłają nas

Ref. Luli, luli, luli la – w niebiesczi bieli
Luli, luli, luli la – z nieba anieli.
A z dôleka trzej królowie
za gwiôzdą jadą,
złoté kòrónë na głowie
i darë kładą.
Ref. Luli, luli, luli la – za gwiôzdą jadą,
Luli, luli, luli la – i darë kładą.
Antoni Pepliński, W stajeneczce narodzoné w: Kaszubski śpiewnik bożonarodzeniowy,
pod. red. Witosławy Frankowskiej, Gdynia-Wejherowo 2017, s. 40
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Dwanôsce bracynów
na pòczątk:

Wiele je miesący w rokù? Przebôczë sobie pòlsczé pòzwë miesący.
Dôj bôczënk na malënczi z bòkù. Z jaczima miesącama cë sã kòjarzą?
Wëbierzë jeden malënk i òpiszë, co na nim widzysz?

Na mùzyce sylwestrowi zeszło sã dwanôsce bracynów. Bëlë to: stëcznik, gromicznik, strëmiannik, łżëkwiat, môj, czerwińc, lëpińc, zélnik, séwnik, rujan,
lëstopadnik i gòdnik. Òni sã sztridowelë ò to, chto z nich je nôwôżniészi. Pierszi òdezwôł sã stëcznik i rzekł:
– Dożdżëta le përznã i ùzdrzita, jak mie lëdze mdą witac.
Tej òdezwôł sã gromicznik i rzekł:
– Czejbë nié jô, tej lëdze bë wcale nie wiedzelë, co to je zëma. Dzôtczi bë ni
miałë czej na sónkach i szrëcach jezdzëc.
Na to strëmiannik:
– A czej jô przińdã, tej drzéwiãta, kwiatë i ptôszczi bùdzą sã ze spikù.
Na to łżëkwiat:
– A czej jô jem, tej je jesz pëszni na swiece.
– A czej jô jem, tej je jesz pëszni – sztridowôł sã môj.
– Nôlepi je, czej jô jem – rzekł czerwińc.
– Wa wszëtcë nie jesta nick wôrt – wëszczérzôł sã lëpińc. – Czej jô jem, tej je
nôlepi, nôcepli i nôpëszni na swiece.
Na to zélnik:
– Czej bë nié jô, tej bë lëdze ni mielë chleba.
Tej òdezwelë sã trzeji bracynowie razã: béł to séwnik, rujan i lëstopadnik:
– Czejbë nié më, tej bë lëdze ni mielë bùlew, wrëków ani brzadu.
A gòdnik na to:
– Czej jô jem, tej je Gwiôzdka, na chtërnã ceszą sã dzecë i wiôldżi lëdze.
Wëbiła dwanôstô w nocë i zaczął sã Nowi Rok. Stôri Rok òddzãkòwôł sã
z Nowim Rokã. Nowi Rok czuł sztridkã dwanôsce miesąców i rzekł jima:
– Wa wszëtcë jesta równo wôżny. Czejbë jednégò z waji nie bëło, tej jô bë
mùszôł jic òd lëdzy précz. Òd négò czasu no dwanôsce bracynów żëje w zgòdze
i wicy sã ò nick nie sztridëją.
Alojzy Nagel, Dwanôsce bracynów w: „Pomerania” nr 10 z 2002 r.
1

Czedë sã spòtkelë bracynowie? Co to je za czas?

2

Ùłożë pòsobicą miona bracy z tekstu Nagla. Wëpiszë jich miona do zesziwka.

3

Jak sã zachòwiwelë braca? Wëbierzë pasowné słowa.
dobri dlô se, przechwôliwelë sã, kòżdi chcôł bëc nôwôżniészi, dbelë ò se,
doskôcelë sobie, bawilë sã, tuńcowelë

4
5

Chto jesz béł bòhaterã tegò tekstu òkróm bracy? Co òn jima rzekł?
W jaczim miesącu Të sã ùrodzył. Dospòrządzë zdanié w zesziwkù.
Jô sã ùrodzył w 		
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Tedë na swiece je

Cządë rokù
na pòczątk:

Przëbôczë so pòzwë miesąców. Pòdzelta je na sztërë karna. Wedle jaczi wskôzë bãdzeta je
ùkłôda?

Rok miôł czwioro dzecy. Młodégò, wiesołégò bòrénkã, chtëren
zwôł sã Zymk. Spòsobné dzéwczã, co sã wiedno ùsmiéwało. Ji
miono bëło Lato. Përznã starszé dzéwczã, baro gòspòdarné i robòcé, zwało sã Jeséń.
Nôstarszô z dzecy Roka bëła Zëma. Bëła kąsk zgniłô i chcëwô,
ale lubia òpiekòwac sã zwierzãtama i zabawiac dzecë.
Czej le słuńce zaczãło përznã wicy przëgrzewac, Zymk wzął
zwónk i jął wszëtkò bùdzëc z zëmòwégò spikù. Òn bùdzył ze spikù
kwiôtczi, krze i drzéwiãta, szãtopiérze, żnije i miedwiédze. Rôcził
do se ptôchë z cepłëch krajów, òsoblëwie bòcónë, skòwrónczi,
skórce i jaskùleczczi. Dbôł ò to, żebë na swiece bëło snôżo, bestro
i wiesoło. Nie zabôcził téż ò tim, żebë wszëtcë mielë co jesc i co pic.
Lato zôs dbało, żebë bëło cepło i deszcz, żebë wszëtkò chùtkò
rosło i dozdrzeliwało. Przëbôcziwało téż lëdzóm, żebë òni na czas
seklë i żniwilë trôwã i zbòżé.
Jeséń, jakno nôbarżi gòspòdarné dzeckò Rokù, żniwia wszëtkò
co jesz Lato zeżniwic nie zdążëło i zataca to w swòjich spichrzach.
Drzéwiãtóm kôza lëstë zrzucëc, kwiatóm, trôwie i niechtërnym
zwierzãtóm kôza przërëchtowac sã do zëmòwégò spikù. Ptôchóm
kôza òdlecec do cepłëch krajów. Jednak niechtërne z nich, jak
warna, warbel czë sroka nie ùsłëchałë radë Jeseni i przezëmòwałë
w naszim kraju.
Nômni do robòtë mia Zëma. Tej-sej malowa na rutach kwiôtczi, na jezora i stawë kładła sklëniané wieka, rozpruwa zachlastnice i zôgłówczi i jich piórama scela zemiã.
Chòc òd négò czasu minãłë lateczné lata, to jednak dzecë Rokù
dzysô robią wszëtkò to, co robiłë przódë.
Alojzy Nagel, Rok i jegò czwioro dzecy w: Bôjczi i bôjeczczi, Gdynia 2016, s. 12
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1

Sprawdzta, czë wa ùwôżno przeczëta tekst Nagla. Zróbta so egzamin. Ùłóżta pò 5 pëtaniów
do tegò tekstu. Pózni zadôjta je swòjémù drëchòwi z łôwczi, a òn niech na nie òdpòwié.

2

Jak sã nazéwają dzecë Rokù? Pòdôj ji pòlsczé i kaszëbsczé pòzwë.

3

Wëpiszë pòsobicą pòzwë miesąców i dobierzë je w karna wedle cządów rokù.

4

Namluj dwòje z dzecy Rokù i wëpiszë wkół nich òkreslenia, chtërne do nich pasëją.
zgniłô, gòspòdarné, snôżota nôtërë, bùdzenié ze spikù, malowanié rutów,
òdlatiwanié ptôchów, cepłota, żniwienié, pilowanié rozscënów, żebë chùtkò rosłë;
kładzenié sklënianëch wieków, deszcz, rozpruwanié zachlastniców, wiele deszczu,
zascelenié zemi piórama, zdrzucanié lëstów

5

Jaczégò ôrtu są jistniczi nazéwającé cządë rokù?

6

Dopasuj pò jednym òkreslenim do cządu rokù: zgniłô, robòcy, gòspòdarnô, dbałé. Dôj bôczënk
na kùnôszczi.

ZNANKÒWNIK – dzél mòwë, co òkresliwô jistnik. Òdpòwiôdô na pëtania jaczi? jakô? jaczé?.
Mòże wëstãpòwac w lëczbie pòjedinczny i wielny. Òdmieniwô sã przez ôrtë, przëpôdczi i lëczbë.

Lëczba pòjedincznô

Lëczba wielnô

chłopsczi ôrt
ten (ch. ô.)
môłi, robòcy

chłopskòpersonowi ôrt
ti (chłper. ô.)
môłi, robòcy

białgłowsczi ôrt
ta (b. ô.)
môłô, robòcô

niéchłopskòpersonowi ôrt
te (niéchłper. ô.)
môłé, robòcé

dzecny ôrt
to (dz. ô.)
môłé, robòcé
7

Dospòrządzë w zesziwkù zestôwk:
Lëczba pòjedincznô
ch. ô.

b. ô.

Lëczba wielnô
dz. ô.

chłper. ô.

niéchłper. ô.

biôłi
wiôldżi
młodé
snôżé
smiészné
8
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Jaczi cząd rokù të lubisz nôbarżi? Ùdokaznij swòje zdanié.

Park Etnografny we Wdzydzach
na pòczątk:

Wëmień jezora w òkòlim Wdzydzów. Zapiszë je pò kaszëbskù. Dôj bôczenk na jich pòłożenié.
Co swòjim sztôłtã przëpòminają cë te jezora?

1

Czë wiész, co to je mùzeùm? Żlë nié, nalézë wiadã na ten temat i zapiszë notatkã do zesziwka.
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2

Przeczëtôj tekst ò nôstarszim mùzeùm na Kaszëbach. Pózni
rzeczë ò jegò załóżcach.

Park Etnograficzny we Wdzydzach to nôstarszé w Pòlsce bùtnowé
mùzeùm, co gromadzy stôré drzewiané bùdinczi, elementë apartny kaszëbsczi architekturë. Na 22 hektarach zemi ùmôlnionëch je
pònad 50 bùdinków.
Załóżcama bëlë Izydor i Téòdora Gùlgòwscë, chtërny w 1906
rokù delë pòczątk mùzeùm, kùpiającë òd Michała Hincë pierszą XVIII-wieczną chëcz. Z rokù na rok chëczi bëło corôz wiãcy.
Téòdora zajima sã malowanim i wësziwkã. Stwòrza swòjã apartną szkòłã wdzydzczégò wesziwkù. Ùcza białczi z òkòla wësziwaniô
i malowaniô. Òn ùcził chłopów plecónkarstwa. Béł dzejarzã kaszëbsczim, szkólnym i pòetą. Òbòje są pòchòwóny na terenie Parkù.

8

5
7

9

4
3

6
2
10

1
11

3

Zazdrzë na strona www.muzeum-wdzydze.gda.pl i napiszë legenda do mapë
zamieszczony wëżi.

4

Òdtwòrzë w internece wirtualną szpacérã pò Parkù. Nalezë infòrmacje ò:
a) ôrtach bùdinków
b) stałëch wëstawach
c) ùczbach, warsztatach dlô dzecy

5

Kòrzëstającë ze stronë internetowi mùzeùm wëbierzë so òdjimk z ekspònatã i napiszë jegò kôrtã infòrmacyjną: co to je, do czegò służi, skądka przëjachało, wiele
mô lat, itp.

6

Pògadôjta ze szkólnym ò wanodze do Wdzydzów. Zaplanujta ùczbë abò warsztatë
dlô waji.
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Òcalëc òd zabôczeniô…
na pòczątk:

Przëbôczë, co to jem mùzeùm? Jak nazéwô sã nôwikszé bùtnowé mùzeùm na Kaszëbach
i gdze je ùmôlnioné?

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi

Mùzeùm

Pismieniznë ë Mùzyczi

Słowińczi Wsë

Kaszëbsczé Mùzeùm miona
Frãcëszka Trédra

Mùzeùm Wëstrzédnégò
Pòmòrzégò

Historiczno-Etnografné Mùzeùm
miona Juliana Ridzkòwsczégò
Zôpadno-Kaszëbsczé
Mùzeùm

1

Mùzeùm Kaszëbsczi
Ceramiczi Néclów

Na karce zaznaczoné sã môle z niechtërnyma mùzeama na Kaszëbach. Skòrzëstôj z rozmajitëch zdrzódłów infòrmacji i dospòrządzë w zesziwkù zestôwk.
môl

pòzwa mùzeùm

zbiérë

kùltura materialnô Kaszëbów Bëtowsczich, grónkòwizna; kùltura materialnô Kaszëb
(lëdowi kùńszt); òbiektë sparłãczoné z Grifitama i lëdztwã Wëstrzédnégò Pòmòrzô;
zbiérczi pismieniznë kaszëbsczi; bùdinczi i gòspòdarstwa pò Słowińcach

71

Chmieleńsczi skôrb
na pòczątk:

Przëbôczë so, jaczé mùzeùm je w Chmielnie? Jak sã nazéwô rodzëna, co prowadzy
to mùzeùm?

Rodzëna Nélców zajima sã grónkòwizną òd pòkòleń. Do Chmielna przëcygnãlë pòd kùńc
XIX wiekù, za sprawą Frãcëszka Nécla (VII pòkòlenié grónkarzów). To òn dôł pòczątk słôwny do dzys Mésterni Néclów, co wërôbiô rozmajité statczi z glënë i do tegò przëòzdôbiô je
swòjima apartnyma kwiatama.
Dzys w Chmielnie mésterniã i Mùzeùm prowadzy X pòkòlenié, a jegò przédnikã je Karól
Elas (Nécel), sostrzën syn Riszarda Nécla. To za żëcô Riszarda Nécla w 1993 rokù doszło do
òdemkniãcô Mùzeùm Kaszëbsczi Ceramiczi.
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kwiat besu

kaszëbskô gwiôzda

môłô tëlpa

wiónk

naribk

wiôlgô tëlpa

1

Przezdrzë sã malënkóm z grónkòwizną. Òdszëkôj na nich elementë przëstrojënkù òpisóné
wëżi i nazwij je.

2

Ùłożë i zapiszë pëtania, jaczé bës chcôł zadac Karolowi Néclowi?

3

Przeczëtôj kôrbiónkã:

–Witóm wastã. Nazéwóm sã Frãck i przëjachôł jem z Gduńska.
– Dobri dzéń.
– Czuł jem, że ù waji w Chmielnie kònieczno mùszã òbaczëc jaczés mùzeùm.
– Na gwës jidze ò mésterniã Néclów.
– A co w nim je taczégò wôżnégò, że mie wastnô z kaszëbsczégò kôza je òbaczëc?
– Òd pònad 100 lat ta familiô zajimô sã wërôbianim glënianëch statków. Dzys to ju je X pòkòlenié!
–Alana! Tak cos! Chto jesz kùpùje taczé glëniané statczi, doch dzys wszëtcë kùpiają pòrcelanã abò szkło.
– Widzã, że të mùszisz kònieczo òbaczëc tã mésterniã. Niech le wasta Karól cë wszëtkò wëłożi.
Wejle, to je ten bùdink. Móm nôdzejã, że jak bãdzesz szedł nazôd, to zańdzesz do mie i mie òpòwiész
ò tim, co të tam widzôł.
Ôrtë wëpòwiedzeniów z pòzdrzatkù na cél wëpòwiescë
•
		
•
		
•
		
•
		
		
4

Òznajmùjącé – infòrmùje, przekazëje; zakùńczoné kropką.
Np. Frãck jidze òbezdrzec Mùzeùm Kaszëbsczi Ceramiczi.
Pëtającé – pëtô; zakùńczoné znakã pëtającym.
Np. Czë Frãc òbezdrzôł Mùzeùm Kaszëbsczi Ceramiczi?
Rozkôzëjącé – nakazëje, żądô, żëczi, prosy; zakùńczoné kropką abò krziknikòwim znakã.
Np. Biôj do tegò Mùzeùm. Le flot mie biôj do tegò Mùzeùm!
Krziknikòwé – wërôżô emòcje, je ekspresywné. Zakùńczoné krziknikòwim znakã.
Np. Frãck jesz nie widzôł Mùzeùm Kaszëbsczi Ceramiczi!
Wëpòwiedzenim krziknikòwim mòże bëc kòżdi ôrt zdaniów.

Wëpiszë z kôrbiónczi z zadania 2. przikładë sztërzech ôrtów zdaniów.
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Stôré grodzëskò
na pòczątk:

Rozrzeszë rebùs.

ch

sąc

l

1

Nalézë na karce tã wies. Òbaczë jak snôżo je pòłożonô.

2

Skądka sã wzãła pòzwa tegò môla? Òd jaczégò słowa òna pòwsta?

ga

Kiedyś, bardzo dawno temu, we wsi tej mieszkała uboga dziewczyna. Mieszkał
też syn gbura. Młodzi kochali się. Ona była biedna, a on bogaty. Stary gbur
ani słyszeć nie chciał, by syn miał poślubić dziewczynę bez żadnego posagu.
Któregoś wieczora, kiedy słońce ukryło się za pasmem wzgórz, a nad jezioro
Kłodno wypłynął księżyc jak pomarańcza, dziewczyna z rozpaczy skoczyła w toń jeziorną. Ciało jej wydobyto dopiero po paru dniach i pochowano
przy kościele. Przy kościele, ale po drugiej stronie, wkrótce wykopano grób
również gburskiemu synowi. Nie przeżył utraty ukochanej. Gdy umarł, ludzie
mówili: choć teraz, po śmierci, stary powinien ustąpić, zgodzić się na to, by
pogrzebano ich obok siebie. Gbur jednak był zawzięty. Ale miłowanie młodych okazało się i tak silniejsze od niego. Silniejsze od samej śmierci. Oto gdy
w dzień po pogrzebie chłopca wieś się zbudziła, ludzie ujrzeli dwa olbrzymie
pędy chmielu wyrastające z grobów kochanków i splatające swe ramiona nad
dachem kościoła. Dumny gbur kazał je ściąć. Nim jednak minęła noc, znowu
odrosły. I jeszcze raz kolejnej nocy, i jeszcze raz…
Stary musiał ustąpić. Dopiero, gdy groby młodych znalazły się obok siebie,
chmiel zwiądł, opadł i odtąd nie wyrastał. Tylko pamięć o gorącej miłości, która oparła się śmierci, przetrwała w nazwie wioski – Chmielno.
Róża Ostrowska, Izabela Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk 1978 r., s.59 – 61
3

Jaczé słowa–klucze są wedle cë nôwôżniészé dlô òpòwiedzeniô ti historie? Wëbierzë słowa
z pòdónëch niżi.
dzéwczã, czôłen, młodosc, mòrze, mùlk, ricerz, biéda, gbùr, pażãce, jezoro,
chmiel, cemny las, kòscół, ùpiartosc, zómk, miłota

4
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Pòdzelta sã na 2 – 3 karna. Òpòwiédzta pò kaszëbskù swòjima słowama legendã ò Chmielnie.
Jak bãdzeta mielë jiwer z jaczims słowã, zazdrzëta do słowarza.

Zdanié – wëpòwiedzenié, co mô czasnik w òsobòwi fòrmie.
					
Zdania
zesadzoné
			pòjedinczné			
jeden czasnik w òsobòwi fòrmie		
wiãcy niżle jeden czasnik w òsobòwi fòrmie
nierozwiniãté 			

rozwiniãté

np. Dzecë jidą.		

np. Môłé dzecë jidą do szkòłë.

Zamień zdania nierozwiniãté na rozwiniãté i na òdwrót.

5

Dzéwczã zakòchało sã w mùlkù. | Gbùr scął chmiél. | Nad grobama młodëch wërósł chmiél.
6

Napiszë kôrtkã, lëst, ògłoskã ò szkòłowi wanodze do mésterni Néclów.

Pòwtórzenié
1

Chto to je Remùs? Wëmień sztërzech jinëch bòhaterów pòwiescë A. Majkòwsczégò.

2

Ùdokaznij pisënk ë i ã w wërazach: przëszlë, gãs, bãdã, wëmienilë, Kaszëbë, ùrząd.

3

Wëmień i òpiszë kaszëbsczé symbòle.

4

Wëmień 7 miast, co chcą bëc stolëcą Kaszëb.

5

Dokùńczë pòwiedzenié: Na sw. Katarzënã

6

Pòdôj kaszëbsczé pòzwë: czasownik, rzeczownik, przymiotnik.

7

Wëmień pòzwë dankòwëch wëòzdobów i wilijnégò jestkù.

8

Wëpiszë pòzwë miesący i cządów rokù.

9

Załóżcama Parkù Etnograficznégò we Wdzydzach są

10

Pòłączë w zesziwkù:
Mùzeùm Kaszëbsczi
Ceramiczi Néclów
Wejrowò
Klëczi
Chmielno
Kartuzë

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi
Pismieniznë ë Mùzyczi
Kaszëbsczé Mùzeùm miona
Frãcëszka Trédra
Mùzeùm
Słowińsczi Wsë
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Pùrclowi czas
na pòczątk:

Rozrzeszë rebùs.

rno
1

ak

ch

cz

Co to je za czas? Co sã robi ù waji doma òb ten czas?
Zôpùstë – òstatné dnie karnawału, òd niedzelë do wtórkù przed
Strzodą Pòpielcową. W zôpùstë piekło sã plińce i jadło miãso zgódno z rzeczenim W zôpùstë mùszi bëc miãso, bò chto w zôpùstë nie
jé miãsa, tegò mëdżi òb lato zjedzą. Òb ten czas Kaszëbi sã bawilë
i tuńcowelë, co miało dac bòkadosc lnu i zbòżô. Piérwi w zôpùstë
we wsë chòdzëłë maszkarë, a òsoblëwie: kóń, bòcón co krôdł dzobã
plińce, miedwiédz i kòzéł. W zôpùstë nie bëło wòlno szëc, bò chòwa
bë mògła zakùlawiec.

2

Co sã zaczinô pò zôpùstach? Wiele czasu to bãdze dérowało?

3

Dzys colemało miast plińców piecze sã pùrcle, ruchanczi abò chróstë. Ùłożë
pòsobicą dzélëczi przepisu na pùrcle, bò Smãtk, psota, znôwù tu béł.
Przërëchtowanié:
Młodze rozpùscëc w letkò
pòdgrzónym mlékù z pòłwą cëkru. Resztã mączi
wëmieszac z cëkrã, dodac
jôjka, cëczer waniliowi.
Wlôc młodze i wërabiac
casto pôrã minut.
Ùfòrmòwac kùlã, òbsëpac
mąką i òdstawic na
1,5 gòdz. w cepłi plac.

Ùpiekłé pùrcle òdkładac na délëk do czasu
jaż wëstëdną. Mòżna na
kùńcu òbsëpac je pùdercëkrã.
4

Pùrcle

Króm tegò:
marmòlada
òléj do pieczeniô
pùdercëczer do pòsëpaniô

Òbsëpac rãce mąką,
fòrmòwac z casta môłé
pùrcle, bënë wkładac
kąsk marmòladë. Òdkładac na délëk òbsëpóny
mąką. Przëkrëc rãcznikã
i żdac kòle 25 min., aż
ùroscą.

Rozgrzôc òléj w grôpce.
Wrzucac na gòrący òléj
ùfòrmòwóné pùrcle i piec
z jedny i drëdżi stronë, jaż
bãdą miałë złotą farwã.

Składniczi:
1 kg mączi
50 g młodzów
500 ml mléka
120 g cëkru
6 jôjków (same żôłtka)
100 g masła
cëczer waniliowi
pół łëżeczczi solë

Zróbta razã ze szkólnym abò z rodzëcama taczé pùrcle.
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Demòkracjô wedle ùczniów
na pòczątk:

Ò czim mòżeta decydowac w szkòle? Na co môta wpłiw?
Môta swòjégò przédnika? Chto nim je, czemù wa gò wëbra?

W pòniedzôłk nasza szkólnô rzekła, że më ju jesmë dosc wiôldżi i mądri żebë so wëbrac
klasowégò przédnika. Mómë sã namëszlec, chto chce nim bëc. Chãtny mają sã przedstawic,
a za tidzéń bãdze welacjô.
Mie sã zdôwało, że przédnikã to je dobrze bëc. Doma jô na pewno ni mògã bëc niżódnym przédnikã, ale w klase wôrt je spróbòwac. Wnet sã pòkôzało, że tak mëszlącëch jak jô
je wiãcy. Cëż terô?
Dôł Bóg dzéń, dô i radã.
We wtórk chãtny mielë sã przedstawic i rzec, co òni bë chcelë robic. Nôprzód wstôł
Michôł i rzekł, że òn bë chcôł, żebë wszëtcë w klasë sã lepi ùczëlë i bëlë mądrzészi.
Pò nim sã zgłosëłë dwa dzéwczãta i jesz trzech knôpów, a na kùńcu wstôł jô. Jô rzekł, że
bëm chcôł, żebë nasza klasa to bëła krôjna mlékã i miodã płënącô. Szkólnô mie sã spëta, jak
jô bë to chcôł sprawic? A jô òdrzekł, że mlékò më ju wszëtcë w szkòle dostôwómë darmò,
a miód jô mògã przëniesc, bò mój tatk mô pszczołë i wiele miodu. Tej jô z taszë wëcygnął
dwa litrowé weczi z miodã. Na przerwie jô wszëtczich tim miodã czestowôł, a òni gò so
dodôwelë do tasków z cepłim mlékã i pò prôwdze nasza klasa sã sta krôjną mlékã i miodã płënącą. Na kùńc dnia jô ju prawie béł przédnikã klasë. Czejbë nié ten cyck – Michôł.
Michôł béł nômądrzészi w klasë, ùcził sã nôlepi, miôł nôlepszé stopnie. Béł téż nôbarżi
drist. Jak bëło trzeba cos sprawic, tej më wiedno wësyłelë jegò. Szkólny gò téż lëdelë i òn
mógł dlô nas nôwiãcy załatwic. Michôł nie lubił miodu. Doma jô sã spitôł tatka, co zrobic,
żebë wëgrac welacjã. Tatk mie òdrzekł, że trzeba gadac to, co sã lëdzóm widzy.
– To jô ju zrobił. A co jesz?
– Trzeba zrobic cos, żebë lëdze w to ùwierzëlë.
– To jô téż ju zrobił. I to sygnie?
– Trzeba jesz miec pò swòji stronie media.
– A co to znaczi?
– Kò trzeba, żebë lëdzóm chtos pòwiedzôł, co òni mają mëslec – zaczął tatk.
Pózni òn mie wëklarowôł wszëtkò ò mediach.
– Kò lëdze ju taczi są, a jiny nie bãdą – rzekł tatk na òstatkù, a jô so pòmëslôł:
– Në jo. Më w szkòle téż mómë swòje media.
We czwiôrtk w szkòle dzejało sã cos nowégò. Prawie nicht nie òdzéwôł sã do Michała.
Za to wszëtcë pòwtôrzelë, że Michôł je natrzasłi i że òn nas mô za głupëch. Ò tim téż mógł
przeczëtac na scanach wichódka, na szkòłowim mùrze i na cedelkach rozdrzuconëch pò
całi szkòle. Bëlë téż taczi, co że nawetka czëlë, jak òn na nas gôdôł „glepérowie”. W piątk
szkólnô sã za to wzã.
– Chto to zaczął òpòwiadac te głëpòtë? Cëż wama do głowë przëszło? Ni mòżna tak
cëganic i kòmùs krziwdã robic. Chto to zaczął?
Nicht sã nie òdezwôł i szkólnô sã nic nie dowiedza.
Pòzni òna nama wëklarowa, że Michôł ni mòże bëc natrzasłi, bò òn sã ùczi nôlepi w klase. Ale më ju swòje wiedzelë, më ju mielë swòje media i szkólnô nama nie brëkòwa nick do
ùszów kłasc.
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A Michałowi to le zaszkòdzëło. Terô wszëtcë jesz gôdelë,
że òn je skargùlc. I Michôł dali chòdzył pò szkòle sóm. A jak le
chto z nim zaczął gadac, më gò zarô zaczãlë przezëwac natrzasłi.
A tegò nicht ni mógł zniesc i wszëtcë Michała wnet òstawilë.
Darmò Michôł próbòwôł tłómaczëc, że òn szkólny nick nie rzekł. Na to
më jesz jemù dołożëlë, że òn je cëgón i twórz. Na welacji jô dostôł wnet wszëtczé głosë, bez jednégò, bò ten jeden Michôł dôł sóm sobie. I tak jô òstôł przédnikã klasë. Leno to nikòmù na dobré nie
wëszło. Mój tatk wnet sã dozdrzôł, że jô jemù miód pòdbiéróm. Tak nicht z mòji klasë wiãcy miodu ju
nie dostôł, za to jô dostôł òd tatka wsmarowóné, i to jesz jak. Przédnikã jô téż béł do piôrdu. Jak trzeba
bëło jic cos rzec, abò pòprosëc, to mie sã zaczinałë nodżi trząsc i jô ni mógł ani słowa wërzec. Jak klasa
widza, że jô i tak nick nie załatwiã, tej òni w kùńcu mie òprzestelë wësëłac i gòdzëlë sã z tim, że mùszi
bëc tak, jak je, i nick nie próbòwelë zmienic. Michôł, ten bë rozmiôł nama cos załatwic. Leno ani
z nim nicht nie chcôł gadac, ani òn nick nie chcôł dlô nas zrobic, leno sã na nas gòrził, za to, co më
jemù zrobilë. Przédnikã òn i tak nie òstôł jaż do kùńca szkòłë. Wszëtcë sã przënãcëlë do mie. A dlô
mie z te bëła jedna kòrzësc – za to, że jô béł przédnikã, jô miôł wiedno lepszą òcenã ze sprawòwaniô.
I taczi profit me mielë z naszi klasowi demòkracje.
Janusz Mamelski, Mack, Gdańsk 2016, s. 19 – 22
1

Jak Mack przekònôł swòjich drëchów z klasë, żebë na niegò zagłosowelë?
Przërëchtuj gôdkã, jaką òn bë mógł wëgłosëc do klasë.

2

Jaką receptã na wëgranié welacje miôł tatk Macka?

3

Jak Mack zlikwidowôł kònkùrencjã?

4

Czë Mack béł dobrim przédnikã? Ùdokaznij swòje zdanié.

5

Przërëchtujta pòradnik dlô kandidata na przédnika klasë. Co mô robic i jaczi bëc,
żebë béł dobrim przédnikã?
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Mòji starszi
na pòczątk:

Dokùńczë zdania.
Nòbarżi kòchóm mòjã mëmã za

Lubiã z tatą

Òpòwiédz ò swòjich starszich.

Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Mësla dzecka
Nôlepi lubiã doma bëc
Dëcht bliskò mëmë, tatë
Na ptôszczi bùten zdrzec
I szmërgac kamë w plëtë.
Nôbarżi redëje mie smiéch
Na lëpach mòjich starszich
Jô wiedno widzã jich
Jak są do se wcyg barżi.
Nôwicy dobrëch czëjã słów
Òd mòji mëmczi, tatka
Co dbadzą, żebë zdrów
Më bëlë z sostrą, bratkã.
Nômòcni, jak le mògã, chcã
Tak kòchac matkã, òjca
Za wszëtkò jô jim slã
Pòdzãczi lop, bez kùńca.
Eugeniusz Pryczkowski w: Mësla dzecka,
Banino 2001, s. 165

1

Chto gôdô do nas w ti wiérzce? Co mòżemë ò nim pòwiedzec?

2

Za co òsoba liricznô lubi swòjich starszich?

3

Jakô je żëczba òsobë liriczny?
PRZEBÔCZENIÉ:
Òsoba liricznô – òsoba mówiącô w wiérzce.
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4

Za co të bë chcôł pòdzãkòwac swòjim starszim? Czasã drãgò
je gadac ò wseczëcach, tej mòże napiszesz do nich lëst.

5

Zapiszë tekst piesnie „Żdanié” pòd diktando. Naùczë sã jã spiewac.

6

Wëpiszë z wiérztë czasniczi. Òkreslë jich czas.

Czasniczi mògą wëstãpòwac w czasach:
		 •
		•
		 •

ùszłim
ternym
przińdnym

czasnik

czas ùszłi

czas terny

pisac

pisôł

miłowac

czas przińdny
prosti

czas zesadzony

pisze

–

bãdze pisôł

miłowôł

miłuje

–

bãdze miłowôł

spac

spôł

spi

–

bãdze spôł

kùpic

kùpił

kùpùje

kùpi

–

Wikszosc czasników mô czas przińdny abò prosti, abò zesadzony.

7

Dofùluj w zesziwkù zestôwk.

czasnik

czas ùszłi

czas terny

czas przińdny
prosti

zesadzony

jesc
kòpac
żdac
gòtowac
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Starszi mòjich starszich
na pòczątk:

Rozrzeszë rebùs.

o +ark

p

s

Jan Trepczik

Alojzy Nagel

Stark

Starka

Kòle piécka so na ławie
Sôdiwô mój stark.
Òb wieczór òn wiedno z nowa
Zaczinô swój wark:
Ò zaklãti królewiónce,
Ò trzech ùkôzkach
I ò stolemach pòwiôdô,
Jaż mie zjimô strach.
Sedzã krótkò tej kòl starka i jem
Taczi dbë:
„Të zaklãtą królewiónkã i zómk
wëbawië!”

Sedza prze kółkù i przãdła
sedza przë piéckù i wiazła
òd Adwentowi do Gwiôzdczi
ji pòwiôstczi zabôwia nas
prowadza nas w zarzekłi swiat
swiat krôsniãtów, dzëwëch zwierzãtów
swiat królów i królewëch
kôłpiów dzëwëch
nieszczestlëwëch i szczestlëwëch brutków
czas minął chùtkò
dzys starka dami w grobie
i pòwiôstczi pòwiôdô le sama sobie

Jan Trepczyk, Stark w: Mësla dzecka,
Banino 2001, s. 203
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ca

Alojzy Nagel, Starka w: Mòje wiérztë,
Gdynia 2010, s. 144

Zaklãtô królewiónka – fantasticznô pòstacjô z pòwiescë
Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa,
chtërny strzeże smòk. Królewiónka chce sã dostac do zómkù
i szukô òdwôżnégò, chtëren pòmòże ji przeńc przez rzékã
i dotrzéc do swòjégò dodomù.

1

2

3

Pòdzelta sã na dwa karna: jedno bãdze zajimało sã tekstã Nagla, a drëdżé – Trepczika.
Niech kòżdô grëpa przërëchtëje scenkã pantomimiczną, żebë pòkazac bòhaterów tëch
wiérztów.
Co robi starka, a co stark? A czim zajimają sã waji starkòwie? Przërëchtuj tekst przëmòwë,
jaką be mógł wëgłosëc na jubileùszu 50-lecô jich slëbù.
Namaluj swòjich starków przë jich ùlubionëch zajãcach.

Co kòmù namienioné…
na pòczątk:

Jaczé są jiwrë nastolatków? Czim sã sromita, co sã wama nie widzy?

Paùel przëszedł dzys do szkòłë skòmùdzałi i bëło widzec, że złi.
Rzekł, że jegò Rodzëce ùdbelë so, że za rok przecygną do
nowégò dodomù z drëdżi stronë parkù. Całé szczescé, na
tëli bliskò, że Paùel nie mdze mùszôł mieniac szkòłë,
ale i tak to za wiesoło nie wëzdrzi. Kò, cëż mô pòcząc
biédôk, jaczégò wëcygają na stronã jegò
òdwiecznëch nieprzëjôcelów?
Pioterk z môla wëzwôł Paùela òd przeniewiérców.
Paùel wëzdrzôł, jakbë chcôł sã rozpłakac. (…)
– Jô nick za to ni mògã – òdrzekł Paùel.
– Jô tu ni móm nick do gôdaniô, a Rodzëce sã
ceszą, że bãdą mielë sztërëjizbòwé chëcze.
– A cebie to je lëchò w stôrëch chëczach? – spitôł
Pioterk. Na gwës „cebie” pòwiedzôł z môłi lëtrë.
– Tu jô ni móm swòji jizbë. Wiele czasu mòże mieszkac
z rodzeństwã?
– Në jo! – zakrziknął Pioterk. – Tej të nas zdrôdzôsz
dlô swòji wëgòdë? Môsz lëszt na òsóbną jizbã, zamiast dali trzëmac z nama!
Tegò ju nie szło zlëdac.
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– A cëż të? – jô òdrzekła do Pioterka. Rozmieje sã, że „të” òstało rzekłé
z môłi lëtrë. – Doch to nie je Jegò wina, leno Jegò Rodzëców.
– A jaczé to mô znaczenié, kògò je wina. Przeniewiérca to przeniewiérca –
dërno cygnął Pioterk. – Chòc to mòże i dobrze. Bãdzemë mielë naszégò człowieka na drëdżi stronie. Të òstóniesz naszim szpijónã.
– Cëż të terô! Jesz bë tegò brakło – wjadowił sã Paùel.(…)
– Cëż tej pòcząc z Paùelã?
– Nie wiém, ale më mòżemë założëc Kòmitet Òbronë Dzecy i Młodzëznë
przed Przecyganim abò Stowôrã Òbronë przed Widzewną Niesprawiedlëwòtą
ze Stronë Rodzëców.
– A cëż w tim je niesprawiedlëwégò, że mòji Rodzëce chcą, cobë jô miôł
jizbã le dlô se? – spitôł Paùel.
– Të môsz prôwdã – jô rzekła. – Mòżemë założëc Kòmitet Òbronë przed
Niesprawiedlëwòtą ze Stronë Kawla.
– Leno jak sã z Kawlã biôtkòwac? – spitała Dorota, chtërna mògła kùreszce
cos filozoficznégò dorzucëc. – Jak sã z Namienienim biôtkòwac?
– Z jaczim namienienim? – dopitiwôł Paùel. – Jô so czasã rozmiszlóm, co tu
zrobic, żebë dzéń w dzéń nie chòdzëc do szkòłë, nie pilowac młodszégò Brata,
nie wënaszac smieców, nie òmëwac statków, nie chòdzëc za kùpiszã…
– Cëż të terô! – òbrëszëła sã Dorota. – To nie je Namienienié.
–Dôjże mie skùńczëc. Żëcé bë bëło piãkniészé, czejbë nié wënôszanié smieców, robienié lekcjów, pranié stréflów…

84

– Jak të mòżesz plestac ò swòjich czôrnëch stréflach, czej më rozprôwiómë
ò przeznaczenim. To Metafizyka, jaczi nigdë të ni mógł pòjąc ani nigdë nie
pòjmiesz.
– Meta... co? Fizyka? – rzucył Pioterk. – Co mô spòrt do fizyczi? A namienienié?
– Jaczi spòrt? – zadzëwòwa sã Dorota.
– Metafizyka to znaczi meta dodac fizyka. Meta to kùńc miónków w spòrce,
a fizyka to szkòłowô ùczba.
– Kùp sobie słowôrz cëzëch wërazów, baranie – nié za szëkòwno rzekła Dorota. – A tak w całoscë, to tu ni ma z kògùm gadac. Żegnóm waji.
Pò ùczbach më szlë dodóm bez park. Niespòdzajno do głowë przëszła mie
nadzwëkòwô ùdba.
– Słëchôjta! A mòże przestawic grańcã. Doch bë dało sã jã tak przesënąc,
żebë Paùelów nowi dodóm nalôzł sã z naszi stronë.
– Jes genialnô! – zakrzikła Dorota, chtërny ju dôwno minął górz.
Më ùczëpłë i zaczãłë knëpelkama malowac na zemi plan naszégò miasta.
Pòtemù më wëznaczëłë nową grańcã.
Paùel mô w kùńcu ùbëtk, bò Pioterk dôł mù ju pòkù. Leno Rodzëce
Paùela ni mają zelonégò pòjãcô, wiele naszëkòwelë mù jiwrów. A tak swòją
drogą: Cekawi mie, czemù sã gôdô, że ni mô sã zelonégò pòjãcô. Zelonô je
trôwa i salôta, a jesz ze złoscë jedna mòja Cotka, ale czemù pòjãcé mòże bëc
ti farwë?
D. Stanulewicz, Balbina z IV B, tłum. B. Ugowska, Gdańsk 2015, s.48 – 58

1

Rzeczë, jaką wiadã przëniósł Paùel do szkòłë?

2

Czemù nie cesził sã z nowégò dodomù? Przërëchtuj zestawienié argùmentów za i procëm przecygnieniémù.

3

Jak sã czuł Paùel, czedë dowiedzôł sã ò przecygnienim? Wëpiszë
pasowné pòzwë wseczëców.
redosc, złosc, smùtk, kòmùda, strach, szczescé, górz, ùbëtk

4

Pioterk pòwiedzôł, że Paùel „òstónie jich szpijonã”. Co to znaczi? Na
czim miałobë pòlegac jegò zadanié?

5

Co to je namienienié? Jak to tłumacza Balbina?

6

Jak drëchòwie Paùela pòmòglë jemù w kłopòce? Na jaką ùdbã wpedlë?

7

Co to znaczi ni miec zelonégò pòjãcô? Napiszë definicjã do Słowarza
Zrzeszów Frazeòlogòwëch.

8

A të bë chcôł przecygnąc do jinégò miasta abò wsë? Ùdokaznij swòje
zdanié.
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Do górë nogama
na pòczątk:

Co Wa lubita robic w zëmie, czedë ni mùszita sã ùczëc? Co robita czedë môta wòlné?
Co znaczi pòwiedzenié do górë nogama?

W niedzelã przed pôłnim, jak wiedno, mój tatk sedzôł so w zeslu, a zdrzôł w zdrzélnik.
Òn chcôł wiedzec, co tam je nowégò czëc na swiece. Jô leżôł na pòdłodze w ti sami jizbie
i przezérôł jakąs ksążkã. (…) Òd czasu do czasu òn le wzdichnął:
– A jenë jo.
Abò:
– Mój Bòże. Co to sã wërôbiô.
Abò tak:
– Mój Të Panie. (…)
Pò pôłnim jakôs debata. Sedzało sztërzech chłopów i jedna białka, i skôkelë so do òczów.
Nôprzód gôdelë dosc spòkójno, pózni corôz głosni, pieklëlë sã corôz barżi, na òstatkù
gôdelë wszëtcë narôz, jeden przez drëdżégò, nick ni mòżna bëło jima rozmiec. Tej tatk
wëłącził zdrzélnik, przëzdrzôł sã na mie i rzekł:
– Wiész të co, Mackù, ten swiat wnet bãdze czësto na głowie pòstawiony. Ti mądrzélowie wszëtkò wëwrôcają do górë nogama.
Ale jô z te za wiele nie zrozmiôł, a z tegò, co òni tam gôdelë dëcht nick.
– Nie chcesz të jachac na nartë, co? – rzekł tatk. – To wzéranié w zdrzélnik złómóny
szpilczi nie je wôrt.
– Gdze? Do Wieżëcë? Dzys tam je fùl lëdzy. Mòże witro? – jô rzekł.
– Chcemë le jachac dzys, leno gdze jindze. Pòjedzemë tam, gdze jô jezdzył na nartach
jesz za knôpa, do lasa nad Redënią, jo?
– Kò tej jo, chcemë jachac.
– Leno nënce nick nie rzeczë, że më jedzemë do lasa! (…)
Z pòczątkù to nama czësto dobrze szło. Jaż pózni, czej më so fejn zjéżdżelë wąską stegną,
òna nôgle mòcno skrąca, a më nëkelë dali prosto. A to tam szło na dół jak z dakù. Wa le mia
widzec! Tatk je cãżczi, temù to gò zarô wzãło przez mòc i òn spôdł w dół jak kamiéń, prosto
pòd chójczi, w sniég. Jô jem dosc letczi i jak ta droga sã skùńcza, tej jô wëstrzelił w górã,
w lëft, jak Małisz.
Mòże jô bë téż béł jak Małisz wëlądowôł, leno na mòji drodze wërosła wiôlgô chójka.
Tej jô na chwilkã zamkł òczë, a jak jô je òdemkł, tej swiat ju wëzdrzôł czësto jinaczi: nad
mòją głową bëło biôło, a pòd nogama mòdro. Chójka ù górë mia grëbi ùzémk, a w dole, niżi
mòjich nogów czëp. A nôdzywniészé bëło to, że sniég z gałązów nie lecôł z górë na dół, jak
wiedno, leno z dołu do górë.
– Żëjesz të? – nad mòją głową òdezwôł sã tatk.
– Ale jo, tatkù. A gdzeż wë tam jesce wëlazłi? – jô òdrzekł.
– Jô wëlazłi? Jô jem tu w dole, pòd chójką.
– A czemù wë stojice głową w dół?
– To të wisysz głową w dół, a nié jô,
të głupiszkù môłi, të.
– Tatkù, le wë głupégò ze mnie nie róbce!
Jô wiém, że wë bë wgôdelë jałowi
krowie celã, kò ze mną wami sã nie ùdô.
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– Pòczekôj le, jô ce zarô pòmògã zlezc.
Kò tatk miôł prôwdã, to jô wisôł na chójce głową w dół i z nogama
ù górë. Pòd głową jô miôł zemiã, a nad nogama niebò. Nartama jô założił
za gałąze i tak jô zwisôł trzë métrë nad zemią. A jak jô na to przëszedł,
tej jô zarô dostôł fùl bùksë strachù. Szczescé tatk mie wnet z ti
chójczi zjął, bò jô ju czuł, jak mie nodżi wëjéżdżają z bótów.
– A bòdôj to krowama wiezlë! Nic cë nie je? Bòli ce co? –
pitôł tatk, jak jô ju béł na zemi.
– Jô mëszlã nié. Chòcô, pòczekôjce, kòlano mie bòli.
– Tej z nama je ùd! Mòżesz të abò chòdzëc? Le òstróżno – gôdôł tatk.
– Jic jô mògã, leno to mie bòli.
Doch jakòs më sã doczurpelë nazôd do aùta. Tak to nama głupie szło.
Ale nôgòrszé jesz żdało nas doma.
– A gdzeż wa dwaji bëła? – pita sã nënka.
– Kò na Wieżëcë – drist òdrzekł tatk.
– Të to mòżesz kòtowi pòwiadac. Gadôj mie tu richtich! – szkalowa nënka.
Tak tej tatk ji wszëtkò òpòwiedzôł. A nënka szkalowa jesz abò pół gòdzënë. Nôbarżi na tatka,
że òn wiedno mùszi bëc swòjégò łba, a nie dô so nick wgadac.
– To bëło zarô widzec! Żebë to mia rozëm! Czejbë wa jacha na Wieżëcã, tej to bë nick nie
rzekł! Ale doch nié do lasa! – nënka wrzeszcza.
A jak òna sã ju përznã ùspòkòja, tej òna mie sã spita:
– A jak cë sã tam w górze na ti chójce wisało?
A jô nôprzód sã chwilã namiszlôł, a tej jô òdrzekł:
– To tak mie wskazywało, że całi swiat stoji na głowie, a jô jem richtich. To, co je zwëczajné,
mie sã zdôwało dzywné.
– Jo, jo, tak to prawie je, jak chtos mô rozëm òbrócony do górë nogama – rzekł mój mądri tatk.
Janusz Mamelski, Mack, Gdańsk 2016, s. 23 – 27
1

Ùwôżno przeczëtôj pòstãpną przigòdã Macka.

2

Ùłożë pòsobicą pùnktë planu wëdarzeniów.

3

Zdrzenié w zdrzélnik
bez tatka.

Jimrotné przedpôłnié
w niedzelã.

Fejn jigrë
na nartach.

Pôłnié.

Znerwòwóny tatk.

Krëjamnota knôpów.

Szkalowanié mëmë.

Debata w zdrzélnikù.

Nazôd doma.

Bòlącé kòlano.

Głową w dół.

Chùtczi pùrg.

Ùdba tatka.

Tatk pòd chójką.

Mack jak Małisz.

Zamień ùstno pùnktë planu na zdania.
Zdanié – wëpòwiedzenié, co mô czasnik w òsobòwi fòrmie.

4

Òdszëkôj w tekscë frazeòlogòwé zrzeszënë. Òbjasnij jich znaczenié. Ùłożë z trzema z nich
zdania.
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Zajcowi kalãdôrz
na pòczątk:

Jak sã zwią swiãta, czedë do grzecznëch dzecy
przëchôdô zajc?
Ùłożë rebùs do pòzwë tëch swiãtów.
Naùczta sã spiewac piesniã ò Dëgùsarzach.

Tómk Fópka

Dëgù, dëgù
Dëgù! Dëgù! Pò dwa jaja
A chto nie dô – tegò prajã!
Digi! Dëgù! Dëga! Dingù!
Dôj dëgòwinë piãc plińców!

Piszczą i krzikają Anczi i Marisze
Czej pò nogach dają jim jałówcã biésë!
Mòdrô calëtinkô Zosza je na skórze
A Gitka – Bladowskô – mùsza co przeskùrzëc…
Dëgù! Dëgù! Pò dwa...

Dëgòwóné Jastrë – dô dzys chleba z masłã!
Jak mdą żałowałë – pchłë je bãdą żarłë!
Dingôrz jeden z drëdżim– dëdżi na pòszëkù
To, co ùdëgùją – wdëgùją na bòkù!
Dëgù! Dëgù! Pò dwa…

W swinim chléwie skrëté – bùcze wëpùszczoné
Tej dëgùsów kùńc je! Dosc są „wëmòdrzoné”…
Tak to mia chòdzoné dëgówczi na Jastrë…
A chto wòdą leje – ten je gwës natrzasłi!
Dëgù! Dëgù! Pò dwa…

Tomasz Fopke, Dëgù, dëgù w: „Pomerania” nr 4 z 2011 r.
1

Pòdzelta sã na 3 karna (2 sztrofë i refren) i przetłómaczta
swój dzél robòtë. Wezta słowarze, jeżlë bãdzeta miała
jiwer z jaczims słowã.

Róman Drzéżdżón

Zajcowi kalãdôrz
Jak wa dobrze wiéta w Jastrowi Pòniedzôłk òd chëczë do chëczë sajdô zajc. Czej òn naléze fejn z sanka zrobioné gniôzdkò, tej wkłôdô
do niegò darënczi dlô grzecznëch dzecy. Są to farwné jaja, bómczi, szokòlôdë, lizaczi a jinszé miodnoscë. Jednakò, czej gniôzdkò
je lëchò przërëchtowóné, a dzecë całą zëmã bëłë baro niegrzeczné,
tej mògą w nim nalezc leno zajcowé bòbczi.
Skądkaż zajc wié, czedë mô ne darënczi dzecóm rozniesc? Doch
kalãdôrz w jegò lesnym dodomie na scanie nie wisy. Wierã nicht
bë gò jemù nie przedôł. Krómòwô abò krómòwi, jaczi w ksãgarnie
robią, leno bë sã ùsmielë, czejbë zajc chcôł kalãdôrz kùpic.
Zajc mô jinszi spòsób na to, bë pòznac czedë Jastrë nadchôdają.
Òn ùwôżno wzérô, co sã w lese i na pòlach dzeje. Czej widzy, że
słunkò kąsk dłëżi pò niebie wãdrëje, sniegù je corôzka to mni, a na
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Róman Drzeżdżón –
Bëlôk, pòeta, pisôrz,
felietonista młodégò
pòkòleniô lëteratów.
Pòchôdô z nordë
Kaszëb. Ùsôdzca
ksążczi ò Mariolce

błotkù lód sã topi, tej wié, że zëma òdchôdô, a zymk przëchôdô.
A przecã razã z zymkã Jastrë jidą!
Në jo, chtos rzecze, doch Jastrë są rôz we westrzódkù strëmiannika, rôz pòd kùńc négò miesąca, a czasã w łżëkwiace. Zajc dobrze
ò tim wié i temù, bë ò nëch wôżnëch swiãtach nie zabëc, òbachtnie
wzérô, co sã w miastach a na wsach dzeje.
Czedë òn widzy, że lëdze z baszkama do kòscoła jidą, tedë je
gwësny, że nen dzéń zwie sã Palmòwą Niedzelą. Pò ni jidą: Wiôldżi
Pòniedzôłk,Wiôldżi Wtórk, Wiôlgô Strzoda… – zajc je wszëtczé
rechùje. A jak òn zwãk zwònów ùczëje, a pòtemù nôgle klekòtków
klaprowanié, tedë òn wié, że to ju Wiôldżi Czwiôrtk przëszedł.
W Wiôldżi Piątk, Płaczëbògã pòzwónym, zajc tak jak lëdze nick
nie jé. Na wdôr pańsczi mãczi nawetka stebełka trôwë nie skùbnie.
A czedë dzecë z kòszikama fùl jadła do kòscoła na swiãcónkã
jidą, zajc mùszi sã bëlno do swòji robòtë przërëchtowac – farwùje
jaja, co mù kùrë przëniosłë, a darënczi w wiôldżim kòszu ùkłôdô.
W Jastrową Niedzelã zajc zjé z zajcową i zajączkama swiąteczny
frisztëk, a pòtemù òdpòcziwô, żebë na drëdżi dzéń miec sëłã do
kòsza dwiganiô i sajdaniô.
Robòtë w Jastrowi Pòniedzôłk zajc mô baro, baro wiele òd pòrénuszka. Sajdô tu a tam, òd chëczë do chëczë, òd ògrodu do ògrodu,
a w gniôzdkach òstôwiô pëszné darënczi. A robi to tak chùtkò, że
jesz nicht jegò kòl ti robòtë nie widzôł.
Roman Drzeżdżon, Zajcowi kalãdôrz w: „Pomerania” nr 3 z 2007 r.
2

Skądka zajc wié, czedë mô darënczi rozdawac dzecóm?

3

Czedë Zajc òstôwiô dzecóm darënczi? Co jesz tegò dnia je apartnym kaszëbsczim zwëkã?

4

Wëpiszë z tekstu aktiwnoscë do pòdónëch dniów. Wëzwëskôj téż słowniznã z ramczi.
Palmòwô
Niedzela

Wiôldżi
Czwiôrtk

Wiôldżi
Piątk

Wiôlgô
Sobòta

Jastrowô
Niedzela

Jastrowi
Pòniedzôłk

Płaczëbòga, rozdôwanié darënków, swiąteczny frisztëk, klaprowanié klekòtków,
ledzë jidą z baszkama do kòscoła, swiãcónka, malowanié jôjków
5

Co wa bë chcelë dostac òd zajca? Dospòrządzë jedno ze zdaniów i zapiszë je do zesziwka.
Jô bë chcôł (chca) dostac òd zajca
Nôbarżi chcã dostac
Liczã na to, że zajc mie przeniesie

6

Nie zabôczë przërëchtowac bëlnégò gniôzda dlô zajca. Òpòwiédz, jak to zrobisz.
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Mòja szkòła, mòje ùczbë
na pòczątk:

Przebôczë so swój plan lekcjów. Wepiszë do zesziwka pòlsczé pòzwë swòjich ùczbów.
Przetłómaczta pòlsczé pòzwë przedmiotów na kaszëbsczi jãzëk i zapiszta je w zesziwkach.

W młodszich klasach wa le miała pôrã przedmiotów. Terô, czedë jesta w czwiôrti klase, ùczbë wëzdrzą jinaczi, môta wiãcy szkólnëch i wiãcy przedmiotów
i ksążków. Wa zaczãła drëdżi dzél swòji przigòdë z nôùką, gdze wëzwëskiwôta
to, czegò donenczas wa sã naùczëła: pisanié, czëtanié i rechòwanié. Pòznajeta
krëjamnotë lëteraturë, przirodë, naszi historie – ti pòlsczi jak i kaszëbsczi. Dali
ùczita sã jãzëków, mùzykùjeta, robita rozmajité rzeczë na ùczbach techniczi
abò malënków. Na gwes môta swòje ùlubioné przedmiotë i taczé, jaczich nie
lëdôta.
Òd czwiôrti klasë ùczbë òdbiwają sã w rozmajitëch zalach. Króm klasów
w szkòlë są jiné jizbë i môlë jaczé chtos, chto chòdzy do czwiôrti klasë, pòwinien znac. Są to: ruchnowô zala, jizba szkólnëch, biblioteka, kùchniô, jôdnica,
szituz, gimnasticznô zala, sekretariat.
1

Przëbôczë so kaszëbsczi alfabet, pòtemù ùłożë pòsobicą kaszëbsczé pòzwë szkòłowëch
zajmów.

2

Jaczé przedmiotë të nôbarżi lubisz, a jaczé nie ceszą ce tak baro? Ùłożë ùstną wëpòwiédz
z ùzasadnienim swòjégò zdania.

3

Zapiszë swój plan ùczbów pò kaszëbskù. Żlë môsz jiwer z pòzwama, nalézë je w teksce.

4

Dopasuj do kaszëbsczich pòzwów môlów w szkòle jich pòlsczé równoznaczënë.

5

jizba szkólnëch

szituz

sala gimnastyczna

stołówka

biblioteka

jôdnica

sekretariat

kuchnia

ruchnowô zala

gimnasticznô zala

ubikacja

szatnia

kùchniô

sekretariat

biblioteka

pokój nauczycielski

Pòdsztrëchniãté wërazë w teksce to:
a) jistniczi
b) czasniczi
c) znankòwniczi
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CZASNICZI òdmieniwają sã przez òsobë, lëczbë, czasë, ôrtë.

pòjedincznô lëczba
1.
2.
3.
		
		

wielnô lëczba

jô móm
të môsz
òn mô
òna mô
òno mô

1.
2.
3.
		

më mómë
wa môta
òni mają
ònë mają

ÔRTË przë czasnikù òkresliwómë w czasu ùszłim i przińdnym zesadzonym.

6

pòjedincznô lëczba

wielnô lëczba

chłopsczi ô. – pisôł
białgłowsczi ô. – pisała
dzecny ô. – pisało

chłopskòpersonowi ô. – piselë
niéchłopskòpersonowi ô. – pisałë

Òkreslë ôrt pòdónëch czasników.
mielë

grôł
bãdą grelë

bãdã spiéwa
malowelë

napiselë
jes mëła

7

Òdmień czasnik miec w ùszłim czasu chłopsczégò ôrtu.

8

Wëpiszta chto jesz, króm szkólnëch robi w szkòle. Zapiszta pò jednym zdanim òpisywającym kòżdégò prôcownika, wëzwëskiwającë czasniczi.
Przikłôd: Szkólny ùczi dzecë czëtac i pisac.

9

Plan mòji szkòłë – pòzwë môlów. Na spòdlim tegò planu, przëtrëchtôj plan jednégò piãtra
swòji szkòłë.
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Kaszëbsczi mòcarze
na pòczątk:

Rozrzeszë krziżówkã. Hasłama są kaszëbsczé pòzwë òd pòdónëch niżi.
1) Śniadanie
2) Babcia
3) Mąż
4) Chleb
5) Drzewo
6) Kamienie
7) Dom
Zapiszë w zesziwkù: Kaszëbsczi mòcarze to…

Zanim człowiek zapanowôł nad Kaszëbama, żëłë tam stolemë. Wëzdrzałë tak
samò jak lëdze, ale bëłë pôrã razy wiãkszé òd nich. Miałë téż stolemną mòc.
Drzewa wëriwałë z kòrzeniama, jak bë to bëłë stebła trôwë. Cëskałë wiôldżima
kamieniszczama jak zôrnama grochù. Jednym słowã stolemë to bëlë wiôlgòszë.
Temù téż lëdze sã jich bòjelë, zlôżelë jima z drodżi i chòwelë sã przed nima.
Stolemë równak miałë tã swiądã, że jich bëło wiedno mni, a lëdzy corôz to
wiãcy.
Jednégò dnia dwa stolemë leżałë na sztrądze i òdpòcziwałë w céni drzéwiãtów.
Rozprôwiałë ò tim i ò nym, i tak pòmału jich gôdka zeszła na lëdzy.
– Jich je corôz wiãcy – rzekł starszi.
– Spùszczają drzewa w lasach i zakłôdają pòla – dodôł ten młodszi.
– Łapią rëbë w jezorach, zabiérają nama grzëbë i òrzechë.
– Bùdëją nowé chëcze i nowé wse.
– Do paróna! Lëchò z nama!
– Nie je dobrze!
I tak òd słowa do słowa ùradzëlë, że mùszi lëdzy wëniszczëc. Nôprzód, żebë
nabrac mòcë, zdrzémnãlë sã përznã.
Całą tã gôdkã czuł młodi, mądri rëbôk. Wërzasł sã mòcno, ale miôł głowã
na karkù. Cëchò wëlôzł na chójkã i cësnął szëszką w nos starszégò stolema. Ten
zarô sã pòderwôł i gôdô do młodégò:
– Të! Le mie tu spòkójno! Bò jô cë zarô!
– Cëż të chcesz? Jô doch nick nie zrobił – tłómacził sã młodi.
– Spróbùj le jesz rôz, a jô cë pòkôżã…!
Czej òni nazôd ùsnãlë, rëbôk zôs cësnął szëszką, ale tim razã w nos
drëdżégò stolema. Terô ten, chòc béł młodszi, rozgòrził sã na stôrégò, leno
wnetka sã ùspòkòjił. Za chwilã rëbôk cësnął w starszégò, pózni jesz rôz
w młodégò i cëskôł tak długò, jaż òni sã òstro pòszkalowelë. Szkalinga chùtkò
sã zamienia w bijatëkã.
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Nie bëła to zwëczajnô biôtka. Starszi nie chcôł pòzwòlëc, żebë dobéł na nim
jaczis szcząker. Młodémù ju zbrzëdło słëchanié starszégò i terô chcôł pòkazac,
chto tu je mòcniészi. Òd szãtoleniégò chùtkò przeszlë do wôlaniégò w piôskù,
a pózni do biôtczi na piãscë. Pòtemù zaczãlë wërëwac drzéwiãta i wëwijac nima
jak pôłkama. Grëbé pnie pãkałë jak sztrëchólce. A òni brelë wiedno nowé, jaż
wkół zrobiło sã pùsto.
Młodi rëbôk szczestlëwie zdążił zlezc ze swòji chójczi i ùcec dodóm. Z daleka przëzérôł sã ti straszny bitwie i zastanôwiôł sã, czë òn dobrze zrobił. Stolemë
biôtkòwałë sã dali. Przëszedł wieczór, zrobiło sã cemno, a biôtka nie ùstôwa.
Mòże noc bë jã zakùńcza, ale razã z nią przëszedł grzmòt. Łiskawicë jima
swiécëłë, a òni nalezlë nową barń.
Spòd kaszëbsczich piôchów wëjimelë kawałczi kamiznë i cëskelë w sebie
z gòrzã. Ale mało czedë ùdało sã jima trafic, dlôte kamë mijałë celszcza stolemów i lecałë dali. Do dzysdnia mòże je nalezc w rozmajitëch nórtach kaszëbsczi
zemi. Jedne leżą tak, jak spadłë: kòl drogów, na sztrądach jezór i westrzód pòlów.
Drëdżé roztrzaskałë sã na drobné kawałuszczi i spadłë na zemiã jak semiã.
Przez dłudżé wieczi Kaszëbi zbiérelë je na swòjich pòlach, ale ni ma widzec
jich kùńca. Flastrowelë nima drodżi, stôwielë fùndamentë bùdinków i mòstë.
Jich wielota dôwô pòjãcé ò tim, jak zażartô bëła bitwa stolemów.
W kùńcu jima nie sygło mòcë i pedlë na zemiã. Leżelë tak kòle se i ni mòglë
ju rëchac rãkama ani nogama. Tej òdezwôł sã starszi:
– Pòwiédz mie tak prôwdzëwą prôwdã, czemù të we mie cëskôł tima szëszkama?
– Ùwierzë mie, chłopie, jô doch tegò nie robił – jãknął młodi.
– Jô téż w cebie nie cëskôł – sapôł starszi. – To mùszôł zrobic chtos jiny.
Tej jima cos przëszło do głowë:
– To pewno zrobił człowiek! – zawrzeszczelë resztką mòcë. Ale ni mòglë ju
nick zrobic. Zanim ùsnãlë na wieczi, stôri jesz rzekł:
– Mùszi, ten môłi stwór je òd nas wiele mądrzészi. Jeżlë òni wszëtcë są taczi,
to ta zemia wnet bãdze słëcha jima.
Pò tim reszta stolemów jesz długò żëła z lëdzama w zgòdze. Nie zdrząc na
to, słowa stôrégò stolema w kùńcu sã zjiscëłë. Dzys pò stolemach òstałë blós
kamienie i òstóną jesz pewno baro długò. Mòże nawetka dłëżi jak lëdze…
Janusz Mamelski, Stolemë w: Kaszëbsczé legeńdë, Gdynia 2010 s. 21

1

Ùłożë pòsobicą pùnktë planu wëdarzeniów. Pózni zamień je na zdania.
Ùdba zniszczeniô lëdzy.

Szkalinga stolemów.

Gôdka ò lëdzach.

Òdkrëcé spiskù.

Biôtka bez kùńca. Cëskanié kamów.

Biôtka.

Żëcé stolemów westrzód lëdzy.

Wieczny spik stolemów.

Pòdsłëchanié gôdczi.

Cësniãcé w stolema baszką.

Òdpòczink.

Żëcé w zgòdze stolemów i lëdzy.

Ùcék rëbôka.

Wëriwanié drzéwiãt.
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2
3

4

Na pòspòdlim tekstu legendë òdpòwiédz na pëtanie, chto to je stolem? Òpiszë
téż jegò wëzdrzatk, znanczi, ùlubioné zajmë.
Jak të so wëòbrôżôsz taczégò stolema. Namaluj gò. Zróbta w klase wëstawã
z Wajima prôcama. Òpòwiédzta ò swòjich malënkach.
Przeczëtôj drëdżi tekst Janusza Mamelsczégò ò terôczasnym Stolemie, Wòjkù.

Wòjk – terôczasny Stolëm
na pòczątk:

Szkólny przeczëtô wama òpòwiôdanié, a wa ùwôżno słëchôjta, bò bãdzeta
mùszelë òdpòwiedzec na pëtania szkólnégò.

– Tatkù, a lëdze wiedno mùszelë tak cãżkò robic?
– Jo, wiedno.
– A wszëtcë?
– Nié.
– A chto nié?
– Të tëli nie gadôj, le zbiérôj! Hewò tam, widzysz? Môsz òstawioné dwie bùlwë – nerwòwôł sã tatk. (…)
– Tatkù?
– Cëż ù klina?
– A kònie są mòcniészé òd lëdzy?
– Të doch widzysz.
– A co je mòcniészé òd kònia? (…)
– Òd kònia? Nick. Kóń je nômòcniészi. Nick nie dô radë pòcygnąc taczi fórë, co kóń –
gwësno òdrzekł tatk.
– Taczi z bùlwama?
– Jo.
– Abò taczi z piôskã.
– Jo.
– A chto nawiózł tëli zemi na te wszëtczé górczi? Kònie? – chłop długò nie òdpòwiôdôł,
le sã namiszlôł. – Tatkù, kònie?! – nie dôwôł pòkù môłi.
– Nié, kònie nié.
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– A chto?
– Gôdają, że stolemë.
– Stolemë? A co to je, stolemë? Taczé wiôldżé kònie?
– Jô cë doch gôdôł, że kònié nié. Stolemë. (…)
– Tatkù, a co to są te stolemë?
– Zamknijże w kùńcu gãbã. Doma mòżemë so pògadac – przerwôł gôdkã znerwòwóny
chłop.
Knôp òprzestôł gadac, równak bëło widzec, że wcyg mësli ò stolemach. Jegò tatk miôł
swòje jiwrë, równak tej-sej pòdzérôł na sëna i bëło mù përznã żôl. (…)
– Wòjtek! Pòj so sadnąc. Kònie mùszą òdpòcząc.
Ùceszony knôp béł zarô kòl tatka. (…)
– Tatkù? A të môsz widzóné taczégò stolema?
– Stolemów ju dôwno ni ma.
– A co sã z nima stało?
– Tegò nicht nie wié. Przódë, czej żëłë na Kaszëbach, lëdzy bëło baro mało. Mòże wszëtczé wëdżinãłë, mòże szłë so gdzes dali. Jô nie wiém.
– A jak òne wëzdrzałë? – pitôł Wòjtek.
– Tak jak më, jak lëdze. Leno bëłë wiele wiãkszé i mòcniészé. To bëłë ruganë.
– Strôszczi?
– Nié, strôszczi nié. Mòcôrze. Wiôldżé, mòcné i mądré – z zadzëwienim gôdôł chłop.
– A do cze òne zwôżałë tã zemiã i sëpałë na górczi?
– Bóg jima kôzôł jic na Kaszëbë, żebë òne bëłë jesz piãkniészé.
– Bóg?
– Bóg. A czemù të sã tak dzëwùjesz?
– A jak, piãkniészé?
– A… żebë… żebë bëło wiãcy fejnëch górków. Żebë bëłë piãkné jezora, bò tam, gdze
stolemë kòpałë zemiã, pòtemù zbiéra sã wòda i zrobiłë sã jezora. A na tëch ùsëpónëch
grzëpach stolemë kładłë głowë, czej spałë. Nodżi kładłë na jinëch grzëpach i tak so leżałë,
a jich celszcza bëłë w dolëznach.
– A òstrowë?
– Co òstrowë?
– Kò skąd sã wzãłë òstrowë? – dzëwòwôł sã Wòjtek.
– Doch… czasã jima sã zemia wësëpa, jak jã niosłë w miechù, i tam òstôł òstrów. A terô
jédz! Më tu nie przëszlë sedzec, le robic. Òpasuj, bò wëlejesz kawã!
– Tak jô so mëszlôł, bò ten òstrów na naszim jezorze doch sã nazéwô Stolemka. A te
kamë przë drodze téż stolemë przëniosłë? – dali pitôł knôp.
– A jakże.
– I bëłë w sztãdze?
– Jô doch cë gôdôł, że òne bëłë baro mòcné. Tima kamieniama òne sã cëskałë, tak jak
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wa bùlwama. Cëskałë sã, a òne lecałë i spôdałë tam-sam na Kaszëbë. Wiãkszé i mniészé,
wpôdałë w zemiã, a terôzka z ni wëlôżają. Zbijałë sã ze sobą i rozpôdałë na miészé sztëczczi
– tłómacził òjc.
– Aha…
– A jak stolemë biegałë, to robiłë w zemi taczé wiôldżé dzurë, taczé kùle, jak ù nas za
stodołą.
– Tatkù!
– Co?
– Jô bë chcôł bëc taczim stolemã.
– Kò tej do robòtë, jak bãdzesz wiele robic, to bãdzesz mòcny jak stolem.
– Ale nié tak, tatkù, jô bë chcôł bëc prôwdzëwim stolemã.
– Widzyta wa, jaczi mądri. Stolem. Jo, chcemë wstajac. Dosc tëch głëpòtów. Do robòtë –
nëkôł òjc.
Tak òni szlë i robilë prawie do wieczora. (…) Wòjtek ni mógł òprzestac ò nich (stolëmach)
mëslec.
– Tatkù, jak jô bë béł stolemã, jô bë mógł cë wiãcy pòmòc.
– Pewno jo. Jô jem cekawi, chto mie pòmòże zdrzucëc te bùlwë z fórë.
– Mòże jaczi stolem?
– A miono mô Wòjtek.
Reno gòspòdôrz wstôł przed pòrénkã. Òpòrządzył w chléwach i przëszedł dodóm na
frisztëk.
– A gdze Wòjtek? – spitôł sã białczi, bò kòl stołu sedzało le czwòro dzecy.
– Pewno jesz spi. Wczora tak sã ùmãcził, nabiegôł na pòlu, niech le spi – òdrzekła białka.
Ale knôpa nie bëło w jizbie. Tatk pò frisztëkù tam zazdrzôł i nalôzł lózé łóżkò. Wëszedł
przed chałpã i zbaraniôł. Na pòdwòrzim stojôł stolem.
– Tatkù, widzysz? Jô jem stolem – ùczuł głos Wòjtka. – Jô móm wëniosłé wszëstek gnój
na pòle i wëòróné wrëczi. Co jeszcze móm zrobic?
Chłop òniemiałi pôdł na kòlana.
– Matkò Bòskô Swiónowskô! Cëż tu sã dzeje?
– Jô jesz przëniesã wòdë w beczkach – zawòłôł stolem i ju gò nie bëło. Chłop le zdążił
zawòłac:
– Leno nie biegôj!
Za chwilã Wòjtek béł nazôd z wòdą. I tak do wieczora òn pòmôgôł we wszëtczich robòtach. Wladowôł wrëczi na fórã, zladowôł je do mitë, jaką flot béł wëkòpôł, szedł do lasa
i przëniósł pôrã kùbików drzewa. Pòtemù jesz rãkama wëgrzebôł rów na łące, żebë wòda
miała kądkã spłëwac. Wieczór òn znôwù stanął z òjcã przed chałpą. (…)
– Mòże jesz w czims pòmòc?
– Robòtë je dosc, ale co z tegò. Krów të doch nie wëdojisz.
– A witro co je do zrobieniô? – spitôł syn.
– Mùszã zasôc – òdrzekł tatk.
– Tej do witerka. Witro bãdã z tobą sôc – i szedł, a wszëtczim sã zrobiło smãtno.
Drëdżégò dnia òn próbòwôł pòmagac przë senim, leno mù to nick a nick nie szło. Cëskôł
za wiele zôrna, rozsëpiwôł za dalek, deptôł pòle. Na òstatkù òjc rzekł:
– To je bùten szëkù. Tak doch ni mòże. Lepi biôj, rób co jinégò.
– Ale co?
– Jô nie wiém. Je robòta w pszczelnikù… – zaczął chłop, leno zarô zrozmiôł, że to nie je
zajãcé dlô stolemòwëch pôlców. – Je trzeba zerwac brzôd w sadze…
– Ni môsz të, tatkù, jaczis robòtë dlô stolema?
– Jô doch nie wiém, mùszã pòmëslec. W ògródkù nënce téż na nick sã nie zdôsz… Jô
wiém, mòżesz zòrac bùlwiskò!
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Wòjtek zarô nëkôł. Nie minãło pół gòdzënë, jak òn béł nazôd:
– Tatkù, jô móm fertich!
Ale jak tatk pòpôłnim ùzdrzôł swòje pòle, béłbë sã przeżegnôł lewą nogą. Miast równëchno, brózda kòl brózdë zòróny zemi widzôł pòrëté bùlwiskò, a na nim same dzurë
i grzëpë.
– Jaczim spòsobã të zrobił tak cos?
– Kò rãkama, a jak jinaczi? Doch pług je dlô mie za môłi.
– To je bùten szëkù – zmrëczôł òjc.
– Tej mòże jô ùprawiã dak na stodole?
– Nié, nié! Le sã trzëm dalek òd stodołë!
– A mòże wëkalkòwac chëczë?
– Chëczóm téż lepi dôj pòkù.
– W chléwach jô nick nie zrobiã, bò sã ni mògã zmiescëc. To mòże ùprawic kòplã?
– Mëslisz të, że dôsz radã?
– Kò tej jô ju nie wiém.
– Jô téż nie wiém – smãtno rzekł tatk. Za sztërk òn letkò sã spitôł – A ni mòżesz të nazôd
bëc knôpã?
– Jô chcã bëc stolemã!
– Czemù?
– Żebë cë wiãcy pòmòc…
– Wòjtek! Jô brëkùjã sëna, knôpa. Taczégò, co mô serce stolema, nié cało...
Wòjtek pò tëch słowach pòmału sã pòdniósł i zamëszlony pòczurpôł nad swòje jezoro.
Reno chłop jak wiedno z białką i z dzecama jôdł w kùchni frisztëk.
– Chto mie dzysô pòmòże sôc?
– Jô – zawòłôł Wòjtek.
– Kò tej pòj, mój stolemie.
Janusz Mamelski, Stolemë w: „Pomerania” nr 3 z 2007 r.

1

Czedë i gdze rozpòczinô sã akcjô? Wskażë pasowné wëjimczi tekstu.

2

Ò czim rozprôwielë òjc z sënã?

3

Co wedle pòwiôstczi zawdzãcziwómë ruganóm?

4

Czemù Wòjk chcôł òstac stolemã?

5

Jaką nôùkã dostôł Wòjk z ti przigòdë?

6

Wëszukôj w teksce wërazë, chtërne mają lëtrë sz, cz, ż. Jak sã wëmôwiô te zwãczi?
Pòsłëchôj ùwôżno lektora i pòwtarzôj za nim.
Zwãczi sz, cz, ż w lëteracczi kaszëbiznie wëmôwiómë mitkò, jak [ś] [ć] [ź],
ale zwãk rz – cwiardo [rz].
żaba, rzôdkò, mòże, mòrze, żôl, żôga

7

Za sztót napiszemë diktando. Chcemë tej przëbôczëc wskôzë pisënkù kaszëbsczich apartnëch zwãków.

8

Zapiszta pòd diktando słowa czëtóné przez lektora.
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Kaszëbskô kapela grô
na pòczątk:

Pòsłëchôj ùwôżno kaszëbsczi kapelë i pòwiédz jaczé instrumentë të rozpòznajesz?

bandonia

diôbelsczé skrzëpice

rzãpiel (bas)

rińczôk

mrëczk (bùrczibas)

Zdjęcia pochodzą z publikacji pt. 30 lat Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice
1

Pòdzel instrumentë wedle zortów: dmùszné, perkùsyjné, strënowé.
dmùszné

2

perkùsyjné

strënowé

Dofùluj zdania wërazama z ramczi:
W kaszëbsczi kapelë grają i chłopi, i
, króm tegò
trzôsk za perkùsjã. Są to:

Melodiã wëgriwô

,

i
,

Apartnyma kaszëbsczima instrumentama są:

, a czedës

Reszta instrumentów robi
,
,

i

diôbelsczé skrzëpice, rzãpiel, bùrczibas, bandoniô, akòrdión,skrzëpice,
trąbka, pipa, białczi, bazuna, diôbelsczé skrzëpice, mrëczk
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Diabelsczi kam w Mirochòwie
na pòczątk:

Rzeczë, ò czim bãdze historiô, w jaczi nalézą
sã pòstãpné słowa-klucze:
kam, gbùr, jezoro, kùrón, mòst, pùrtk, białka
Pòsłëchôj terôzka pòwiôstczi i sprawdzë, czë
òna je pòdobnô do twòji.

Bëło to w jednym z nôpiãkniészich nórtów kaszëbsczi zemi, westrzódka wiôldżich,
prastôrëch lasów, midzë dwùma cëchima jezorama. Tam w swòji chëczë mieszkôł
robòcy rëbôk Miroch. Chòc béł ùtcëwi, równak dosygło gò wiôldżé nieszczescé
– ùmarła mù białka i òstawia môłą córeczkã. Miroch całą swòjã miłotã przeniósł
na córkã i zajimôł sã nią baro trosklëwie. Wiãcy sã ju nie òżenił.
Lata chùtkò mijałë i z môłi córeczczi wërosła snôżô brutka, co barżi mia
starã ò tatka, jak tatk ò niã. Rëbôk wiedzôł, że wnetka córka naléze so chłopa,
a òn pewno òstnie sóm, nikòmù niepòtrzébny. Mòże taczé dëcht smùtné mëslë
pchałë gò czasã do karczmë, co stoja prawie pò drodze z kòscoła dodóm, kòl
snôdzëznë na Łebie.
Córka sã tim mòcno kłopòta. (…) Przë piwskù głosno sã chwôlił snôżotą
i dobrocą córczi, a chłopi mù na głos przëswiôdczelë, bò widzelë wiele razy, jak
przëchôda za tatkã. Niejeden sã w ni kòchôł, a karczmôrz, co béł nôbògatszi
w òkòlim, ùmëslił sã z nią òżenic.
– Mirochù, – zaczął jednégò razu – të bë mie dôł twòjã córkã?
Karczmôrz widzôł, że rëbôk nie béł rôd, ale prawił dali.
– Ji bë nie bëło ù mie lëchò. Òna bë wszëtkò mia, a jô bë béł dlô ni jak òjc.
– Mùszisz z nią gadac – krótkò òdrzekł rëbôk.
Le òna ju mësla ò jinym. Òb lato mia zwëk dwa razë w tidzéniu chòdzëc na
grób matczi, a pózni wiedno so szła nad jezoro. Zbiegiwa pò stromi ùrzmie
i sã kąpa. Pòtemù sôda na brzegù i spiéwa. Jednégò razu ten zwãczny spiéw
przëcygnął nad jezoro widzałégò bëńla. Czej pòkôzôł sã zza drzewa i skłónił
wëlãkłi pannie, ta zerwa sã ze swòjégò placa, zawadza nogą ò kòrzéń i bëłabë
sã zwróca, czejbë ni chwatkòsc kawalera. Zdążił do ni przëskòczëc i ùchwëcëc
w swòje mòcné remiona.
– Chto të jes, lëbny gòscu? – wëszeptało dzéwczã.
– Jô jem twòjim pòkórnym słëgą, mòja pani. I chcôłbëm nim bëc do kùńca
żëcégò – rzekł òczarzony bòrénk.
Młodi òd razu mielë sã do se. Terô czãsto jich mógł widzec, jak przechôdają sã wkół jezora, chtërno do dzysdnia nazéwô sã „Lëbigòsc”. A na tim placu,
gdze córka rëbôka padła w òbjãca swòjégò mùlka, rosce wiôldżi bùk, a w jegò
remionach łãdżi grôbk. (…)
A dzewùs timczasã ni mógł rozestac sã ze swòjim mùlkã. Bëło jima dzywno. Czëlë, że cos dzejało sã na swiece. Wieczór przëszedł grzmòt. Kawaler òdprowadzył swòjã brutkã dodóm, ale ji tam nie òstawił sami, le razã czekelë
na òjca.
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Karczmôrz timczasã zjiscywôł swòjã ùdbã.
– A co bë të rzekł na to, mój drëchù – rzekł znôw do Mirocha i pòstawił
przed nim nowi kùfel piwa.
– Jo, jo. Jô ju wiém. Të bë chcôł miec mòjã córkã – wëmamrotôł rëbôk – ale
jô doch cë ju gôdôł…
– Jô cë dóm mòjã karczmã!
– Co të rzekł? Eee... to są jaczés szpôsë – machnął rãką Miroch.
– Jeżlë të wëgrajesz wiatënk, to jô cë dóm mòjã karczmã! Czëjesz të!? –
wrzeszczôł karczmôrz.
– A jak przegrajã, tej të wezniesz mòjã córkã, doch jo?
– Jo.
– Hòla, hòla. Co to, to nié – dosc rozëmno òdrzekł rëbôk.
– Pòczekôjże, të doch jesz nie wiész, ò co mô bëc nasz wiatënk.
Rëbôk znôw sã përznã zainteresowôł, a stôri kawaler namôwiôł dali:
– Jô cë zbùdëjã drogã dodóm, krodzy, prosto przez jezoro.
– Jo, pewno… A czedë?
– Jesz dzys w nocë. Do rëna òna bãdze w pòszëkù – òdrzekł karczmôrz.
Mirochòwi cãżkò bëło zebrac mëslë. Rozëm jemù pòdpòwiôdôł, że to nie je
mòżlëwé i że mòże wëgrac wiatënk. A tej bë dostôł karczmã. Mëslôł i mëslôł,
jaż w kùńcu sã zawiatowôł z karczmarzã.
Terô mù sã wcale nie spieszëło dodóm. Ni miôł chãcë wëchadac na grzmòt.
Ale czej zaczãło sã rozwidniac, rësził òbaczëc, jak tam jidze karczmarzowi. Chòc
na zëmnym, nocnym lëfce kòrnus përznã ùlecôł mù z głowë, stôwianié kroków
szło mù dëcht drãgò. W kùńcu przëtrekôł sã nad jezoro. Tam òn sã dopiérkù
wërzasł, czej òbôcził kamianą drogã przez westrzódk wòdë. Do drëdżégò brzegù felało le pôrã métrów. Òn téż ùzdrzôł straszną sztaturã, chtërna pòspiéwa
sã z robòtą przë stawni. To lôtôł pùrtk. Znôszôł stolemné kamë i cëskôł je do
jezora, bò miôł zrobioną z karczmarzã ùgòdã – za pòstawienié stawnie miôł
wząc jegò dëszã. W ti chwilë rëbôk zrozmiôł, że to bëła zmòwa. Zrobiło sã jemù
baro smãtno. Nôbarżi żôl mù bëło córczi.
A òna prawie nadbiegła ze swòjim mùlkã. Widzelë dzywnégò bùdownika,
ale nie wiedzelë, co sã tu richtich dzeje. Tatk z płaczã wszëtkò jima òpòwiedzôł,
pôdł na kòlana i ni miôł smiałoscë pòdniesc òczu na córkã.
– Tatkù, terô nié czas na jiwrë – rzekło dzéwczã. – Trza doch cos zrobic.
Pòtemù òdezwa sã do mùlka:
– Nëkôj chùtkò dodóm i zbùdz kùronë.
A czej bëniel pònëkôł, dzéwczã mòcno zgrużdżało rãce i bez ùstónkù szeptało:
– Żebës le zdążił, żebës le zdążił…
Kawaler gnôł jak wiater. Wnëkôł do kùrnika, jaż ptôszëzna pòdniosła trzôsk,
a kùrón z całi mòcë zapiôł. W ti chwilë diabéł niósł òstatny kam i béł ju nad
samim brzegã. Czej ùczuł pianié kùrona, zarô sã zlãkł i pùscył kam, a przë
tim sóm wpôdł do jezora. Jak béł ju wëlazłi z wòdë, ze złoscë trzasnął lińcuchã w kam, jaż ten pãkł na pół. A wòda w jezorze do dzysdnia je brunô òd
diabelsczé szadzi.
Pùrtk wnetka zaczął ùcekac nazôd do piekła. Nad Lëbògòscã ùczuł drëdżi
rôz pianié kùrona, a że béł ju mòcno òsłabiony, znôw wpôdł do wòdë. Òna téż
zarô zmienia farwã na bruną.
Tak to kawaler zretôł swòjã brutkã.
Zawstidzony karczmôrz wëjachôł z tëch strón na wiedno. Rëbôk karczmã,
jaką wëgrôł we wiatënkù, òddôł młodim. Ti chùtkò dorobilë sã gromadczi dzecy.
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W òkòlim karczmë pòwsta nowô wies. Nazwelë jã Miłoszewò, temù że młodi sã baro miłowelë. Nôstarszémù sënowi delë miono Miroch, pò starkù. Ten
przeniósł sã përznã dali, za jezora, i założił drëgą wies – Mirochòwò. Diabelsczi
kam jesz leżi na brzegù jezora, chtërno òd niegò wzãło swòjã pòzwã – Jezoro
Kamiané.
Janusz Mamelski, W mirochòwsczim lese w: Kaszëbsczé legeńdë, Gdynia 2010 s. 25

1

Chtërno z karnów ùłożëło historiã nôbarżi pòdobną do legendë ò diabelsczim kamie? Pògadôjta ò tim.

2

Stwòrzë historijkã òbrôzkòwą (kòmiks) do ti legendë. Le nim wezniesz sã do robòtë napiszta
wespół ze szkólnym plan wëdarzeniów, żebë wa wiedza wiele òbrôzków mùszita namalowac.

KÒMIKS – historiô òpòwiedzónô za pòmòcą òbrôzków,
gdze tekstu je malinkò, blós przë
wëpòwiedzeniach bòhaterów abò krótczich wskôzach òpòwiôdôcza.

3

Jaczi òdjimk przedstôwiô diabelsczi kam nad Jezorã Kamianym? Skòrzëstôj z internetu
i pòwiédz, gdze mòże òbaczëc jiné kamë.
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„Pòmiészanié bietków”
na pòczątk:

Czë wiész, co òznôczô Twòje miono? Zazdrzë do leksykònu mionów i napiszë w zesziwkù
krótką notatkã.

(…) Dzys chcã napisac ò Dzéwczëcu Witka. Nazéwô sã Barbôrka. Mëszlã, że
òna téż mô jiwer ze swòjim mionã. W ti nieszczesny ksążce ò mionach mòże
wëczëtac, że Balbina mô sã zajikac, a Barbara òznôczô barbarzińskô, cëzô i nie
gôdającô pò greckù. A Barbôrka ani nie je barbarzińskô, ani cëzô, leno ùcywilizowónô i zdrëszonô. Blós jedno bë sã zgôdzało – nie rozmieje pò greckù. Ale
czejbë naùczëła sã grecczégò, tej to miono bë ju nijak do ni nie pasowało. Kò
czësto jak ze mną – jô doch nijak sã nie zajikóm ani nie bùlbòcã.
Barbôrka je òsoblëwie miłô. Pôrã dni temù jô jã spòtka na szasym. Më so
pògôdałë ò gwiôzdach i ò żëcym na jinëch planétach. To bëła baro zajimającô
nôùkòwô kôrbiónka. Jô so ùdba, że w przińdnoce téż bãdã sztudérowa astronomiã. To mùszi bëc pò prôwdze cos nadzwëkòwégò. Jak na złosc przëszedł mój
Brat i ùrwa sã nama diskùsjô.
– Witôjże – pòwiedzôł. Rozmieje sã, że nié do mie, leno do Barbôrczi. Na
mie leno sã przëzdrzôł spòde łba.
– Za czim të sã tu krącysz? Ale flot dodóm!
– Witkù, Balbinka doch mòże z nama jic na szpacér – zabédowa Barbôrka.
– Jesz le tegò bë brakło!
Mój Brat béł wjadowiony. Prawie że nad zemią sã ùnôszôł z tegò gòrzu. Jô ju
chcała pôrzknąc ze smiéchù, ale wnenczas mie sã przëbôczëło ò globùsu. Jesz
bë mie gò wzął nazôd.
– Baro za rôczbã dzãkùjã, ale ni mògã dzys z Wama szpacérowac – jô chùtkò
sã wëkrącëła. – Jô ni móm czasu, bò jem ju z kògùms ùgôdónô.
– Ùgôdónô! –Mój Brat zasmiôł sã przekãsno. – Cekawé z kògùm? Tak wczas
to sã zaczinô!
Nawetka Tata nigdë nie gôdô do mnie w taczi spòsób. Ani nie wëgadiwô
taczich rzeczi. Witk leno sã tak głupie sztelowôł przed Barbôrką.
– Cëż to cebie òbchòdzy, z kògùm jô jem ùgôdónô?
– Tak pò prôwdze nick, ùgadiwôj sã z kògùm blós chcesz, le nié
z tim Pioterkã z sąsednégò blokù.
– Jo? A czemù nié z nim?
– Bò òn mie dzys reno nie rzekł dobri dzéń.
Jô sã zaczãła smiôc. Barbôrka mët.
– Òn ce gwës nie spòstrzégł. Jak të gò widzôł,
to czemù të pierszi gò nie przëwitôł? To të jes lëchò
wëchòwóny, a nié òn – jô rzekła z górë.
– Leno skùńczë sã mądrowac!
– Dobrze, ju jidã. Do ùzdrzeniô, Barbôrkò.
Mój Brat zezeleniôł. Mie sã wiedno zdôwało, że to
le jedna mòja Cotka rozmieje robic sã zelonô ze złoscë,
a tu wejle, mój Brat téż. To gwësno mùszi bëc w rodzënie.
– Jakô Barbôrkò? Wastno Barbôrkò!
– Witkù, skùńcz ju wadzëc na Balbinkã.
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– Do ùzdrzeniô, Barbôrkò. Do ùzdrzeniô wasce, wasto Witoldze. Do ùzdrzeniô
wastwù – jô sã pòżegna i stateczno òdeszła. Pò prôwdze nie wiém, co ta Barbôrka w nim widzy.
Pò pôłnim przëszedł do mnie Paùel z cekawima, chòc baro nieùbëtnyma
wiadłama. (…)
– Të wiész, że wczora ù nas bëła Mëma ti Barbôrczi, z jaką Witk chòdzy do
kina.
– Në i cëż z tegò?
– Òna rzekła, że mô dlô córczi kandidata na chłopa. (…)
– A Witk?
– Ò to jidze! Mëma Barbôrczi rzekła, że Ji to minie. To znaczi, minie Barbôrce, a nié Mëmie. (…)
– Co jesz pòwiôda Mëma Barbôrczi?
– Wiele rozmajitosców. Chòcbë to, że Witk na chłopa sã nie nadôwô.
– To je prôwda – przëzna jem kòmùdno. – Òn sã pò prôwdze nie nadôwô.
Mùszi jesz kąsk pòczekac, jaż mù wszëtczé bietczi na swój môl wlézą.
– Jaczé bietczi?
– Nie znôsz ti teòrii? Sama jã móm wëmëszloné. Wiész, to je tak. Jak të jes
dzeckã, môsz wszëtczé bietczi na swòjim placu. Widzysz wszëtkò tak, jak je.
Pózni roscesz i do głowë ùderziwô cë bąbelwòda. Kò nié dosłowno, to tak sã
gôdô. Nie wiém, czemù prawie bąbelwòda, kò to bë mògło bëc cos czësto jinégò. Wezmë na to òranżada, bò mie barżi szmakô.
– Në jo, ale co z tima bietkama? Gdze òne tak richtich są?
– Jakże gdze? Nie wiész? W głowie.
– W głowie ni ma żódnëch bietków. Je blós mùsk. To le tak sã gôdô, że chtos
ni mô wszëtczich bietków w grëpie abò że mù felô piąti bietczi. Leno czemù
piąti, a nié pierszi abò szósti, tegò nie wiém – pòwiedzôł Paùel.
Jô dosta górz. Mësla jem, że chòc Paùel zrozmieje mòjã teòriã.
– Mòże dôsz mie chòc skùńczëc? Pòzéwôj to sobie mùskã, a jô bãdã nazéwa
bietkama. Czej të jes dzeckã, wszëtczé bietczi môsz na swòjim placu. (…)
– Pòtemù cë sã zdôwô, że jes dozdrzeniałi i wszëtczé bietczi cë sã miészają.
W głowie môsz tej jistny szërmëcel. Z taczim człowiekã to je nié do strzimaniô.
Ze wszëtczima sã sztridëje, z dzecama i z dozdrzeniałima. Z mòjich nôùkòwëch
òbserwacjów jô sã dozna, że na pòmiészanié bietków w głowie czãscy chòrzeją
knôpi. Dzéwczãta są barżi wëtrzimałé na taczé chòroscë.
– Nôùkòwé òbserwacje! – Paùel zaczął chichrotac. – Téż mie òbserwacje.
Mô jednégò natrzasłégò Brata i mësli, że wzéranié na niegò to nôùkòwé òbserwacje! (…)
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– Czej chtos stôwô sã pò prôwdze dozdrzeniałi, wszëtczé bietczi
mô nazôd na swòjim placu. Le czasama je tak, że òne nie są w tim
samim placu, co w dzecyństwie. Ale i tak to je lepszé òd pòmiészaniô bietków.
– Czemù lepszé?
– Bò je wiedzec, czegò sã mòże pò kògùm taczim spòdzewac, në
i sã dobrze przërëchtowac. A mój Brat je baro nerwés i nigdë nie je
wiedzec, co òn zrobi czë pòwié. (…)
– Co to je za jeden, nen ùczałi, nen kandidat? – jô sã spita.
– Jaczis ekònom czë ekònomista, tak richtich nie wiém. (…)
– Ale co z tim ekònomã?
– Mëma Barbôrczi rzekła, że òn pòwiedzôł: „Jak skùńczã habilitacjã, zajimnã sã swòjim òsobistim żëcym”.
– Jak co skùńczi?
– Habilitacjã. To je takô ksążka, jaką pisze ùczałi. (…)
– Jô czëła ò rehabilitacji. To je jakôs gimnastika. Ale gwësno
ùczałi ò taczich sprawach nie piszą.
– Zdôwô sã, że nié. Cëż robimë z Twòjim Bracyną?
– Cëż? Nick. Niech sóm sã biôtkùje z tim Habilã.
– Z kògùm?
– Z Habilã. Tim ùczałim od rehabilitacji.
– Habilitacji.
– Wszëtkò jedno. Ten Habil mùszi bëc stôri, brzëdczi i gwësno
łësy. Barbôrka nawet sã na niegò nie przëzdrzi.
– Mëma Barbôrczi rzekła, że je baro spòsobny, leno pôrã lat
starszi. (…)
– Wiele! Òn nie ùgôdô sã z Barbôrką, pòczi nie skùńczi pisac.
Trzeba le sã wëwiedzec, jak długò jesz bãdze pisôł.
– Môsz prôwdã. Jeżlë to mô dérowac jesz pôrã lat, tej më Witkòwi
nick nic pòwiémë. (…)
Pózni wëszło, że ten Habil jesz niczegò nawetka nie zaczął
pisac, a jak ju zacznie, tej mdze przë tim sedzôł przënômni
piãc, a mòże i dzewiãc lat.
Kamiéń ze serca. Za tëch pôrã lat Witkòwi nen òbarch
doch ju minie, a bietczi na swój plac wrócą.
Danuta Stanulewicz, Balbina z IV B, tłum. B. Ugowska, Gdańsk 2015, s. 66 – 78

1

Co òznôczają miona Balbina i Barbôrka?

2

Kògùm je Barbôrka?

3

Jaczé wiadła przëniósł Paùel Balbinie?

4

Co to są bietczi? Wëjasnij teòriã Balbinë ò bietkach.

5

Co pòstanowiła Balbina zrobic z wiadłã Paùela? Jak òceniwôsz ji pòstãpòwanié?
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Pòwtórzenié
1

Zôpùstë to:
a) pierszé dnie karnawału
b) Wiôldżi Pòst		
c) Jastrë
d) òstatné dnie karnawału

2

Przetłómaczë:
mama, tata, babcia, dziadek,
rodzice, dziadkowie, Wielkanoc

3

Jak bãdze brzmiôł czasnik pisac w 3 òs. wielny l., cz. ùszłégò,
niéchłper. ô.?

4

Kògùm je: zaklãtô królewiónka, stolem?

5

Pòdôj dwa zwëczi sparłãczoné z Jastrama?

6

Wëmień pò trzë pòzwë: szkòłowëch przedmiotów, môlów i òsobów,
co w szkòle robią.

7

W jaczi rédze wszësczé zapisóné pòzwë instrumentów nôleżą do
apartnëch kaszëbsczich instrumentów lëdowëch?
a) rińczôk, trąbka, klawesyn
b) basë, akòrdión, rzãpiel
c) diabelsczé skrzëpice, mrëczk, bazuna
d) bùrczibas, rzãpiel, bazuna

8

Gdze na Kaszëbach mòżna òbaczëc diabelsczé kamë?

9

Przeczëtôj pòprawno słowa:
żaba, rzôdkò, mòże, mòrze, żôl, żôga
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Kògò bòli, ten skòli
na pòczątk:

Chto z waji béł w szpitalu? Z jaczi leżnoscë?
Z jaczich przëczënów lëdze trôfiają do kliniczi?
Chto robi w szpitalu? Skòrzestôj ze słowarzów.

Òd naszi nieszczestny rézë z tatkã do lasa na nartë minãło ju pół rokù, a kòlano
mie dërchã bòlało. Më le jezdzëlë òd doktora do doktora, a pòprawë niżódny.
Na òstatkù jô sã béł nalôzł we Gduńskù w Akademii.
Zala, co jô na ni leżôł, nie bëła za wiôlgô, z prawi i lewi stronë pòd scanama
pò trzë łóżka, razã szesc, a wszëtczé zajãté. Trzech chłopów bëło ju pò òperacje. Trzech jesz na niã żdało, a jô mët z nima. To béł kùńc séwana i szpital
miôł ju zbrëkòwóné przëdzélënczi na trzecy kwartôł, temù më mùszelë żdac
na czwiôrti jaż do rujana. Jô tam béł nômłodszi i nôsprawniészi. Kòlano mie
bòlało, kò jô doch mógł chòdzëc i pòmagac jinym. Nicht tam nie mëslôł blós
ò swòjim pãpkù. Bez to leżenié i żdanié më sã tam wszëtcë mòcno pòlubilë
i zżëlë ze sobą. Czasã më grelë w kartë, czasã słëchelë na radio, czasã wzérelë
w zdrzélnik abò so co pòwiôdelë.
Zarô kòl dwiérzi leżôł Mietk. Mietk to béł chłop kòl sztërdzescë lat stôri.
Wczas reno òn wiedno robił sobie i jinym kôwkã. (…)
Kòl Mietka leżôł Pioter. Pioter miôł ju òdbëté trzë òperacje i żdôł na czwiôrtą. Òn spôdł z wieżë zómkù w Łapalëcach i całi sã pòłómôł. (…)
Pòd òknã leżôł Ãdris. Ten miôł złómóną kòstkã, co nie chca sã zrosnąc. Kò
òna nawetka jakbë chca, ni mògła le sã zrosnąc, bò Ãdris ni mógł ùleżec we
wërach. Miast leżec, tak jak to jemù doktór nakôzôł, òn jednym cygã łazył na
cygaretë. Bez to gips na jegò nodze pãkôł, a gnôtë sã nie zrôstałë. Gabë kózka
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nie skôkała, bë gùzëczka nie dostała. Na nic sã nie zdało nawetka to, że Ãdris
chòdzył przë dwùch krëkwiach. Wszëtcë jemù tłómaczëlë, daremno. Dërnowatémù dzesãc razy rzeknij, rôz nie zrobi.
Pò drëdżi stronie pòd òknã leżôł Stach, starszi chłop, co miôł pòłómóną lewą
nogã i prawą rãkã. Na zalã òn przëszedł dwa dni pózni jak jô. Jegò prawô noga
i lewô rãka całé bëłë w gipsu. Ta rãka mù tak smiészno òdstôwa pòdpiartô na
dłudżim knëplu. Nôgòrzé bëło, jak Stach chcôł jic na szituz. Tej më gò dwigelë z łóżka, a pózni òn pòdskakiwôł na prawi nodze, prawô rãka jemù òdstôwa
pòdpiartô na knëplu, a w lewi òn trzimôł krëczew. Mądri Ãdris chcôł mù rôz
doradzëc i rzekł:
– Wezkôj so drëgą krëczew, to cë bãdze lżi.
Tej Stach sã wrócył, tak sã na tã krëczew przëzdrzôł, pózni na swòjã sztopòrczącą rãkã w gipsu, a na òstatkù na Ãdrisa i głosno sã rozesmiôł. Më téż zaczãlë
sã smiôc, a Stach sã wëkrącył i pòmału rësził do dwiérzi. Tej òn sã òbrócył bòkã,
żebë sã w nich zmiescëc i dali nibë egipskô mùmiô sënął kòritarzã w stronã
szituza.
Kòl Stacha leżôł jô. Na òstatkù i jô sã dożdôł na swòjã òperacjã. Mie téż delë
letką narkózã. Òd pasa w dół jô nick nie czuł, chòc przëtomny jô béł nawetka
na òperacyjny zalë. (…)
Pierszégò dnia pò òperacje nick mie nie bòlało. Kò pózni, jak léczi òprzestałë
dëgòwac, tej jô zaczął cerpiec.
Nënka i tatk, jak le mòglë, do mie przëjéżdżelë.
Rôz przëjachôł do mie wùja Róman z cotką Żbiétą i mòjim półbratã Adrianã.
Adrian miôł szesc lat. Òni prawie bëlë przëjachóny do Gduńska do kina.
Pózni Adrian chcôł jachac sã najesc do McDonalds’a i òni z nim tam zajachelë.
A pózni òni jesz wjachelë do krómù i kùpilë Adriankòwi nową kòmpùtrową
grã, prawie taką, jaką òn chcôł. Leno to wszëtkò bëło Adriankòwi mało. Òn
sã przësôdł na mòjim łóżkù i sedzôł z krzëwą mùnią. Dërchã le cos grzebôł
w mòbilce i ani sã nie ùsmiéchnął.
– A cëż cë je, Adriankù, że të jes taczi smùtny, co? – spitôł sã mój tatk.
– Nick – òdbùrknął Adriank.
– Môsz të mòże jaczés zmartwienié? – pita sã mòja nënka.
– Òn le je ùmãczony – tłómacza cotka Żbiétka.
Kò Adriank jesz miôł w se żëcé, bò òn wnet zaczął jamrowac, a pózni cygnąc
cotkã i wùjã do dwiérzi:
– Jô chcã ju stąd jachac! Jô chcã dodóm! – wrzeszczôł na òstatkù Adriank,
a z òczów mù lecałë wiôldżé łzë.
– Jô chcã dodóm! Jô chcã grac w nową grã!
Tej nie bëło radë, cotka z wùją zaczãlë sã òdwitëwac, a nerwés Adriank ju
stojôł w dwiérzach. Chłopi na to wzérelë i le sã ùsmiéwelë. Jô szedł cotkã i wùjã
òdprowadzëc do dwiérzi, a Adriank ju nëkôł kòritarzã jak jéż z jabkama.
– To cë je ale bleczk – rzekł Stach.
– Dôj mù pòkù. Nie widzysz të, jak òn mô w żëcym cãżkò – òdezwôł sã
Marek. – A kògò bòli, ten skòli.
Marek leżôł kòle mie. Chòc miôł ju przeszłé szesc òperacjów, ni mógł jesz
chòdzëc i żdôł na pòstãpné. Jak jachôł z białką mòtórã, z pòla na drogã wëjachôł
jima kómbajn. To jich przerzucëło jaż na drëgą stronã ti wiôldżi maszinë. Jegò
białka zdżinã na placu.
Janusz Mamelski, Mack, Gdańsk 2016, s. 28 – 33
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1

Z jaczi leżnoscë Mack trafił do szpitala?

2

Wëmień bòhaterów tegò dzéla? Chto króm Macka leżi w jegò jizbie chòrëch?
Czemù òni nalezlë sã w klinice? Nalezë łóżkò kòżdégò z nich i rzeczë, jak òno je
ùstawioné w salë.

miono

przëczëna
bëtnoscë
w szpitalu

jiné
infòrmacje

3

Jak chòri ùmilelë so czas?

4

Chto òdwiedzył Macka w klinice? Jak wëzdrza ta wizyta?

5

Kògò cë je nôbardżi żôl, dlôcze?

6

Wëjasnij znaczenié rzeczónczi: Kògò bòli, ten skòli.

7

Nalezta jiné rzeczónczi w teksce i òbjasnijta jich znaczenié. Przërëchtujta hasła do
internetowégò Słowarza zrzeszów frazeòlogòwëch.
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Co wôrt je òbaczëc w Twòjim òkòlim?
norda

na pòczątk:

Òdszukôj swòjã wies / swòje miasto na karce
Kaszëb. Òkreslë pòłożenié.

zôpôd

Wiész do jaczi gminë i do jaczégò krézu należi
twòjã wies / twòje miasto?

pòrénk

pùcczi

pôłnié
wejrowsczi

słëpsczi

Gdinô

lãbòrsczi

Słëpsk

Sopòt
Gduńsk
kartësczi
gduńsczi
bëtowsczi
kòscérsczi

chònicczi

Kaszëbë to krôjna baro malowniczô, chãtno òdwiedzywónô przez letników i turistów. W kòżdim nórcëkù naszi snôżi môłi òjczëznë mòże pòdzëwiac pëszné òbrôzczi, place zrzeszoné z kaszëbską kùlturą
i historią, stegnë do wanożeniô piechti i na kòle. Są môle na Kaszëbach rozsławioné w całi Pòlsce, ale
tak pò prôwdze kòżdi, nômiészi plac na karce Kaszëb je wôrt òbaczeniô.
1
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Zastanówta sã, co w wajim òkòlim je wôrt òbaczeniô. Co wa bë mògła pòkazac kòmùs, chto
pierszi rôz przëjachôł na Kaszëbë, a ni mô wiele czasu i mòże òbaczëc blós twòje stronë.
Przërëchtujta plan wanodżi i zgromadzta infòrmacje ò môlach, w jaczich bãdzeta z wajim
drëchã.

Juch, Marëszka, pòj do tuńca…
na pòczątk:

Znajeta fòlkloristiczné karna? Jaczé? Rozmiejeta zatuńcowac jaczis apartny kaszëbsczi tuńc.

Szewiec – tuńc chłopa, co jiscy sã na swój kawel, na to jak żmùdnô je jegò robòta, że dërch mùszi robic to samò: wbijac cwieczi
i szëc bótë;
Marëszka– tuńc, co zachãcywô dzéwczã do tuńca;
Kòwôl – tuńcëjący knôpi pòkazëją, jak cãżkô je jich robòta, jak
mùszą walëc młotkã w kòwadło, a dzéwczãta òb ten czas chłodzą
swòjich knôpów „robiącë wiater” fartuszkama;
Kòséder – baro ùroczësti tuńc, co dôwôł pòczątk wiôldżim rodzynnym ùroczëstoscóm. Je to tuńc chòdzony z letczima pòdskòkama
i krziżowanim w lëfce nogów.
Rëbacczi tuńc – tuńcôrzë mają rozmajité rekwizytë
sparłãczoné z robòtą na mòrzu abò jezorze: sécë, wiosła. Chłopi òblokłi w szëbë z kapùzama, a dzéwczãta miast wiónôszków
i czółków mają farwné chùstczi.
Dzëk– chłopsczi tuńc, co miôł ùdokaznic sëłã i wëtrzëmałosc tuńcëjącégò. Temù pòpisowi przëzérałë sã
dzéwczãta, a kòżdi z knôpów chcôł zrobic jak nôlepszé wrażenié.

Marëszka

Szewiec

Juch, Marëszka, pòj do tuńca
Niechże spiéwóm nie mdze kùńca.
Szoc, Marëszka, trãpnij nóżką,
Bãdzże dlô mie dobrą wróżką.

Szewiec, szewiec pink, pink, pink
Za dwa dëtczi całi dzéń ×2

Ref: Z tobą Marëchno, chcôłbëm prôcowac,
Z tobą, Marëchno, chcã sã redowac.
Z tobą prôcowac, z tobą redowac,
Z tobą całi swiat chcã przewãdrowac.
Hej, Marëszkò, dôjże pëska,
Bãdzże w tuńcu przë mie bliskò.
Szoc, Marëszka, mòja drëszkò,
Zaspiéwómë so Marëszkã.
Ref:…
Marëszka w: Leon Łukaszewski,
20 pieśni kaszubskich, Gdańsk 1957, s. 29 – 30

Ref: Krącã dratew, szëjã bótë ×4
Szewiec w: Władysław Kirstein, Leon Roppel
Pieśni z Kaszub, Gdańsk 1958, s. 248

1

Spróbùj òdgadnąc, jaczé tuńce są ùkôzóné na tëch òdjimkach?

Zdjęcia pochodzą z publikacji pt. 30 lat Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice
2
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Naùczta sã spiewac te kaszëbsczé frantówczi, a pózni spróbùjta zatuńcowac.

Dzys móm apartny dzéń – mòja roczëzna
na pòczątk:

Czedë je Twòja roczëzna? Jak wëzdrzałë Twòje òstatné
ùrodzënë?
Wëbierzta jednã òsobã, chtërna mdze òbchôda swòje
swiãto. Pòdzelta klasã na karna i wëkònôjta niżi zapisóné
zadania. Pózni przërëchtujta scenczi.

I Pisanié rôczbë na roczëznã;
II Pisanié żëczbów;
III Przërëchtowanié krómù;

Scenczi:
I Wrãczenié drëchóm rôczbë na roczëznã.
II Sprawùnczi w krómie: jubilat kùpùje swòje towarë pòtrzébné na przëjãcé,
a zaproszony – darënk;
III Przëjãcé roczëznowé – skłôdanié żëczbów, proszenié do stołu i krótkô gôdka przë stole.

Wczora bëłë mòje ùrodzënë. Bëło nadzwëkòwò, nie zdrzącë na pòczątk, ten nie
béł za baro ùdałi. Mój roczëznowi bal cygnął sã bez całi dzéń. Leno nié doma,
a w dzałkòwim ògródkù. (…)
Mëma ùpiekła sernik, babkã i młodzowi kùch. Tata narobił baro wiele nôrozmajitszich sztulów. Bëła téż òranżada i bąbelwòda. Òranżada bëła przesmacznô,
tą razą czerwònô. Knôpi ùznelë, że bąbelwòda nie nadôwô sã do picô, za to
nadô sã do czegòs jinégò. W jedny chwilë Pioterk wëlôł całą szklónkã ti wòdë
na Paùela i dopiérkù zaczął sã bëlny szpòrt. Wszëtcë sã zaczãlë pòlewac, leno
przë tim zrobiło sã kąsk za głosno i zeza dómkù przënëkôł Tata. Wzął nama
wszëtczé bùdle z bąbelwòdą i nawrzeszczôł na nas. Że téż ti Dozdrzeniałi wiedno mùszą zepsëc rozegracjã w nôlepszim sztóce! (…)
Më przëszlë kąsk rëchli do ògródka, żebë jô zdążëła narwac pòtrôwnic dlô
swòjich Gòscy. (…)
Czedë jô mëła pòtrôwnice, przëszedł Paùel ze swòjima Rodzëcama i Karólkã. Pół gòdzënë rëchli! Bëło mie czësto bële jak, bò jô nie zdążëła òbléc
szëkòwny sëczenczi, jaką mia jem przërëchtowóné specjalno na mòjã roczëznã.
W swòjich lómpach jô wëzdrza dëcht za niczim. Paùel mùszôł ùdawac, że
nie widzy tëch szôtorów na mòjim krzebce. Nacygóm je blós tedë, czej robiã
w ògródkù. Pòdszedł do mnie z kwiôtkama, rzekł, że żëczi mie wiele szczescégò i chcôł mie dac kùsa. Jô sã sta czerwònô, bò zdrzelë na nas wszëtcë Rodzëce.
Nié, nie doczekają sã taczégò widzawiszcza. Jô sã skrãtno ùsënãła.
– Do kùsa nadstôwiô sã lice abò lëpë, a nié nos! – zakrziknął Paùel.
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Rozmieje sã, że wszëtcë zaczãlë sã smiôc, a nôgłosni rzechòtôł
mój Tata. Jakô jô bëła złô, a Paùel baro ze se rôd. Przeniewiérca!
Jô ùcekła do dómkù i kùreszce sã przezeblokła. Mòja nowô
różewô sëczenka przedstôwia sã baro fejn. Mëma ùczosa mnie
i związa włosë różewima szléfkama w ògónczi. Na nogach jô
mia różewé sandałczi.
Paùel jakòs nijak nie béł zadowòlony z mégò wëzdrzatkù.
– Cëż to za dżidżowatô farwka? – skrzëwił sã.
– Të sã na módze nie znajesz – jem cësnãła zëmno
i z wëszëzną.
– Różewi je baro módny.
– Mòże westrzód swinków i môłëch dzecątków. Ni ma co,
bãdã mùszôł przëwëknąc.
Òbrëszëc jô sã nie zdążëła, bò przëszła Dorota. Ju òd wrotków wrzeszczała:
– Ale të môsz nad pòdzyw widzałą sëczenkã! Nômódniészi fasón! Gdze të jã kùpiła?
Leno słowa „fasón” jô nie rozmia. Trzeba bãdze zazdrzec do słowarza cëzëch wërazów
i sprawdzëc, cëż òno òznôczô. (…)
Mój roczëznowi bal béł nadzwëkòwi. Do jedzeniô bëłë smaczné kùchë i sztule, më dokazywelë wiele wlazło, òpòwiôdelë so szpòrtë i rozmajité przëtrôfczi, kąsk nawet na trôwie
pòtańcowelë. Szczescym nicht niczegò nie pòtrãptôł, chòc mój Tata co jaczis czas sprôwdzôł, czë nicht nie skôcze pò marchiewkach, cëbùlach i salôtach. Ale jakòs nicht nie chcôł
mù ti ùcechë zrobic, żebë na nas wrzeszczôł. Kò prôwdą je, na pòczątkù zrobił szpëtôczel,
czedë më sã pòléwelë wiôldżi wôrtnotë bąbelwòdą. Ale to béł jediny jiwer. Jak na ùrodzënë,
béł pò prôwdze spòkój.
Jem dosta téż fejn darënczi. Leno jeden prezent do niczegò sã nie przëdô – zëmòwi szal,
jaczi jô dosta òd Cotczi. Widzôł to chto, żebë dawac kòmùs w darënkù zëmòwi szal òb lato?
Zresztą cëż to je za darënk? To Rodzëce są òd kùpianiô szalów, kùrtków, bótów i sëczenków.
Tak czegòs nijak sã nie kùpiô na ùrodzënë czë mionowi dzéń, a leno tedë, czej dzeckò wërosce ze stôrëch rzeczi. Równak nijak ni mògã pòjąc, jak mòże wërosc ze szala. I tegò prawie
żałujã, bò nen szal je òsoblëwò brzëdczi. A na ùrodzënë to sã dzeckù kùpiô cekawé ksążczi,
zabôwczi, mòdele do sklejaniô, aùtka, elektrisz ze sztreką, pamiãtniczi, nalepczi, wazónczi, balónë, pliszewé misze i jiné zwierzątka, pôcórczi, kartczi, lizôczi, bómczi i szokòladë.
Mëma jakòs wiele z tëch rzeczi, co jem wëpisa, nie lëdô, a òsoblëwò lizôków, wazónków
i pôcórków. Pòwiôdô, że lizôczi to farwioné swiństwò, a wazónczi to kicz i sedlëna kùrzu.
Nie wiém, co òznôczô słowò „kicz”, ale gwës nick bëlnégò.
Wa bë gwës chca wiedzec, czë wierszokleta w roczëznowim darënkù dôł mie swój dokôz.
Wejle jo, nie zabéł. Ale wësłôł gò pòcztą. Mòże tej wcale nie béł rôczony? A mòże miôł
strach, że òstónie rozpòznóny?
Danuta Stanulewicz, Balbina z IV B, tłum. B. Ugowska, Gdańsk 2015, s.79 – 86

1

Gdze Balbina wëprôwia ùrodzënë? Nalézë pasowny wëjimk tekstu.

2

Czedë Balbina mô roczëznã? Skądka mòże to wiedzec?

3

Kògò na swòje ùrodzënë zaprosëła Balbina?

4

Jaczé darënczi ùwôżô Balbina za cekawé? Jaczi darënk ji sã nie ùwidzôł i czemù?

5

Wëmień szpòrtowné przëtrôfczi, jaczé bëłë na balu ù Balbinë.

6

Czegò mòże żëczëc Balbinie? Przërëchtuj kôrtkã z żëczbama dlô ni.
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Jak wëzdrzi dozdrzeniałi Remùs?
na pòczątk:

Chto to je Remùs? Co ò nim wiész?

Naszi Kaszëbi są hònorny i dbadzą ò widzałosc. Czej chtëren z nich
w pòdzartim na òczë lëdzóm jidze wãpsu, tej ju z rzetelny biédë.
Kò jednak wiedzelë, że Remùs nie je taczi biédny, jakòż ni mielë so
ùbrzwątwic, że jemù Pón Bóg nie ùżëcził pewnégò rozëmù, czej sã
przëzdrzelë jegò òchãdowiznie.
Bò chłopã òn ùrósł dużim jak stolem, ale ùschłi béł jak pasterniôk. Na głowie mù sedza mùca stôrodôwnô, czôrnym barankã
òbrąbionô. Sëkno pòd barankã bëło zeloné, ale na wiéchrzù krôsë
jegò bës sã nie doznôł. Bò słuńce przez tëlé lat pôlëło na nim kòlorë
tãgòwé, a deszcz i smiég 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 ùmartwieniô ani kłopòtu. Chto zazdrzôł
w jegò czôrné, môłé òczë, ten w nich ùzdrzôł tëlé
wiesołoscë, że jaż mù sã dzywno stało. Bò na òkò bë sã
bëło zdôwało, że Remùs w chwilë ti płakac bãdze. (…)
Za młodégò knôpa bòjôł jem sã Remùsa, bò czej jem
co przeskùrził, tej jizdebnô straszëła:
– Pòżdôj le, przińdze Remùs i weznie cã w miech!
Wiém, że jinszé dzecë nim strôszëlë. A ma môłi
bëłasma ti ùdbë, że òn so chòba za nas sprawi nowi wãps,
czej nas dobrze przedô żëdowi. Bò téż ten jegò wãps, chòc
dłudżi béł do pół jiczer i z mòdrégò fòliszu zrobiony, tëloma łatama
sã trząsł, że jegò pón mógł sã mieniac z jaczim taczim strôszkã w pòlu
i jesz dodac przid. Nie zapinôł òn gò nigdë, bò gùzów nie bëło. Widiwôł
jem Remùsa zëmą w pãkónym mrozu, jak swiécył na wiater gòłą piersą.
Nogawice chòba tim sã pësznic mògłë, że dwùch Remùsów wlazłobë w jednã. Ale dur ni miałë mni niżle wãps.
Jediné skòrznie mògłë stożëc sã. Bò bëłë rzetelnie całé. (…) Bò Remùs zwëczajnie chòdzył na przërodzonëch nogach bòso. Le jak do miasta karowôł, òbùwôł
bótë. Ale nié ze wzglãdu na lëdzy. Miôł zwëczôj, że w miesce abò téż i wsë kòscelny wstąpiôł do kòscoła pòdzãkòwac Bògù i zdac sã na Jegò wòlą. A tam przed tim
nôwiãkszim Panã nie chcôł sã pòkazac bòso, bò wiedzôł, co sã słëchô.
Za òstatnym bùdinkã Remùs zebùwôł bótë i cëskôł je na karã (…), chwëcył
w gôrsce drążczi swòji karë i pchôł dali bòso. Tej jegò òschłé nodżi w szeroczich
jak młënarsczé miechë nogawicach wierzgałë drogą taktã jak bijôczi w dwùch
zwònach, chtërne nadprzërodzonym cëdã zlazłë ze zwónnicë, abë chòdzëc pò
zemsczich stegnach.
Aleksander Majkowski, Żecé i przigòdë Remùsa, Oficyna CZEC, Gdańsk s. 24 – 25
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1

Nalézë wejimczi, gdze je òpisóny Remùs? Przetłómaczë je.

2

W zaznaczonëch wëjimkach òdszëkôj znankòwniczi, wëpiszë je do zesziwka i òkreslë jich ôrt.

		

pòjedincznô liczba

wielnô liczba

chłopsczi ôrt ten (ch. ô.)

chłopskòpersonowi ôrt ti (chłper. ô.)

białgłowsczi ôrt ta (b. ô.)

niechłopskòpersonowi ôrt te (niéchłper. ô.)

dzecny ôrt to (dz. ô.)

Dopiszë kùnôszczi do pòdónëch znankòwników.

3

apartn

dzéń		

Bòrow

Cotka

snôż

darënk		

głosn

spiéw		

biédn

Remùs

zelon

trôwa		

mòdr

wãps

bëln

starszi

Lapbook – to takô ksążka na kòlana. Przë jegò wëkònanim pòrządkùjemë infòrmacje na
zadóny temat i dajemë pòrwac sã naji artisticzny fantazje. Do zrobieniô taczégò lapbooka
pòtrzébné są rozmajité farwné kôrtczi, klej, nożiczczi, samòlepiącé sã kôrteczczi, klamerczi,
spinacze i co jesz wama przińdze do głowë.

4
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Przërëchtuj lapbooka na pòdstawie wëjimków pòwiescë Majkòwsczégò. W najim ùczbòwnikù nalézesz pôrã wëjimków, tej wëkòrzëstôj te infòrmacje w swòjim lapbookù.

Jidzemë do teatru
na pòczątk:

Lubita chòdzëc do teatru? Co òstatno Wa widzelë za przedstawienié?

1

Pòkôżë na malënkù wëmienioné elementë:
Fòyer (wym.fuaje) – plac, dze gromadzą sã lëdze przed przedstawienim, abò w przerwie
przedstawieniô;
Garderoba – jizba, w jaczi przezeblôkają sã aktorzë zanim weńdą na binã;
Zawieszedło – ruchòmô zawiészka, co òddzeliwô binã òd zdrzadni;
Zdrzadniô – dzél teatrowi zalë, dze sedzy pùblika;
Bina – dzél téatrowégò bùdinkù, dze wëstãpùją aktorze;
Kùlisë – òbstrojinczi, scanczi z jedny i drëdżi stronë binë i to co znajdëje sã za biną.

2

Wëòbrazta so, że Teater w Gduńskù chcë wëstawic legeńdã ò Chmielnie. Przërëchtujta ògłoszenié na to przedstawienié. Bãdze sã to dzało w Teatrze Miniatura w Gduńskù, 1 czerwińca
2019 rokù, premiera ò gòdz. 4 pò pôłnim, aktorzë: m.in. Danuta Stenka, Zbigórz Jankòwsczi,
Nataliô Szroeder, Jiga Krefft.
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Wiém, jô wiém, nie pòwiém
co w ògrodze rosce…
na pòczątk:

Jaczé kwiatë kwitną terô w ògrodze? Pamiãtôsz tekst
A. Nagla ò pòkrzëwach, co rosłë westrzód kwiôtków.
Przëbôczë so jich pòzwë.
Òpiszë malënczi. Jaczé widzysz tu kwiôtczi?

Rôz w ògrodze sztridowałë sã dwa dzéwczãta. Szło ò to, jaczé
kwiôtczi kòmù darowac mòże. Jaczé z nich nômili je dostac? Co
kwiôtczi mówią òbdarowónémù?
Jedno gôdało, że nôlepi òd bëńla dostac różã, bò òznôczô gòrącą
miłosc i ùwielbienié.
– Nié kòżdô – rzekła drëgô panna. Żôłtô to je zôzdrosc, jak
plachc żôłcë.
– A biôłô lelijô co òznôczô? – zapita starka, chtërna przësłëchiwa sã rozmòwie dzéwczątk.
– Biôłô lelijô to bëlnota, a biôłô róża to miłota czëstô – òdrzekła
starszô panna.
– Jo, miłota czëstô i wiérnosc. A chtëren kwiôtk jesz òznôczô
wiérnosc? – zapita starka.
– Mòże nôczetk abò bùjón? – rzekła ta młodszô.
– Nié, nôczetk to je rosnącô miłota. Doch jo, starkò?
– Jo, a bùjón to znaczi gòrącô miłota. (…) – pòwiedza starka. –
A gałąz z kwiôtkama wiszni, to je przërzeczenié. (…)
– Starkò, a jeżlë brutkôrz je wstëdlëwi, to jaczé kwiôtczi mòże
pòdarowac?
– Jeżlë sã sromi, mòże dac majewé lesné zwónczi, kąkòl, kòzogrësc, zwónc, gałąz z kwiôtkama jabłónczi abò niezabôtczi. Czej
pòdarëje bes, tej bãdze znaczëło: „Leno ò tobie marzã”. Tedë,
dzéwczãta, sadzëc mërtã je za pózno, bò wieselé krótëchno.
– (…) a co jô móm dac mëmie, starce abò cotce?– spitôł sã młodszi dzewùs.
– Mëmie dobrze je dac mòdrôczi, to bãdze òznôczało, że mëmka
mòże na cebie rechòwac – rzekła tą razą starszô panna.
– Jo, zgôdzô sã – rzekła starka. – Mòżesz téż dac astrë, co òznôczają wiérnosc. Wùjnie, na zgòdã, mòżesz dac gałąz jarzëbinë z pôcorama. (…)
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– A lilewnik, co òznôczô? – zapitôł drëdżi dzewùs.
– Lilewnik to wstëdlëwòsc. Kòżdémù mòżesz gò dac.
– Czë są taczé kwiôtczi, chtërne mògą òbdarowanémù sprawic przikrosc? –
zapita zôs starszô. (…)
– Taczémù, co gò nie lëdôsz, mòżesz dac pòkrãtnik abò jesz gòrzi òst czë
żôgówkã, bò to je niechãc.
– Starkò, wë jesz nie rzeklë, co òznôczô mak. (…) – zapita młodszô panienka.
– (…) mak òznôczô strachòblëwòsc.
– Starkò, a jaczé kwiôtczi wë chcece dostac?
– Hmm… Òbmëszlã sobie… Co jô bëm chca? Jeżlë mie chòc kąsk lubita,
dôjta marzëbiónczi.
– Lubimë, baro lubimë! – zgódno krziknãłë dzéwczãta i pònëkałë na łąkã,
gdze marzëbiónków bëło nôwicy.
Franciszek Szczęsny, Prôwdzenié kwiôtków, w: Antologia dzysdniowi prozë kaszëbsczi.
Dërchôj królewiónkò, oprac. Eugeniusz Pryczkowski, Gdynia 1996, s. 142 – 143
1

Wëpiszë do zesziwka pòzwë kwiôtków ò jaczich gôdałë dzewùsë i starka. Napiszë jich pòlsczé
pòzwë. Skòrzëstôj ze słowarza.

2

Wiész, co to je mërta? Òdszukôj w teksce ten wejimk, gdze starka gôdô ò ti roscënie. Co
òznôczają słowa starczi?

3

Mòżeta sã zabawic w jigrã „Jô jem…” (ùczba ò jesénnym brzadze), żebë ùtrwalëc kwiatową
słowiznã.

4

Wëkònôj atlas kwiôtków abò przërëchtuj prezentacjã mùltimedialną ò kwiôtkach, jaczé bëłë
wëmienioné w tim teksce.

Sekretë
Wiém, jô wiém, nie pòwiém,
co w ògrodze rosce,
rozmarin, rozmarin,
com gò sała w pòsce.
Wiém, jô wiém, nie pòwiém,
co na drzewie wisy,
czerwioné jabłuszkò,
dlô mòji Mariszi.
Wiém, jô wiém, nie pòwiém,
co pò bòrze hùkô,
òwczarczik, òwczarczik
swòji òwcë szukô.
Wiém, jô wiém, nie pòwiém,
co w leszczënie trzeszczi,
Kasza tam pòd lasã
za knôpama wrzeszczi.
Sëkretë w: Kaszubski śpiewnik
na: www.kaszubi.pl (1.09.2018 r.)
5

Naùczë sã spiewac tã lëdową frantówkã.
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Diôbelsczé zelëskò
na pòczątk:

Co to za roscëna?

1

Do czegò Kaszëbóm pòtrzébnô je tobaka?

2

Nazwijta rzeczë związóné z tobaczenim.

dënica, tobaczéra, lëstë tobaczi, czij, tobacznik
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Żił na północnëch Kaszëbach pewien gbùr. Béł to chłop robòcy i spòkójny, a żił z białką swòją Francyszką i z sąsadama wiedno w zgòdze. To baro gòrzëło diôbła, chtëren sã
wtenczas jesz krącył na zemi. Pòòrôł òn swòjima pazurama kawał rolë, chtërny nicht nie
ùprôwiôł i zasadzył tobakã.
Lëdze tegò dzywnégò zelëska nie znelë i nicht nie wiedzôł, jak sã òno nazéwało.
Rôz szedł nasz gbùr kòle diôbelsczi rolë, òbzérôł dzywné zelëskò z wiôldżima dłudżima
lëstama. Diôbéł przëstąpił do niegò i rzekł:
– Të môsz bëc baro mądri. Wiész të, jak to zelëskò, co jô tu zasadzył, sã zwie? To të gwësno w twòjim żëcym nie wëzgòdniesz!
Gbùr mądrala òdpòwiedzôł markòtno:
– Co të wiész, to jô wiém! Jô sã dowiém, jak twòje zelëskò sã zwie!
– Wiatujma sã!!! – rzekł diôbéł. – Pòwiész të mie w trzech dniach, jak mòje zelëskò sã
zwie, tedë dostóniesz całą mòjã rolã. Nie wëzgòdniesz të, to ale jô weznã twòjã dëszã!
Gbùr sã z diôbłã wiatowôł. Jak przëszedł dodóm, żałowôł baro, że tak letkòmëslno swòjã
dëszã stracył. Smùtny ùsôdł so na ławie przë piéckù, spùscył głowã, nie jôdł i nie pił.
– Co të jes taczi smùtny? – zapitała sã białka.
– Ach, kòchónô Francëszkò, ze mną je baro zle. Nie mdzemë ju długò ze sobą żëlë. Mie
wnet diôbéł weznie.
I òpòwiedzôł ji ò diôbelsczim zelëskù i ò wiatowanim. Białka sã rozsmiała i rzekła:
– Ò taką drobnostkã le sã nie kłopòcë. Jédz i pij, jô wëzgòdnã, jak to diôbelsczé zelëskò
sã nazéwô!
Drëdżégò dnia reno białka sã wëzeblokła, wlazła w beczkã ze smòłą, rozprëła pierzënã
i wôlała sã w piórach. Pióra sã do smòłë przëlepiłë, a babskò wëzdrzało tak, jak dzywny ptôch.
Tej szła na rolã diôbelską, łazëła midzë zelëskã pò brózdach a robiła tak, jakbë lëstë chcała jesc.
Diôbéł przëlecôł na swòje pòle. Mëslôł, że dzywny jaczis ptôch jegò zelëskò rwac i jesc
chcôł. Abë gò wënëkac, klaskôł w rãce i rikôł:
– Brzëdkô sowò nocnô, wëlézë z mòji rolë! Nié dlô cebie jô tobakã sadzył! Précz z mòji
tobaczi!!!
Skòrno białka to słowò „tobaka” le ùczëła, zwiornãła chùtkò dodóm. Ùmëła sã i pòwiedzała chłopù, jak sã to diôbelsczé zelé zwie.
Trzecy dzéń nadszedł. Biés sã ju cesził, że gbùrską dëszã zarobił, i sã smiôł przez swój
całi diôbelsczi pësk. Jak gbùr do niegò przëstąpił, rzekł:
– Jak to mòje zelëskò sã zwie? Wëzgòdnij abò jô cë kark skrącã!
Gbùr òdpòwiedzôł spòkójno:
– Tobaka! Tobaka sã twòje zelëskò zwie, të głupi pùrtkù!
Diôbéł przegrôł, rozgòrził sã i ùcekł bez dëszë gbùra do piekła. Gbùr zatrzimôł diôbelską rolã z tobaką. Tak pòznelë lëdze na Kaszëbach tobakã. Sadzëlë, żniwilë jã i pòmłolë jã
do zażiwaniô.
Jerzy Samp, Diôbelsczé zelëskò w: Zaklãtô stegna, Gdańsk s. 103
3

Przeczëtôjta tekst z pòdzélã na role. Wiele wama bãdze trzeba ùczãstników?

4

Pòdôj jak nôwiãcy wërazów zamiast terminu diôbéł. Skòrzëstôj ze słowarza.
Słowa krótkòznaczné nazéwómë synonimama.

5

Jaczim spòsobã chłop dowiedzôł sã, jakô je pòzwa roscënë, co jã diôbéł zasadzył?

6

Napiszta plan wëdarzeniów ti historie, a pózni namlujta kòmiks do ti pòwiôstczi.
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Kùńc szkòłowégò rokù ù Balbinë
na pòczątk:

Czedë je òstatny dzéń szkòłë? Jak długò bãdą dérowałë
latné ferie?
Jaczé môta planë na wakacje? Bãdzeta gdzes wëjéżdżała?

Dzysô reno rozdelë nama swiadectwa. I nôdgrodë.
Swiadectwa delë wszëtczima, a nôdgrodë leno niechtërnyma.
Jô nie dosta, bò mòje swiadectwò je kąsk za mòcno rozmajitoôrtné.
Tata z ti rozmajitoscë nie béł baro rôd.
– Córka inżinérë, a z matematiczi mô leno sztërë. Czemù?
– A bez Tatã, bò Tata nie chcôł mie pòmòc przë rozwiązywanim nëch drãdżich zadaniów.
– Przez mie? Ale jô chcôł Cebie pòmòc, leno Të, jak so dobrze wdarzã, zażëczëła so
całëch rozwiązaniów, a mòjich òbjasnieniów Të nawet nie chca czëc.
– Në, bò jô ni mia czasu.
– Czejbë të gò miała, tej stãpiéń bë béł lepszi.
– Baro fejn – rzekła Mëma. – Balbina mô to, na co so zasłużëła.
Mój Brat, chtëren terô przechôdô drãdżé przeżëca (drãdżé nade wszëtkò dlô lëdzy wkół),
a jakże, téż mùszôł doszmërgnąc swòje trzë grosze. Kò òn wiedno mùszi cos rzec w kòżdi
sprawie i w kòżdi jeleżnoscë.
– Czej jô béł tak stôri jak të, jô miôł na swiadectwie same piątczi.
Czësto mòżlëwé, że „të” rzekł z môłi lëtrë. To bë za nim szlachòwało.
– Mòże to Twòje swiadectwò piãkno wëzdrzało, ale bëło baro niecekawé. Taczégò swiadectwa nicht nie czëtô, leno na nie bële jak sã przëzdrzi. A mòje swiadectwò, żebë sã dowiedzec, z czegò jô dosta piątczi, z czegò czwórczi, a z czegò trójczi, przeczëtô kòżdi. Rodzëce
wiele dłëżi czëtają mòje swiadectwa.
– Ale stãpienie të bë mògła miec kąsk lepszé – rzekł Tata.
– Jô bë gwës mia, czejbë w szkòle bëłë jinszé ùczbë.
– Wejle, cekawé, mòcno cekawé – doszmërgnął mój Brat. – A jaczé to ùczbë bë chca miec
nasza Gąska Balbinka? (…)
– Astronomiã, architekturã, gòtowanié... – jô zaczãła wëmieniac. (…) Wiãcy spòrtowëch
zajãców. Òb zëmã jeżdżenié na sónkach, szrëcach i pùrgach. Òb lato płiwanié, sécowô bala...
(…) Jô bë wëmëslëła nowé ùczbë, taczé jak spòsobë zbiéraniô kôrtków, pòcztowëch znaczków, dozéranié młodszégò rodzeństwa, dozéranié psów, kòtów i jinëch zwierzątków, ôrtë radzeniô so z trudnym starszim rodzeństwã, rézowanié pôlcã pò globùsu, pisanié pòwiôstków
i wiérztów, òpòwiôdanié przëtrôfków...
– Jô móm jesz dwie ùdbë – mój Brat nie dôł mie dokùńczëc. – Jedna to nôùka szczipaniô.
Tã ùczbã bë prowadzëłë jakno szkólny ùszniczi, bò mają szczëpce.
– Charakter to Të môsz – jô jem rzekła. – Do te baro brzëdczi.
– A drëgô ùdba, to plestanié głëpòtów. To bë bëła wëmrzónkòwónô ùczba dlô naji Gąsczi. Z plestaniô głëpòtów Të bë mia szóstkã z plusã.
Cëż mie òstało w taczich jeleżnoscach? Leno sã òbrëszëc. Ale jô nie zdążëła, bò przëszedł
Paùel. Jô mù zabédowa òranżadã do picô. Tą razą żôłtą.
– Jô mùszã zadbac, żebë Të so w notesu pòrządno zapisa mój adres – òswiôdcził. – Wez,
przepiszë so.
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Zarô, zarô, skądka jô znajã nen drëkòwóny pisënk? No kòszlawé A i pòkrzëwioné W? To plaskaté
O i I z kropką? Terô jô jem doma, jednak to Paùel. Paùel Wiérztoskłôdajk. Jô ju dôwno tak merka. Leno
że w zesziwkach òn pisze wiele bëlni i nie stôwiô drëkòwónëch lëtrów, temù jô gò nie rozezna. Dzysô
w szkòle tacewno mie pòdrzucył dosc słabi artisticzno dokôz:

– Bëlno so wszëtkò zapiszë. Jô nie chcã, cobë Wasta Lëstowi znôù miôł ze mie smiéch.
Mô nen Paùel dobrą pamiãc. Łoni jô bëła w górach na kòloniach i tamstądka jô mù wësła kôrtkã. Leno
jô so ni mògła przëbôczëc, ani jak sã zwie sztrasa, ani jaczi mô numer dodomù. To je baro dzywné. Më
mieszkómë na tim samim pòdwòrzim, ale na różnëch szaséjach. Jô na Kwiatowi, a Paùel na Krzesniowi.
Równak łońsczégò rokù jô mia zabëté, że to je Krzesniowô, i jem napisa tak: „Kòchóny Wasto Lëstowi!
Paùel mieszkô przë jedny z nëch brzadowëch szaséjów, kòle Kwiatowi, bòkã parkù, na drëdżim piãtrze,
a jegò chëczë są z prawi stronë kòritarza”. Wasta Lëstowi nalôzł chëczë Paùela i baro sã smiôł, dôwającë
mù kôrtkã. Paùel za to béł wjadowiony. Pózni mie rzekł, że jô z niegò zrobiła rągadło, a nadto, że do niegò jô napisa wiele mni jak do Wastë Lëstowégò. Tak pò prôwdze bëło, bò Paùelowi jô napisa leno szesc
słowów: „Na kòloniach je fejn. Pòzdrówczi. Balbina”.
Terô jô wpisa do notesu dokładny adres. Paùel jesz sóm sprawdzył, czë wszëtkò je, jak sã nôleżi. Jem
le blós cekawô, jaką mùniã zrobi, czej dostónie mòjã kôrtkã z kòloni. Z baro akùrôtnym adresã. Kò króm
tegò, co móm zapisóné w notesu, dodóm jesz:
Sztrąd Bôłtu
Pòlskô
Eùropa
Zemia
Słuneczny System
Mlécznô Droga
Môleczné Karno Galaktików
Môlecznô Nadgromada
Niech Paùel wié, że kôrtkã sle mù dzéwczã, co mdze sztudérowało astronomiã!
A terô żegnóm, nëkóm sã pakòwac. Żdô na mie wierã skòpicą cekawëch latnëch przigòdów!
Danuta Stanulewicz, Balbina z IV B, tłum. B. Ugowska, Gdańsk 2015, s.87 – 94
1

Jaką ùczennicą bëła Balbina?

2

Jaczé ùczbë chca miec Balbina?

3

Jakô je wajô wëmarzonô szkòła, jaczé są w ni ùczbë, jaczi są szkólny?

4

Napiszë adres Balbinë. Jaczich infòrmacjów ni ma. Zrób kôrtkã z wakacjów dlô Balbinë.
Pamiãtôsz, jak Balbina pòradza sobie, czedë zabëła adres Paùela? Brëkòwné pòdôwcz ùzupełnij na mòdłã Balbinë.

5

Wa terô pòznelë wszëtczé przigòdë Balbinë, jaczé w swòji ksążce òpisa aùtorka Danuta
Stanulewicz. Spróbùjta zrobic lapbooka do ksążczi „Balbina z IV B”. Pòtemù razã z drëchama
zróbta wëstôwk z wajima prôcama.
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1, 3, 5, 13, 17, 28, 29, 31 – nagrania opowiadań z książki pt. Balbina z IV B autorstwa
Danuty Stanulewicz (tłum. Bożena Ugowska) pochodzą z płyty zrealizowanej
w ramach Akademii Bajki Kaszubskiej. W postać tytułowej Balbiny wcieliła się
Anielka Makurat. Nagrania dokonano w Studiu Nagrań Radia Gdańsk. Realizacja,
reżyseria, mastering: Jacek Puchalski, Gdańsk 2015 r.
10, 15, 21 – nagrania opowiadań z książki pt. Mack autorstwa Janusza Mamelskiego
pochodzą z płyty zrealizowanej w ramach Akademii Bajki Kaszubskiej. Nagrania
dokonano w Studiu Nagrań Radia Gdańsk. Realizacja, reżyseria, mastering: Jacek
Puchalski, Gdańsk 2018 r.
4, 6, 7, 11, 25, 26 – czyta: Eugeniusz Pryczkowski
2, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23 – śpiew: Weronika Pryczkowska, aranżacje:
Tadeusz Korthals. Nagrania dokonano w North Studio, Swarzewo 2018 r.
2, 8, 12, 18, 19 – piosenki pochodzą z płyty dołączonej do publikacji pt. Piesnie
Rodny Zemi autorstwa Tomasza Fopki, Eugeniusza Pryczkowskiego, Jerzego
Stachurskiego

Realizacja nagrań, przygotowanie płyty:
NORTH STUDIO Tadeusz Korthals
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