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Mój pierszi dzéń w szkòle. Wspòminczi
Pògadôjmë ò wajich wseczëcach.
a)
b)
c)
d)

Ceszita sã, że znôwù jesta w szkòle?
Jak wa spãdzëła latné ferie? Jak wa sã czëła, czedë ni mùsza chòdzëc do szkòłë?
W co wa sã lubita bawic z drëchama? Òpòwiédzta, na czim ta zabawa pòlégô?
Co waji bãdze w ti szkòle nôbarżi ceszëło?

Wëbierzë jedno ze zdaniów i dofùluj gò wedle swòji ùdbë w zesziwkù:
Jô sã baro ceszã, że zaczãła sã znôwù szkòła, bò

.

Mie je smùtno, że minãło lato, bò

.

Jô bë chcôł/chcała, żebë latné ferie jesz dérowałë, bò

.

Jaczé môsz wspòminczi z twòjégò pierszégò dnia w szkòle? Co të jes zapamiãtôł?
Jak wëzdrzało latosé rozpòczãcé szkòłowégò rokù?

1
1

Pòsłëchôj wiérztë Janusza Mamelsczégò.
Janusz Mamelsczi

Pierszi dzéń szkòłë
Wpadłë dzecë dzys do szkòłë
nibë żoch na młińsczé kòło.
Cëszô nibë bąbelk pãkła,
smiéchù, trzôskù sã przelãkła.
Dzôtczi są òblokłé biôło,
Słuńca w òczach jim sã smieją.
Rãce, lica òpôloné
biegają we wszëtczé stronë.
Pòwiôdają sobie wiele,
co widzelë i dze bëlë.
Jesz rôz wszëtkò przeżiwają:
mòrze, górë, cëzé kraje.
Te nômłodszé kąsk sã bòją,
krótkò swòjich nënków stoją.
Òbzérają sã niesmiało.
Co téż bãdze tu jich żdało?

Pierszi zwónk, apel przed szkòłą.
Chòc w jezorze wòda wòłô,
chòcô wiater pchô do lasów,
terô trzeba jic do klasów.
Żëcé dzecy, Gdiniô 2012, s. 26.
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Karno
chòrągwiowé
ze Spòdleczny
Szkòłë miona
Jóna Drzéżdżóna
w Lubòcënie

2

Namaluj malënk, co mógłbë bëc ilustracją do wiérztë.

3

Ò kògùm pòdmiot liriczny gôdô w ti wiérzce? Co mòżemë ò nich rzec?

4

Nalézë we wiérzce słowa, co mają zwãczi sz, cz, ż, dż. Pamiãtôsz, jak wëmôwiómë te zwãczi?

PRZËBÔCZË SO!
Zwãczi sz, cz, ż, dż w lëteracczi kaszëbiznie wëmôwiómë
mitkò (są fòneticzno mitczé) [ś, ć, ź, dź],
np. szlach [ślach]; czas [ćas], żôga [źôga], zédżer [zédźer]

5

Pòdzelta sã na 5 karnów.
Niech kòżdé naùczi sã jedny
sztrofë na pamiãc. Razã
wërecytujta całą wiérztã.

6

Nowi szkòłowi rok to nowô
karta, biôłô karta. Na gwës
môsz jaczés mòcné pòstanowienié na nowi szkòłowi rok.
Napiszë w zesziwkù ò zadaniach, jaczé jes przed sobą
pòstawił(a).

7

Przërëchtujta wespół kapsułã
czasu, w jaczi schòwieta swòje
pòstanowienia na nowi szkòłowi
rok. Schòwta jã w klase,
a w czerwińcu, na òstatny ùczbie
kaszëbsczégò jãzëka, òdemknieta jã i sprawdzyta, czë
zadania òstałë wëkònóné.
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Alfabét
Zabawë:
a) Ùłóżta ze swòjich cał abò z jaczichs rzeczi słowa: chëcz, mëma, tata, słuńce, teater.
b) Òdczëtôj słowò, jaczé widzysz na òdjimkù.

c) Dobierzta sã w pôrë. Jedno drëdżémù pisze pôlcã na
plecach słowò (nôlepi drëkòwóné lëtrë). Zadanié pòlégô na
tim, żebë òdgadnąc to słowò.
Zapiszë pòsobicą lëtrë kaszëbsczégò alfabetu.
Prztłómacz na kaszëbsczi jãzëk definicjã słowa alfabet
i zapiszë jã w zesziwkù.
ALFABET – zbiór wszystkich liter pisma, ułożony
według tradycyjnego porządku.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2006

1

Òdczëtôjta głosno tekst Alojzégò Nagla.

W lese na zemi leża bòkadosc malińczich wietewków.
– Smùtny je nasz kawel – jiscy sã wietewka – nicht nas nie ùszónëje. Wszëtcë nas depcą, nikòmù do
niczegò më sã nie nadôwómë, nôwëżi jakô biédnô starëszka òb zëmã weznie dodóm i spôli w piéckù,
żebë ji cepło bëło.
– Dożdżë le – pòcesza jã ji sosterka – të wcale nie wiész, co jô wëmëszla. Më naùczimë lëdzy czëtac.
– A cëż to je taczégò.
– Czó, co cë pòwiém. Të mdzesz T, jô A i jesz chto z nas téż mdze T i A; czej më staniemë w rédze
kòl se, tej lëdze mdą z cekawòtë na nas wzerac i mdą wòłac: TATA! TATA! A czej do nas dołączi sã jesz
L i O, tej lëdze mdą wòłac: LATO! LATO!
Nen pòmëszlënk sã wszëtczim wietewkóm widzôł. A jakno kòmandéra szło wprzódk, slôdë za
nym szło B, C, D, a na kùńcu szło Ż. Szłë wszëtczé lëtrë, jaczé dzysô mómë w alfabece. Czej lëtrë
przëszłë do lëdzy, tej òdegra tam wiôldżi teater. Ùstôwia sã tak, jak lëdze le chcelë, a czej lud ùzdrzôł,
że ne malińczé wietewczi rozmieją nazwac kòżdëchną rzecz, tej rzekł:
– Òstańta z nama na wiedno.
Lëtrë òstałë i tak lëdze naùczëlë sã czëtac.
Alojzy Nagel, Alfabét, w: Bôjczi i bôjeczczi, Gdiniô 2016, s. 10.
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CZË WIÉSZ, ŻE…
Przigòdë jednégò z nôbarżi
znónëch miedzwiédków na swiece
òstałë przetłómaczoné na jãzëk
kaszëbsczi. Skaszëbieniô dokòna
Bòżena Ùgòwskô, a jegò titel to
„Miedzwiôdk Pùfôtk”.

2

Wëpiszta słowa, jaczich nie rozmiejeta. Pòdzelta sã na karna. Wespół ùstalta znaczenié tëch
słów i wëmieńta sã infòrmacjama z procëmnym karnã.

3

Rzeczta, na czim pòlégôł ten wiôldżi teater, jaczi robiłë lëtrë?

4

Pamiãtôta, że alfabetã nazéwają téż Kaszëbsczé nótë? Przëbôczta sobie tã spiéwkã i zaspiéwôjta
razã.

5

Ùłóżta jak nôwiãcy nowëch kaszëbsczich słów z lëtrów słów KASZËBSCZI ALFABÉT.

Jaczi mie czekô kawel?
Pòdpiszë kòżdi malënk pasowną pòzwą.
gbùr, przedôwôczka, frizjéra, piekôrz, stolôrz, szkólny, mechanik òd aùtów

Czedë bãdã dozdrzeniałi / dozdrzeniałô, to òstónã
NAZÔD DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË
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Krótkò nas mieszkô mój nôlepszi drëch, Adasz. Jegò tatk mô firmã, w jaczi robi
wiele lëdzy. Dëtków òni mają jak lodu (…) Adasza starszi, ti są ale bògati.
Adaszów tatk i nënka nigdë ni mają czasu, wiedno mùszą zajëmac sã firmą. Ten
Adasz, ten so mô ale dobrze. Całi dzéń òn mòże robic, co òn sóm chce. (…) Adasz mie
gôdôł, że jegò tatk sã baro dobrze i długò ùcził. (…) Adasz mie jesz gôdôł, że òn téż chce
skùńczëc blós jednã szkòłã, a tej przejąc tatkòwą firmã. Wejle, jak to niedalek sã jabkò òd
jabłoni òdkùlnie. (…)
Wieczór jô to rzekł tatkòwi i nënce. Że jô téż prawie mùszã miec
taczich starszich! (…)
– Alaże – òdrzekł mój tatk. – Trzeba łatac dzurë, póczi jesz môłé.
Mie sã zdaje, że lepi bãdze, jak të nijak nie bãdzesz sã z tim Adaszã
kómplowac. Przënômni do czasu, jaż cë te głëpòtë z głowë wińdą. (…)
Miesąc wnet minął i më sã mòglë z Adaszã nazôd razã zabawiac. (…)
Jaż (...) më trafilë prawie na programã ò hipnoze. Na to më wzérelë jak
zarzekłi. To bëło to, co nama felało.
– Adaszkù – jô rzekł, jak béł kùńc ti programë – mëslisz të to, co jô?
– Mackù, terô më mómë dobëté. (…)
Jak le tatk zaczął chrapac, jô zarô pòdeszedł do nie z mòjim wahadełkã. (…)
– Nie nëkôjce Macka do wëższich szkòłów – jô zaczął dërnym głosã. – Nie nëkôjce Macka do wëższich szkòłów! – jô derchã pòwtôrzôł i òstrim zdrokã wzérôł na spiącé lico tatka
(…)
Wieczór jô tak letkò spróbòwôł, czë téż mòja hipnoza cos dała:
– Tatkù, a dze jô bë miôł jic do strzédny szkòłë?
– Wiész të co, Mackù? A mòże të nie chcesz jic do strzédny szkòłë? – òdrzekł tatk.
We mie jakbë piorën trzasł.
– Kò jô nie wiém. Czej nié, tej nié. Jak wë chcece, tatkù – jô òdrzekł.
– Tej chcemë zrobic tak: jeżlë të bãdzesz miôł same szóstczi, piątczi i czwórczi w spòdleczny szkòle i gimnazjum, tej dali nie mdzesz mùszôł jic. Nôweżi jak të bë sóm chcôł.
– Jo, tatkù, mòżemë tak zrobic – jô òdrzekł i nic nie dôł pò se
pòznac, jak jô sã ceszã.
Doch wejle ta hipnoza je skùtecznô! Cekawé, jak Adaszowi szło?
Kò Adaszowi za dobrze nie szło. Jedno, co jegò hipnoza dała,
to to, że jegò starszi najãlë jakąs białkã, żebë Adasza
ùcza doma.
		
– Wejle, mie ta hipnoza szła lepi jak Adaszowi
– jem pòmëslôł. – Mòże ta kariera mie téż lepi pùdze?
				
A mój tatk nick wiãcy ò tim nie gôdôł,
			
leno sã ùsmiéchôł, jak jô ze szkòłë przënôszôł
				 piątczi, czasã szóstczi, a czasã czwórczi.
				
Bò òd te czasu jô sã mòcno starôł i wiele
				 ùcził, żebë ta hipnoza nie szła w labùdową.
Janusz Mamelsczi, Mack, Gduńsk 2016, s. 34.
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1

Zbierzë infòrmacje ò nôlepszim drëchù Macka. Razã napiszta w zesziwkach òpis tegò bòhatera.

2

Mack chcôł, tak jak jegò drëch, skùńczëc blós jednã szkòłã i prowadzëc firmã. Czë starszim
Macka widzôł sã ten żëcowi plan? Jakô bëła reakcjô tatka?

3

Jak sã skùńczëła przigòda z hipnozą? Mack i Adasz dostelë to, co chcelë?

4

Czë tatk Macka zgòdzył sã na jegò prosbã? Chto kògò przechitrził?

5

Dopasuj malënczi do pòwiedzeniów. Zastosuj pòwiedzenié w zdaniach i zapiszë je w zesziwkù.

miec dëtków jak lodu

niedalek sã jabkò òd jabłoni òdkùlnie

Jesénné robòtë w pòlu
Z czim sã cë kòjarzą słowa z rebùsów? Spróbùj sóm stwòrzëc rebùs, co bãdze sã parłãczëc
z jesénnyma robòtama w pòlu.

H+
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To bëło przë wëbiéranim bùlew. Na kòlanach më zbiérelë bùlwë, a zgnilc Jónk òstôł z tëłu i cësnął
w cotkã zgniłą bùlwą, chtërna rozprisnãła sã na ji plecach. Cotka tedë wsta z klãczków, òbróca hôk
i trzonkã dała mù pôrã chùtczich na pùczel. Taczé zdarzenié bëło dlô nas blós ùrozmajicenim. Jô wëcarła ji plecë, a Jónk chùtkò wësëpôł nasze kòsze do miechów i zaczął ji nadskakiwac.
Ana Łajming, Młodość, przeł. E. Maszke, Gduńsk 1997, s. 4–5.

1

Na spòdlim tekstu Annë Łajming dokùńczë zdania.
Bòhaterowie robią przë żniwach / wëbiéranim bùlew.
Jónk / Rómk cësnął w mëmkã / cotkã bùlwą / baszką.
Lëdze zbiérelë bùlwë za kòpôczką / na kòlanach.
Knôp wësëpiwôł bùlwë do mitë / na wóz / w miech.
Jónk to béł robòcy / zgniłi knôp.

2

Przëzdrzë sã òdjimkóm, jaczé przedstôwiają dôwné spòsobë na przechòwiwanié bùlew. Czë
dzys lëdze téż z tegò kòrzistają?

3

Jak sã dzysô zbiérô bùlwë? Jak sã nazéwają maszinë do wëbiéraniô bùlew?

12
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PRZËBÔCZË SO!
CZASNIK – dzél mòwë, co òznôczô aktiwnosc abò stan.
Òdpòwiôdô na pëtania: co robi?
co sã z nim dzeje? w jaczim je stanie?
Òsobòwô fòrma wskazëje na òsobã,
co tã aktiwnosc wëkònëje;
np. jidã (jô), malowelë (òni), spisz (të);
Nieòznacznik nie wskazëje na wëkònôwcã aktiwnoscë,
np. jic, malowac, spac;

4

Z tekstu Annë Łajming wëpiszë 5 przikładów òsobòwi fòrmë czasnika i zamień je na nieòznacznik.

5

Pòrównôj wëbiéranié bùlew pierwi i dzys. Nacéchùj w zesziwkù tabelã i wëpełnij jã pasownyma
hasłama.

cãżkô, bòlałë krziże i kòlana, dérowało nawet pôrã niedzel,
lżészô, je nót chùtkò przebierac bùlwë, cãżczé kòsze,
chùtkò sã kùńczą

6

Na pòspòdlim tegò zestawieniô ùłożë 3 zdania ò wëbiéranim bùlew czedës i dzys i zapiszë je
do zesziwka.
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Snica sã zjiscywają!
Przëbôczta so pòwiôstkã O rybaku i złotej rybce. Czegò òna nas naùcza?

1

Pòsłëchôj ùwôżno bôjczi. Òb czas słëchaniô wëpiszë ji bòhaterów i dôj bôczenié na to,
czim sã ta pòwiôstka jinaczi òd ti, jaką ju znajesz.

W jedny wsë nad Bôłtã mieszkôł so biédny rëbôk. Czej mù ùmerlë òjc i matka, òmijôł lëdzy i zajiscony béł tak baro, że króm swòji codniowi robòtë wcale nie wëchôdôł z chëczë. Nie ceszëłë gò żódné wsowé smiéchë ani mùzyka, ani
tuńce. Pò jaczim taczim ògarniãcym kôtë, jakô téż bëła kòmùdnô tak jak òn,
wëchôdôł nad mòrze i przësłëchiwôł sã jednostajnémù szemarzeniémù wałów.
Czasã téż wëpłiwôł na mòrze, le blós pò to, cobë wsłëchiwac sã w głos mòrza,
przëzérającë sã wòdze i szëmòwi – i rojic, i rojic... Jednégò razu, czej sã wałãsôł
pò mòrzu, nadleca biôłô méwa, a z ji dzoba wëpadła złotô ribka.
– Léònie, retôj! – zawòłała ribka. – Ùretôj mie òd smiercë. Bãdã cë baro wdzãcznô.
Przëszedł do se i òdnëkôł méwã, jakô wëpùscëła ribkã. Ribka pòdzãkòwa
za ùretanié i przëòbiéca mù pòmòc we wszelejaczich jeleżnoscach. Rëbôk
pòradzył ji, żebë trzima sã wiedno dzobù czôłna, bò òn spòstrzégł, że
méwë chwôtają rëbë przeważno z tëłu statkù, a tej wëpùscył jã do wòdë.
Niedługò òn sã doznôł, że ribka wiedno mù towarzi w jegò mòrsczich
wanogach. A tam, dze òn płënął za nią, wiedno miôł wiele szczescégò
przë łowienim rëbów. Tak bëło przez dłudżi czas i Léón, dzãka bòkadnym ùłowóm rëbów, stôł sã në mòże nié bògatim, ale żëjącym
dostatno rëbôkã.
Przed kòżdą wëprawą złotô ribka, jak wiérny pies, ju czekała na
niegò przed bôtã. Ale jaczéż bëło jego zdzëwienié, czej jednégò razu
nie spòstrzegł ribczi, za to na jegò czôłnie sedzało piãkné dzéwczã,
òkrëté leno złotima włosama.
– Czemù sã tak dzëwisz? – zapitało dzéwczã, widzącë jegò zdzëwioną minã.
– Szukóm złoti ribczi, co mie wiedno wëczekiwała i wskazywała
drogã, chtërną mie płënąc wëpôdało, abë miec szczestlëwé łowë.
– Tą ribką to jô jem, bò skùńczëła sã mòja pòkùta. Mie przemienilë w ribkã za karã, bò jô jem nie bëła pòsłësznô rodzëcóm.
Jô pòchòdzã ze Zôchòdnégò Pòmòrzégò i mòji dosc zamòżny
rodzëce rozpieszcziwelë mie, jakno jedinôczkã òd malinkòscë.
Wszelczé mòje zachcéwónczi wëpełniwelë, jeżlë leno mòglë. I tak
na przikłôd domôgała żem sã òd nich, abë sprawilë mie żëwą złotą ribkã.
Tegò wëkònac ni mòglë, ale jô sã wiedno napiérała, a w kùńcu pòstanowiła
żem sama wëjachac na mòrze, abë jã ùłowic, i czedë matczi nie bëło doma,
wëbiegła żem na brzég. Matka przëszła dodóm, ale mie nie zastała, a czedë sã
dowiedzała, że jem szła szëkac złoti ribczi, mówiła w złoscë: „Bòdôj nasza Paùlëna stała sã tą złotą ribką!”. Ledwie te słowa wëmówiła, jô żem robiła sã corôz
miészô, a mòje złoté włosë stałë sã jesorama i zrobiła żem sã złotą ribką jaż do
ti chwilë. Dzys sã mòja pòkùta skùńczëła i żem przëbrała znôwù pòstac lëdzką.
14
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Rëbôk béł niemało zdzëwiony tą òpòwiôstką, ale tak gò ùjãła snôżota dzéwczãca, że spitôł sã,
czë nie chcałabë òstac jegò białką. Òna bez namiszlaniô sã zgòdzëła i Léón jachôł z nią do rodzëców.
Jakùż bëlë ùredóny rodzëce Paùlënë, czej òbôczëlë swòjã córkã nazôdka doma, i wëprawilë młodim
wiôldżé wieselé. A że ti, co bëlë ùroczony, mają swòje krëjamné wiescë, tej i Paùlëna, co pòznała niejednã morską tajemnotã, rozmiała swòjémù chłopù wskazac môle, dze czekałë gò bòkadné łowë. Bez to
żëło sã jima szczestlëwò i w dostatnoscë.
Frãcëszk Sãdzëcczi, Ò złoti ribce w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, red. Bòżena Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 81.

2

3

Ùłożë pòsobicą wëdarzenia.		
Szczestlëwé zakùńczenié.

Biôłô méwa i ji môltëch.

Smùtny kawel rëbôka.

Dostatné żëcé.

Prosba ribczi.

Zrãkòwinë i slub.

Szczescé rëbôka.

Òdnëkanié méwë.

Piãkné dzéwczã.

Òpòwiédz historiã Paùlënë. Mòże pòmògą cë w tim pëtania:
a)
b)
c)
d)

4

Retënk. Historiô Paùlënë.

Skądka pòchôda?
Co wiadomò ò ji rodzënie?
Jaczim dzëwczãcã bëła Paùlëna?
Jak do tegò doszło, że Paùlëna zamienia sã w ribkã?

Wëòbrazë so, że jes królã mòrza i to të mùszisz ùkarac nipòcą Paùlënã. Jaczima słowama sã do
ni zwrócysz? Mòżesz zacząc tak:
Za to, żes bëła takô nipòcô

5

.

Nacéchùj w zesziwkù tabelã i wëpełnij jã, zestawiającë pòlską i kaszëbską wersjã bôjczi.
pòlskô bôjka

kaszëbskô bôjka

pòdobiéństwa

różnice

6

Z tekstu wëpiszë słowa z y. Pò jaczich lëtrach y wëstãpùje?
Y w kaszëbiznie piszemë rzôdkò, blós pò cwiardim n i pò kaszëbiącëch
lëtrach s, c, z, dz. Dodanié pò nich i nazôdka bë je zmitczëło.

7

Pò jaczi kaszëbiący lëtrze nie ùdało sã w teksce nalezc przikładu? Pòdôj swój bédënk.

8

Słowa z cwiczënkù 5 zapiszta kòżdé òsóbno na kôrtkach i wrzucta do kòszika. Szkólny niech
losëje słowa i kôże wama je lëterowac. Chto zrobi felã, òdpôdô.

NAZÔD DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË
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Jesénné wiodro
Wëzdrzëta bez òkno. Jaczé je wiodro? Jakô pògòda je nôczãscy na jeseni?
Nazwijta jesénné wiodrowé zjawiszcza. Pòdpiszta malënczi pasownyma wërazama z ramczi.
blónë, deszcz, wiater, lëstë spôdają z drzéwiãt, zëmno
Éwa Warmòwskô

Jesénny smùtk
Nadżé
wësmagóné wiatrã drzewa
przëniosła jeséń
jaczis òstatny ptôszk zaspiéwôł
szarosc rządzy swiatã
tak szkòda lata co ju òdpłënãło
blós përznã farwów je jesz w lëstach
co gnają z môla na môl
niebò tak czãsto terô płacze
bò tëch piãknëch dniów mù je żôl
co minãłë ju bezpòwrotno…
jesénné drzewa zeblokłë ruchna
leno wzerac jak òbùją zëmòwé fùtra
Trapë do nieba, Bąckô Hëta 2006, s. 32.

1

Przërëchtuj sã do snôżégò òdczëtaniô wiérztë Éwë Warmòwsczi. Za sztót czile z was przeczëtô
jã głosno.

2

Namaluj malënk do dokazu Jesénny smùtk. Zróbta klasową wëstawã, a pòtemù welacje na
nôlepszą ilustracjã.

3

Òdszëkôj we wiérzce słowa, co òkresliwają jistniczi wëpisóné niżi i zapiszë je w zesziwkù.
drzewa

,

; ptôszk

; dnie

; fùtra

EPITET – òkreslenié jistnika we wiérzce. Nôczãscy to znankòwnik.
Wpłiwô na wëòbrażenié ù òdbiorcë (plasticznosc òbrazu).
4

Wëjasnij titel wiérztë.

5

Nie ùżiwającë słów, przedstawta jesénné wiodrowé zjawiszcza.
PANTOMIMA – ôrt przedstawieniô, w jaczim nie ùżiwô sã słów,
blós graje sã ruchã, mimiką i gestama.

16
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„Dôł cë Bóg darë, to brëkùj
w nich miarë”
Wëjasnij znaczenié rzeczónczi z tematu.
Mòże w pòlsczim jãzëkù je przësłowié, co mô pòdobné znaczenié? Wëbierzë z pòdónëch niżi.
Raz kozie śmierć

Co za dużo to niezdrowo

Jak Kuba Bogu,
tak Bóg Kubie

Darowanemu koniowi
nie zagląda się w zęby

RZECZÓNCZI – krótczé zdania, co niesą lëdowé mądroscë, wskôzë.

(…) Tómk lubił słodczé jesz barżi jak jô. (…) Ani jednégò bómka òn bë nikòmù nie dôł, chòc w rukzakù òn jich miôł fùl tutã. (…) Nasza szkólnô nama nie pòzwòliwa jesc ani pic na ùczbach. (…)
– Tómaszk! A cëż të tam chòwiesz pòd ławą? – òna zaskrzecza swòjim stôroszkólnicznym głosã.
– Jô?									
– Kò të. Të doch jes Tómaszk. Widzysz të tu dze jinégò Tómaszka?
– Jô nick – òdrzekł wëlãkłi Tómk.
Timczasã szkólnô ju bëła kòl niegò i syga rãką pòd ławã. Jesz përznã, a òna bë wëcygnã tómczëné
szokòladowé bómczi. (…)
– Dawôj mie tu të twòje bómczi, ale zarô!
– Nié, jô nie dóm!
– Dawôj mie te bómczi, bò jô z tobą jinaczi pògôdóm! – òstro rzekła szkólnô, kò w òczach Tómka
òna widza, że dobrą wòlą òn ji tëch bómków nie dô. Tej òna chwatkò wsënã rãkã pòd ławã i złapia za
taszã z tómkòwima bómkama. Òna ju bëła gwës dobëcô, kò wtim Tómk téż złapił za taszã i zaczął cygnąc. Doch szkólnô sã nie da zaskòczëc i nie pùszcza. Wejle, co to mògą lata pedagògicznégò doswiôdczeniô.
– Pùscysz të! – wòła szkólnô. (…)
Baro bëło mie żôl mòjégò drëcha, kò òn ze szkólną bë tak a tak nie wëgrôł. Òn téż, mëszlã, zaczinôł
to rozmiec, bò na òstatkù òn zawrzeszczôł:
– Jak szkólnô chce (…) – i pùscył.
Tegò szkólnô sã nie ba spòdza. Òna pòleca do tëłu, kò doch na szczescé sã nie zwróca. (…)
– Mackù, wiész të co? Chcemë lepi zlezc ji z òczów.
– Jo, chcemë jic do bibloteczi. (…)
– Jak të sã nazéwôsz – biblotekarka spëta sã Tómka.
– Tómk – òdrzekł Tómk, ale bëło widzec, że terô òn mô strach szkólnëch. Òn stojôł sztiwno jak słup,
biôłi jak kalk w chléwie, z òczama szerok òdemkłima, a co nôdzywniészé, òn wcale nie zamikôł pòwieków. Terô jô dostôł strach, że òn sã tu zarô nama zwrócy. (…)
NAZÔD DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË
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– Słëchôjta knôpi, ale w biblotece ni mòże nic jesc ani pic. Wezta lepi schòwta te bómczi, bò jinaczi...
Ale òna ni mùsza kùńczëc, bò Tómka ju w biblotece nie bëło. Jô le widzôł, jak òn mòcno scyskôł taszã
z bómkama i ùcékôł, jak bë gò chto na kònia wsadzył.
– Paralusz kapelusz, co to dzysô je – jô so pòmëslôł na òstatkù – żebë nigdze ni mógł spòkójno zjesc
pôrã bómków!
Wieczór jô to wszëtkò pòwiôdôł mòjémù tatkòwi.
– Mòże terô të sã përznã òpamiãtôsz z tim słodczim, Mackù, jak cë òpatrznosc tak jawny znak dała
– rzekł ze smiéchã tatk.
– A to so zapamiãtôj: dôł cë Pón Bóg darë, to brëkùj w nich miarë.
Janusz Mamelsczi, Mack, Gduńsk 2016 , s. 40.

1

Wskôżë pasowné wëjimczi tekstu, co bãdą òdpòwiedzą na pëtania:
a) Jak sã zakùńcził sztrid szkólny z Tómkã?
b) Czemù knôpi tak flot ùceklë z bibloteczi?
c) Jaką radã dôł Mackòwi jegò tatk?

2

Czemù cëczer je zwóny biôłą trëcëzną? Jak mòżna ògraniczëc ùżëcé cëkru na co dzéń? Co miast
cëkru mòżemë ùżëwac?

3

Òdczëtôjta z pòdzélã na role wëapartniony wëjimk tekstu, a pózni òdpòwiédzta na pëtanié:
Jak Tómk sã zachòwiwôł, czedë chtos chcôł mù wząc jegò bómczi? Òceńta jegò pòstãpòwanié
i zapiszta do zesziwka dwa zdania ò tim.

4

Nalézta w internece nôwôżniészé wskôzë zdrowégò òdżëwianiô.

18
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Znankòwnik. Òdmiana bez przëpôdczi
Rozrzeszë tãgódkã:
1. @
2. Jinaczi lëstowi.
3. Òznôczô aktiwnosc abò stón.
4. Cząd rokù z rujanã.
5. Kòt zdrobniale.
6. Białczi, dzecny, chłopsczi.
7. Pôli sã w kòminkù
8. Bawią sã na jigrowim placu.
9. Pòjedincznô abò wielnô.
10. Dzél mòwë, co òdpòwiôdô na 		
pëtania: chto? co?

1

Przëbôczë so pòlsczé pòzwë przëpôdków i jich pëtania. Za sztót jedno z waji pòwié je nama
głosno.

2

Dofùluj zdania pasownyma fòrmama pòdónëch jistników.
Môłi (knôp)

sedzy na chiszkù i sã smieje. W (chléw)

nie bëło ani (knôp)
(sąsôd)
3

, ani (kóń)

. Knôp brónëje (pòle)

.

Do kòżdégò wpisónégò słowa w zadaniu 2. pòstawi pëtanié:
Np. Jidzemë z bratã do krómù. (z kògùm?)

KASZËBSCZÉ PÒZWË PRZËPÔDKÓW
Nazéwôcz (Nz)
chto? co?
Rodzôcz (R)		kògò? czegò?
Dôwôcz (D)
kòmù? czemù?
Winowôcz (Wn)
kògò? co?
Nôrzãdzôcz (N)
z kògùm? z czim?
Môlnik (M)
ò kògùm? ò czim?
Wòłôcz (W)
ò të….!

NAZÔD DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË
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Żebë so ùłatwic zapamiãtanié kaszëbsczich pòzwów przëpôdków, naùczë sã tegò zdaniô:

NATALIÔ R OBI D ESER WANILIOWI NA M IŁI WIECZÓR
Pierszé lëtrë słów są pierszima lëtrama pòstãpnëch pòzwów kaszëbsczich przëpôdków.
Deklinacjô – òdmiana słów przez
przëpôdczi.

4

Òdmieni przez przëpôdczi w pòjedinczny i wielny lëczbie
jistnik knôp, zapiszë to w zesziwkù.

5

Òkreslë gramaticzną fòrmã pòdsztrichniãtëch jistników.
(w czim?) M. pòj.l, b.ô

Np. Gréta sedzy w chëczë
(co?) – Wn. pòj.l., ch.ô.

i zdrzi w zdrzélnik.
Szimón pisze lëst do cotczi Trudë. Wiesołi Tómk sedzy w òknie i wzérô za tatkã. Widzã
sãsadów, jak zbiérają bùlwë. Wczora wieczór nie bëło prądu.

Òpisënk szkòłë
Przëzdrzë sã òdjimkóm szkòłów: dôwny i terôczasny. Jaczé widzysz różnice midzë bùdinkama?
Wëzwëskôj pòdóną słowiznã.

Spòdlecznô Szkòła miona Bernata Sëchtë
w Pùzdrowie

Spòdlecznô Szkòła nr 1 miona Floriana
Cenôwë w Serakòjcach

Jaczim dzélã mòwë są słowa zapisóné w ramce?
piãtrowô, môłô, wiôlgô, niskô, ceglanô, farwnô, nowòczasnô, stôrô
20

NAZÔD DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

PRZËBÔCZË SO!
– dzél mòwë, co je òkreslenim jistnika.

1

Zgromadzta słowiznã pòtrzébną do òpisaniô waji szkòłë.
Karno I – znankòwniczi òznôczającé farwë;
Karno II – znankòwniczi, co òkresliwają sztôłt i wiôlgòsc;
Karno III – jistniczi nazéwającé elementë bùdinkù.

2

Przeczëtôjta przëkładowi òpisënk szkòłë. Dôjta bôczenié na jegò elementë.

Szkòła, w jaczi jô sã ùczã, je w malinczi wsë na
westrzédnëch Kaszëbach.
Bùdink je wiôldżi, mô dwa piãtra. Do ti szkòłë chòdzy
wiele dzecy. Z bùtna òna je pòmalowónô na żôłto
i zelono. Wkół òknów je farwa zelonô, a reszta bùdinkù
je żôłtô.
Jakbë zdrzec z górë, to bùdink twòrzi swòjim sztôłtã lëtrã L.
Nad głównyma dwiérzama zawieszonô je tôblëca z nazwą
szkòłë, a jesz wëżi mómë stojôk na stanice. W dłëgszim
skrzidle bùdinkù są ùczbòwé sale, jôdnica, direktorsczi
gabinet i ruchnowô sala. W krótszim skrzidle je turnowô
sala.

òkreslenié môla

wielgòsc i farwa

sztôłt, rozmieszczenié

Dak szkòłë je zrobiony z czerwòny blachë. Wëstôwają
z niegò dwa wiôldżé kòminë, a z lewi stronë są
zamóntowóné dwa solarë, chtërne scygają słoneczné cepło.
Przed szkòłą je jigrowi plac dlô ùczniów, a za szkòłą –
park ze stôrima drzewama, midzë chtërnyma są zrobioné
edukacyjné stegnë.
Baro mie sã widzy mòja szkòła. Je nowòczasnô i baro lubiã
do ni chòdzëc.

òkòlé szòłë

òcena

3

Òpiszta swòjã szkòłã. Mòżeta skòrzëstac z òpisënkù, jaczi je wëżi.

4

Przëbôczta so pòzwë szkòłowëch pòmieszczeniów. Ùłóżta kartã prôcë – trimino.

5

Przeprowadzë rozmòwã ze starkã abò starką ò tim, jak wëzdrzała nôùka w szkòle, do jaczi òni
chòdzëlë. Przërëchtuj sã do ti rozmòwë i ùłożë pëtania. Mòżesz nagrac całą wëdowiédzã na
diktafón.

NAZÔD DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË
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Szkòła 150 lat temù
Przedstawta swòje wëdowiédze ze starkama. Òpòwiédzta ò jich szkòłach. Co waji nôbarżi
zadzëwiło w tëch òpòwiescach?

1

Przeczëtôj ùwôżno dwa tekstë i òdpòwiédz na pëtania:
a)
b)
c)
d)

Czim sã różnią szkòłë òpisóné w tëch tekstach?
Jaczi jiwer miałë dzecë chòdzącé do szkòłë na pòczątkù i w pòłowie XX stolecô?
Chto je òsobą liriczną we wiérzce Aleksandra Labùdë?
Co to znaczi „le mòwë naj‘ nie wëkłôdô”?

Bernat Sëchta skùńcził sztërëklasową prëską spòdleczną szkòłã w Pùzdrowie. Czej Sëchta sã ùrodzył,
w szkòłach w kartësczim krézu kùńcził sã strajk ùczniów, chtërny sprzecywialë sã ùsëniãcu jãzëka
pòlsczégò z ùczbów religie. Dzecë przed ùczbą skłôdałë na biórkù szkólnégò niemiecczé ùczbòwniczi
do nôùczi religie i witałë gò słowama „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” miast „Gelobt sei Jesus Christus”. Nie òdpòwiôdałë na niemiecczé pëtania abò òdpòwiôdałë pò pòlskù. Bëłë za to czãsto
kôróné bicym, a pózni trôfiałë do szkòłowi prizë.
Ò jãzëk pòlsczi i kaszëbsczi mùszelë zadbac starszi doma. Mëma ùcza pisac i czëtac pò pòlskù, a tatk
òpòwiôdôł ò pòlsczi i kaszëbsczi historii.
Pózni Sëchta ùcził sã w gimnazjum we Gduńskù, chtërno bëło szkòłą prëską z niemiecczim jãzëkã
wëkładowim.
Na spòdlim J. Walkùsz, Piastun Słowa, Gdańsk 2015, s. 18–22.

Aleksander Labùda

Jiwer dzecka
Co dzéń jô witajã szkòłową chëcz
Z ksążkama pòd pôchą jak kôże zwëcz.
Szkólny, czej pòcznie mie pëtac,
Rechòwac, pisac i czëtac,
Wszëtkò jô mògã, le gadac
I z dzejów pòlsczich òpòwiadac
Drãgò, a czemù? Jô nie wiém.
Le co mie dzywno – jô pòwiém:

Szkólny nóm wszëtkò rozpòwiôdô,
Le mòwë naj’ nie wëkłôdô –
Gwës nie je ze zemi naszi,
Co òn tak dzëwò pòlaszi.
Co dzéń jô witajã szkòłową chëcz,
Nié naszëznë ùczą – stôrô to zwëcz.
Mësla dzecka, Banino 2001, s. 68.

W 1918 rokù Pòlska òdzwëska niepòdległosc. Na Kaszëbach – òkróm Gduńska, chtëren òstôł ògłoszony Wòlnym Miastã – w ùrzãdach i szkòłach znôwù béł ùżiwóny pòlsczi jãzëk. Kaszëbsczé dzecë
nie znałë dobrze pòlsczégò, bò prãdzy w szkòłach ùczëłë sã pò niemieckù, blós doma starszi dbelë
ò kaszëbsczi i pòlsczi jãzëk i historiã. Żebë bez ten dłudżi czas niewòlë dzecë nie zabëłë mòwë starków,
starszi pòtajemno pòdtrzimiwelë pòlską i kaszëbską juwernotã. Temù służëłë m.jin. Kaszëbsczé nótë,
chtërne dzôtczi chãtno spiéwałë.
22
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Prusy Zachodnie.
Podział administracyjny
prowincji z 1878 r.

Wejherowo
Neustadt

Kartuzy
Karthaus

GDAŃSK
Danzig

Kościerzyna
Berent
Starogard Gd.
Pr. Stargard

Człuchów
Schlochau
Chojnice
Konitz

Złotów
Flatow

Wałcz
Deutsch Krone

Sztum
Stuhm

KWIDZYN
Marienwerder
Tuchola
Tuchel

Elbląg
Elbing

Malbork
Marienburg

Świecie
Schwetz

Susz
Rosenberg

Grudziądz
Graudenz

Nowe Miasto Lubawskie
Neumark

Sępólno Kraj.
Zempelburg

Brodnica
Strassburg

Chełmno
Culm

Toruń
Thorn

LEGENDA
siedziba władz

powiatu

rejencji

prowincji

Puck
10 II 1920 r.
Wejherowo

Niemcy

7

LEGENDA
Kartuzy

Wolne Miasto
Gdańsk

7
Kościerzyna

Tczew
6

6
Starogard
Gdański
5

6

3
Sępólno

4

Tuchola

3

4

5

Świecie

2

Powrót ziem pomorskich
do Polski w styczniu
i lutym 1920 r.

Niemcy

Gniew

Chojnice

no
Wąbrzeźno
1

18-19 stycznia 1920 r.

2

20-22 stycznia 1920 r.

3

23 stycznia 1920 r.

4

25-28 stycznia 1920 r.

5

29 stycznia 1920 r.

6

30-31 stycznia 1920 r.

7

4-10 lutego 1920 r.

1
Nowe
Miasto

Grudziądz

ełm

Ch

1

1

Brodnica

2

Toruń

Rzeczpospolita
Polska

C.Obracht-Prondzyński, K. Korda, Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej. W setną rocznicę 1920–2020, Gdańsk 2020
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Dofùlujta zdania ò szkòle dôwni i terô.
szkòłów, dze ùczëłë sã pò

Na pòczątkù XX wiekù na Kaszëbach dzecë chòdzëłë do

. Ò pòlską i kaszëbską mòwã dbelë jich starszi. Czëde Pòlska òdzwëska
wòlnosc, jãzëk

wrócył do szkòłów i ùrzãdów. Tedë kaszëbsczé dzôtczi znôwù

miałë jiwer, bò czãsto szkólny nie rozmiôł jich rodny mòwë.
3

Pòrównôj mapë Pòlsczi i pòwiédz, jak sã zmieniłë grańce naszégò kraju.

4

Stwórzta plakat, chtëren bë béł apelã, żebë dbac ò swòjã juwernotã.

Ze szkòłowi łôwczi
Jaczé pamiãtôsz smiészné szkòłowé historie?

24
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1

Pòsłëchôj ùwôżno historii aùtorstwa Éwë Warmòwsczi, chtërnã przeczëtô
szkólny.

Na ùczbie historii wasta Władis jak wiedno pòdôł témã i pòsobicą kôzôł
czëtac tekst z ùczbòwnika, òd pierszi łôwczi zaczinającë. To bëła robòta blós
dlô dzéwczãt, knôpi mielë cëchò sedzec i słëchac.
Timczasã wasta przëmknął òczë i zaczął drzémac. Ùczniowie sedzelë cëchò
jak mëszë pòd miotłą, chòc wcale nie słëchelë na czëtającëch. Jedny z cekawòtą
wzérelë na szkólnégò, jakbë czekelë, czedë zacznie chrapic, a jiny grelë w statczi abò w kartë.
Jak ju całi dzél béł przeczëtóny, w klase zrobiło sã czësto cëchò. Ta cëszô zbùdza szkólnégò. Òdemkł òczë, pòprawił brële i zawòłôł: – Sadac!
Mùszało mù sã co przësnic, bò wszëtcë doch sedzelë òd wnetka pół gòdzënë.
Ale jakòs nicht nie dbôł ò to, żebë wëprowadzëc gò ze zmiłczi. Wasta rozezdrzôł sã pò klase i zatrzimôł zdrok na łôwkach, w chtërnëch sedzelë knôpi.
Pò krótczim namëszlenim rzekł:
– A nôgòrszi béł dzysô Pùzdrowsczi!
Tedë ùczniowie chùrã zawrzeszczelë:
– Proszã wastë, dzysô gò ni ma w szkòle!
Leno szkólny nieùdżibłi, z kamianą twarzą òdpòwiedzôł:
– Nick nie szkòdzy, òn i tak je nôgòrszi… i zaczął starowno wpisëwac mù
ùwôgã do swòjégò krëjamnégò zesziwka.
Tëch ùwôgów biédny ùcznia miôł wnetka tëli, co bëło ùczbów historii…
A że wasta Władis béł akùrôtny, wszëtkò mùszało chòdzëc jak w zégarkù,
ùwôdżi téż…
Éwa Warmòwskô, Apartnô ùczba, w: A serce bije jedno…, Bąckô Hëta 2009, s. 168.

2

Òpòwiédz swòjima słowama tã historiã.

3

Na czim pòlégô szpòrtownosc tegò tekstu?

4

Czë dzysô szkólny mòże tak pòstãpic? Czemù?

5

Przëbôczta so swòje szkòłowé prawa i òbòwiązczi. Wiéta, chto stoji na strażë wajich praw?

Rzecznik Praw Dzecka stoji na strażë praw dzecy.
Òsoblëwie zajimô sã:
• prawã do żëcô i òchronë zdrowiô,
• prawã do wëchòwaniô w rodzënie,
• prawã do bëlnëch warënków socjalnëch,
• prawã do nôùczi

6

Przërëchtujta scenkã na spòdlim ti pòwiôstczi. Pòdzelta sã rolama, wëznaczta reżisera, aktorów
i statistów, zróbta binowi wëstrój i plakat. Pózni zaproszta szkòłowników i szkólnëch na przedstawienié.
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Szkòłë kaszëbsczégò wësziwkù
Nazwij farwë, jaczé widzysz na palece malôrza.
Do kòżdi farwë dopiszë pòrównanié, np. Bruny jak kóra drzewa.
PÒRÓWNANIÉ – jãzëkòwô kònstrukcjô, jakô pòlégô
na przedstawienim i òbjasnienim pierszégò ji elementu
przez wskôzanié drëdżégò elementu, jaczi je do
pierszégò pòdobny, przë wëkòrzëstanim łączników:
jak, jakbë, nibë.

Stanisłôw Senger

Kòlorë kaszëbsczégò haftu
Czej chcesz, białeczkò, żebë haft kaszëbsczi
Mùzyką zagrôł kòlorów,
Na swiat sã przëzdrzë daleczi i blisczi
A tedë dokònôj wëbòru.
Na piãkné sã przëzdrzë zeloné lasë,
Na łączi przë rzéczkach, dąbrowë,
To ùzdrzisz, że òne w latowim czasu
Zelonosc mają gòdową.
Zôs w mòrsczich falach, w jezórnëch òczkach,
Nad tobą w górze niebò mòdrawé,
Tã barwã widzysz téż w strëgach i rzéczkach
I w òczach mùlka stesknionëch i łzawëch.
Na brzegù mòrza, tam na naju sztrądze
Piôsk leżi złoti, jakbë jantarowi,
Tak zôs môsz barwã na naszim lądze
I żôłtosc kòloru gòtową.
Że smùtnô bëła najégò lëdu dola,
Że w cãżczim trudze leno bùlwë sadzył,
Że czôrną nocą czãżëła niewòlô,
Że z czôrnym losã gbùr béł wiedno w zwadze,
Temù téż w hafce je kąsynk czôrnégò.
Na bruné chójczi zdrzë téż, co na strażë
W bòrach stojałë dlô lëdu naszégò
I bruną niosłë żëwicã lëdzóm w darze.
26

W zemiã czerwiony krwi wiele wsąkało,
Bë wòlnô bëła nasza zemia, spiéwa
I żebë wkòło ni wcyg rozbrzmiéwała
Kaszëbskò-pòlskô najô piãknô mòwa.
Marek Cybùlsczi, Róża Wòsôk-Slëwa,
Ùczimë sã pò kaszëbskù,
Gduńsk 2005, s. 59.
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1

Nacéchùj sobie taczi zestôwk w zesziwkù i dofùluj gò zgódno z tim, co je napisóné we wiérzce.
farwa

2

znaczenié

bòrowiackô

kòcewskô

żukòwskô

wdzydzkô

wejrowskô

pùckô

Przëzdrzë sã szkòłóm kaszëbsczégò wësziwkù i powiédz,
z jaczi szkòłë je wzór namalowóny z bòkù.

Elementë kaszëbsczégò wësziwkù

3

zwónk

gòzdzyk

kléwer

margarétka

mòdrôk

mòtilk

niezabôtka

palmeta

ptôszi dzóbk

gwiôzda

pszczółka

rozeta

lëlijô

słuńcownik

tëlpón

lëst òstu

pąk

wąs

Przërëchtuj swòjã kómpòzycjã kaszëbsczégò wësziwkù. Mòżesz pózni spróbòwac przeniesc to
na płótno abò na jaczi òbleczënk i wëszëc wedle wskôzów.
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Klôsztor w…
Rozrzeszë krzëżną tãgódkã i dofùluj temat.
1. Synonim słowa piãkny.
2. Mòże bëc bùkòwi, brzozowi…
3. Samc sarnë.
4. Jinaczi pòmòc.
5. Na nodze.
6. Je nim òwca, kòza, dzëk…
7. W zbroje na kòniu jezdzył.
8. Do òdemknãcô zamkłëch dwiérzi
Nalézë môlëznã z hasła krzëżny tãgódczi na mapie Kaszëb.
Òkreslë, jaczé je ji pòłożenié w òdniesenim do twòjégò môla zamieszkaniô.

1

Ùłożë pòsobicą dzélëczi pòwiôstczi ò klôsztorze w Żarnówcu.
Czej reno ricérz òtemkł òczë, ùzdrzôł sôrna
stojącégò czësto bliskò. Z rogów snôżégò
zwierzãca zwiészôł sã klucz. Sôren stojôł
spòkójno, nie bòjącë sã òtôczającëch gò lëdzy.
Czedë zabłądzony do niegò pòdeszlë, zwierzã
pòmału zaczãło òdchadac tamstądka. Lëdze
rëszëlë z tëłu za nim i w nen spòsób nalezlë
zadżinioną drogã.
We wiôldżich lasach, jaczé dôwno temù
rozcygałë sã midzë Żarnówcã a sztrądã
mòrza, zabłądzył òb czas jachtë jeden ricérz
ze swòjim drësznym karnã. Jezdzëlë wiele
gòdzënów pò lese, równak czim dali jachelë,
tim bór béł cemniészi. W kùńcu nalezlë
sã w òbéńdze òkòlony topielëszczama
i błotama.
Nastała noc. Ùmãczony lëdze leglë so pòd
gãsté krze i ùsnãlë cwiardim spikã.

W pòdzãkòwanim Bògù za cëdowny retënk,
ricérz wëbùdowôł klôsztór dlô zôkònniców
w tim môlu, dze òn ùzdrzôł sôrna. Òd nazwë
zwierzãca nazwôł ten klôsztór Sôrnówcã.
Pózni òd ti pòzwë pòwsta dzysdniowô
nazwa Żarnówc.
Dzél dôwnëch bùdinków klôsztornëch ju
nie jistnieje. Dejade ùchòwôł sã sóm kòscół
klôsztorny, a w nim wiôldżi wôłtôrz.
Na lewò òd tegò wôłtôrza mòże òbezdrzec
rzezbã przedstôwiającą sôrna ze złotim
kluczã na rogach.

Pòwstanié klôsztoru w Żarnówcu, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, òprac. B. Ùgowskô, Gduńsk 2018, s. 26.
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2

Wësłëchôj całégò dokazu i sprawdzë, czë jes dobrze wëkònôł zadanié.

3

Pòdôj elementë ti historie (zdarzenia, bòhaterów), jaczé wedle cebie są nieprôwdopòdobné.

LEGENDA – pòwiôstka, w chtërny są elementë
prôwdzëwé (môl, bòhater, zdarzenié) i elementë
fantasticzné.

4

Czë dokôz ò Żarnówcu mòżemë nazwac legendą? Ùdokaznij swój òbsąd.

Lëdze pòwiôdają, że w Żôrnowsczim Jezorze są trzë zwònë zaklãté. Chtërnégòs dnia òne bëłë wëszłé
do górë. Szedł tej prawie jeden człowiek, ale nie béł ùmëti i nie pòzdrowił zwònów. Tak òne szłë nazôd
w głãbiã i tak zwòniłë, że nawetk ùmarłi bë sã bëlë rëszëlë.
– Czejbë òn béł ùmëti i je pòzdrowił, béłbë je wëbawił, a tak òn jima jesz gòrzi zrobił, bò terô mùszałë zôs trzësta lat na gruńce bëc.
Zaklãté zwónë w Żarnowsczim Jezorze, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów,
òprac. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 51.

5

A zapisóny wëzi tekst mòżemë nazwac legendą? Ùdokaznij swój òbsąd.

6

Razã napiszta plan wëdarzeniów pòwiôstczi w fòrmie równowôżënów zdaniô.

PRZËBÔCZË SO!
Zdanié – wëpòwiedzenié z òsobòwą fòrmą czasnika,
np. Jidã do szkòłë.
Równowôżëna zdaniô – wëpòwiedzenié bez
òsobòwi fòrmë czasnika, np. Droga do szkòłë.

7

Przesztôłcë plan z cwiczënkù 6 na zdania.

DÔJ BÔCZENK!
Gramaticznô fòrma czasnika to òkreslenié jegò
òsobë, lëczbë, czasu, a w czasnikach w przindnym
i ùszłim czasu téż ôrtu.
Np. ùrzasł – 3. os., pòj. l., ùszłi cz., chł. ô.

8

Wëpiszë z tekstów 5 czasników w òsobòwi fòrmie i òkreslë jich fòrmã gramaticzną.
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Òbrzészczi w mòjim dodomie
Zaznaczë pòzwë nôleżników rodzënë w diagramie.
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Zapiszë nalazłé pòzwë do zesziwka i kòl nich zapiszë pòlsczé równoznaczënë.
Tómk Fópka

Tómk Fópka

Plińcowanié

Òmiwajk

Mëma plińce piecze
Bez calëchny wieczór
Bë ji nie wzã z mòcë –
Mùszimë ji pòmòc!

Talerzów skòpicą
Wëzérô z wëléwkù
Panewka z prażnicą
Jesz dwa grôpczi z miską
Nożów i widelców
W topkù kòl trzëdzescë
Le wsadzëc do wòdë...
Le wząc a wëczëszczëc...

Kilo mączi Zosza sëpie
Franck zôs sztërë jaja tłëcze
Je ju mòkro, cos sã kùrzi
Wej, jesz Tónk z szëpelką turzi!
Mléka dolôc, szczëptkã solë
Òléj stoji ju na stole
Terô nót je fëst pògwaczac
Òbleczenié miks wëczapac...
Ùnuzlóny Staszk i Grétka
Rómk pòd ławą susô pitkù
Zbiszk òbliznął łëżkã z casta
W „gagaretkã” Anka wlazła...
Ùsnãłë przë plińcach
Mëmie w kùchni dzôtczi
Òstałë wspòminczi
A mùńczi tak słodczé...
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Mój kòt chãtno statczi òmëje
Òn mitczé mô pótczi jak mòczczi
Pùjk jãzëczkã zaschłé zszorëje
A ògónkã pòwëtrze chùtczim...
Ju lata lateczné
Je zmiwôrka w kùchni
I czapiska wszelczé
Jak zmëté są ùszłé
Le mdze cëszi kòta
I tegò nie mówi
Niech jidze robòta
Kò òn to tak lubi...
Mój kòt chãtno statczi òmëje
Òn mitczé mô pótczi jak mòczczi
Pùjk jãzëczkã zaschłé zszorëje
A ògónkã pòwëtrze chùtczim...
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1

Ò jaczich môlach w chëczë je gôdka w tëch wiérztach?
Ùdokaznjita to pasownym wëjimkã z wiérztów.

2

Jaczé czinnoscë są wëkònywóné w dokazu „Plińcowanié”?
Dopasuj je do mionów dzôtków.

3

Dofùluj zdania:
a) Staszk i Grétka są

.

b) Pòd ławą Rómk

.

c) Anka wlazła w

.

d) Zosza sëpie
e) Jaja tłëcze

.
.

4

Chto je bohaterã wiérztë Òmiwajk? W czim kòt mòże pòmòc
w domôcëch òbrzészkach? A czemù nôlepi bë to mógł zrobic kòt?

5

Wëmieni statczi, ò jaczich je gôdka w wiérzce Òmiwajk.
Wëbierzë trzë i ùłożë z nima zdania wedle wskôzë,
np. W misce leżi brzôd, chtëren mëma dzysô kùpia na rënkù.

6

Wiész, co znaczi rzeczónka cëszi kòta? Òdpòwiédz nalézesz w hasle ze słowarza Sëchtë, jaczé je
ùmôlnioné niżi. Ùłożë zdanié z tą rzeczónką i zapiszë je w zesziwkù.
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Mòja chëcz bënë
Wklejë kôrtã robòtë do zesziwka i pòdpiszë òbrëmienia w chëczë. Mòżesz skòrzëstac
ze słowarzów.
Rzeczë, jak ùmôlnioné są òbrëmienia
w twòjim dodomie. Skòrzëstôj ze
słowiznë w ramce.
z lewi / prawi stronë; na górze; w sklepie;
jizba; paradnica; trapë; dwiérze; òkna;
kùchniô; kąpnica

1

Òb czas słëchaniô wiérztë dofùluj
brëkòwné słowa. Smãtk psota
znôwù namiészôł.
Tómk Fópka

W kòmòrze
Na

stoją

Jak

w pòszëkù

Co

zaprôwiô
.

A chòwie do

Na gòdzënã
Je sztrëchùlców szëchtel

W kòmòrze, w kòmòrze

A zégrzëskò
!

Wszëtkò bëc
Tu

bąbelwòdë

Zôs

, nen w rolkach

Spóznioné

wiertle...

W kòmòrze, w kòmòrze
bëc mòże!

Są lampczi na
I spiéwnik na scholkã...

I bëc pewno mòże

W kòmòrze, w kòmòrze

Że

Wszëtkò bëc

!

Je wiedzec, w
Są
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téż tam sedzy
, są sledze.
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2

Co to je ta kòmòra? Do czegò òna je pòtrzébnô?

3

Jaczima jinyma słowama mòże zastąpic słowò kòmòra? Wëbierzë pasowné słowa z ramczi.
Dofùluj zdania:
W kòmòrze trzimie sã

.

Lëdze mają kòmòrë doma, żebë

.

jizba, kùchniô, sklep, prażnica, môltëch, schòwk, góra,
jizdebka bez òczen, spiżarniô
4

Namaluj ilustracjã do tekstu Tómka Fópczi. Na przińdny ùczbie òpòwiész ò ni.

Môltëch
Pòdpiszë malënczi.

Pòłączë malënczi z pòzwama môltëchów.

pòkrzésnik

wieczerza

NAZÔD DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

pòdwieczórk

pôłnié

pòdpôłnik
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Przódë lëdze na Lesôkach* na wieczerzã colemało gòtowelë zôcérkã. Ù nas doma téż tak bëło. Jak jô
tëch klósków w ti zôcérce nie lëdôł! Òne bëłë taczé slësczé, gùmòwaté, a wëzdrza jak smôrzcze. Jô jich
nie béł w sztãdze pòłknąc.
– Ni mòże mëma gòtowac co jinégò na wieczerzã jak te klósczi?! – gnërził jô mëmie.
– Jô wiém, że ta zôcérka cë je przejadłô – rzekła mëma. – Ale wezkôj le so sami mléczny zupë
ë wkrëszë so w niã chlébka, to cë bãdze szmaka.
To szło ju zjesc. Pózni jô so nawetka nie pitôł, le kórzkwią òdgarnął na stronã ne klósczi, wlôł so
sami zôcérkòwi zupë, wkrësził sëchégò chlébka ë to bëła mòja wieczerza.
Jednégò razu tatk sã spitôł mëmë:
– A czedë të zrobisz te szadé klósczi? Te są smaczniészé òd ti zôcérczi.
– Szadé klósczi wëmôgają wiele robòtë: trzeba zriwòwac òskrobóné bùlwë, dodac përznã sëtégò
ë cos do szmakù, a tej długò gòtowac. Na to jô ni móm colemało czasu, ale w niedzelã dostóniesz szadé
klósczi. (…)
Bòlesłôw Bòrk, Klósczi, w: Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë,
Wejrowò 2002, s. 40.

1

Na spòdlim tekstu ùstalë, czë te zdania sã prôwdzëwé czë falszëwé.
P

F

Przódë lëdze na Gòchach na wieczerzã colemało gòtowelë zôcérkã.

P

F

Bòhater baro lubił klósczi w ti zôcérce.

P

F

Bòhater wkrësził do zôcérkòwi zupë sëchégò kòłôcza.

P

F

Szadé klósczi wëmôgają wiele robòtë.

2

Nalézta w internece receptë na klósczi do
zôcérczi, a pòd kòdã QR nalézeta przepis
na szadé klósczi. Przetłómaczta òbëdwie
receptë na kaszëbsczi jãzëk.

3

Przërëchtuj dlô se bédënk na môltëchë
na jeden dzéń. Dôj bôczënk na piramidã
żëwieniô.

pòkrzésnik

*
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pòdpôłnik

pôłnié

pòdwieczórk

wieczerza

Lesôcë – Kaszëbi, co mieszkają kòl Wejrowa, w Darzlëbsczich Lasach i Trójgardowim Krôjmalënkòwim Parkù.
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Piramida żëwieniô
Tłësté

Mléczné produktë

Miãso, rëbë, jôjka

Ògardowizna, brzôd

Zbòżowé produktë

4

Dofùluj zdania wërazama z ramczi:
Na pòkrzésnik jô lubiã jesc

.
.

Mòjim ùlubionym jedzenim na pôłnié je
,

Na pòdpôłnik jô nôbarżi lubiã
a na wieczerzã
4

zbòżowé płatczi z mlékã, miãso, zós,
bùlwë, sér, chléb, masło, gùrkòwô zupa,
zôcérka, parówczi, tomata, marmòlada

.

Òpracuj przikładowé menu z pôłniami dlô kaszëbsczi karczmë.

35
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Kaszëbizna w internece
Przëczëtôj ùwôżno wiérztã Tómka Fópczi i pòwiédz, ò czim bãdzemë dzysô gôdelë. Jaczi bës ji
nadôł titel?
Tómk Fópka

Mërgô do mie farwnym widkã
Mrëczi, czej mù dóm robòtã
Czasã wiészô sã përzinkã
Jaż pògrożã mù resetã...

Òn w ti jizbie nôwôżniészi
Jak król, co na trónie sedzy
Nen internet tak mie ceszi,
Że jem tu ju dzesãc gòdzyn...

Wej, wspòmóżka môłô mëszka,
Co do rãczi wiedno bliskô
Je drëkarka, papiorzëska
I żnijowé kablowiskò...

Miôł rozrzeszëc jaczés testë
Na wieczerzã mëma wòła
Witro mdze diktando òstré
Grajã sobie. Cëż tam szkòła!

1

Wlezë na starnã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô www.kaszubi.pl w zakłôdkã Wirtualné
Kaszëbë. Sprawdzë, jaczé infòrmacje zawiérô ta starna.

2

Nalézë jinszé internetowé starne ò Kaszëbach, zapiszë jich adresë w zesziwkù.

3

Pòdpiszë òdjimczi pasownyma pòzwama.
nagriwôcz, CD – platka, szëkôcz, ekran,
kluczplata, mëszka, pendrajw, drëkarka,
internetowi adres, laptop

Kòmpùtrowniô
36
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Wicy słowiznë sparłãczony z infòrmatiką nalézesz w Biuletinie Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka z 2009.
4

Na spòdlim malënków dofùluj zdania pasownyma wërazama.
a)
b)
c)
d)

Kluczplata to jinaczi diskùsyjné karno / zestôwk klawiszów z lëtrama i znaczkama.
Jak brëkùjesz nalezc infòrmacje, to kòrzistôsz z elektroniczny pòcztë / szëkôcza.
Migający znacznik na ekranie to mëszka / kùrsór.
Do przenôszaniô lopków służi kùrsór / pendrajw / drëkarka.

5

Ze starnë www.kaszubi.pl scygnij lopk i zainstaluj na szkòłowim kómpùtrze kaszëbską kluczplatã, żebës mógł chùtczi pisac kaszëbsczé wërazë.

6

Żebë sã wprawic w pisanim kaszëbsczich lëtrów na kluczplace, pòcwiczta pisanié ze słëchù.
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Pòwtórzenié
1

Wëmieni kaszëbsczé zwãczi. Pamiãtôj ò pòprawny wëmòwie.

2

Przetłómaczë słowa: kawel, snicé.

3

Pòdôj wskôzã pisënkù y.

4

Pòdpiszë òdjimczi pasownym zdanim.

5

Òdmieni przez przëpôdczi słowò bùlwa w pòjedinczny i wielny lëczbie.

6

Przëbôczë so wiérztã Janusza Mamelsczégò „Pierszi dzéń w szkòle”, jaczi jes sã ùcził na pamiãc.

7

Wëmieni farwë kaszëbsczégò wësziwkù szkòłë żukòwsczi.

8

Zamieni zdania na równowôżniczi zdania.
a) Klôsztór w Żarnówcu pòwstôł w XIII stolecym.
b) Mëma w kùchni szëkùje pòkrzésnik.
c) Sëchta chòdzył do sztërëklasowi spòdleczny szkòłë w Pùzdrowie.

9

Wëbierzë słowa, jaczé pasëją do zdaniów.
a)
b)
c)
d)
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W kùchni/paradnicë mëma robi pôłnié.
Tómk szedł do sklepù, żebë kùpic bùlwë/przëniesc bùlwë.
Aneczka sedzy w balice w kąpnicë/w jizbie.
Mëma wòłô Szimka, żebë wëniósł ji wëczi do krómù/do sklepù.
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II

Na
bôjkòwi
stegnie
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Jak òwca z kòzą
Ùłożë wersë jedny sztrofë wiérztë Janusza Mamelsczégò,
bò Smãtk psota znôwù tu béł i je pòmiészôł.
Przeszło latkò, jeséń przeszła,
Midzë nima tak sã dzeje:
Spadłë lëstë, spadłë sniedżi,
jedna drëdżi nie rozmieje.
Chòwa w chléwach dërchã sedzy.
zëmą òwca z kòzą mieszkô
W jedny bùchce, bliskò òknów,
na Kaszëbë zëma przëszła.

Czim jes sã czerowôł w dobiéranim wersów?
Jaczi z nich bãdze rozpòczinôł dokôz? Zróbta welacje.
Pamiãtôsz wskôzã pisënkù ô? Nalézë słowò, w chtërnym ta zasada sã sprôwdzô?

1

Przeczëtôj ùwôżno wiérztã i dokùńczë zgódno z tekstã zdania:
a) Kòza i òwca stoją na pòlu / w chléwie.
b) Òpisónô historiô dzeje sã w zëmie / òb lato / na zymkù.
c) Kòza je grëbô / zmiartô, a òwca mô cepłą wełnã / pierznã.

2

Jaczi je mòrał ti bôjczi. Jak gò rozmiejesz?

3

Jakô pòlskô rzeczónka pasëje do tegò dokazu?
							
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Syty głodnego nie zrozumie.

4

40

Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

Naùczë sã wiérztë na pamiãc. Przedstawi swòjã interpretacjã głosową tegò dokazu.
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Janusz Mamelsczi

Òwca i kòza
Przeszło latkò, jeséń przeszła,
na Kaszëbë zëma przëszła.
Spadłë lëstë, spadłë sniedżi,
Chòwa w chléwach dërchã sedzy.

Òwca w cepłą wełnã skrëtô,
mróz ji wcale nie dotëkô.
Nawet nie wié, że òn je:
„Mróz le przińdze! Mróz le mdze!”

W jedny bùchce, bliskò òkna
zëmą z kòzą mieszka òwca.
A na kòzã i na òwcã
zëma cygnã òd te òkna.

W jedny bùchce, bliskò òknów,
zëmą òwca z kòzą mieszkô
Midzë nima tak sã dzeje:
jedna drëdżi nie rozmieje.

Kòza zmiartô, gnôt przë gnôce,
wszëtkò na ni wcyg dërgòce.
„Je to zëmno! Alaże!
Mróz ju przëszedł! Mróz tu je!”
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Bôjczi kaszëbsczé, Gdiniô 2009 r., s. 18.
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Cwiardé serce
Jaczé znajesz pòlsczé rzeczónczi abò frazeòlogòwé zdrëszënë sparłãczoné ze słowama:
SERCE, KAMIEŃ.
Smãtk psota znôwù tu béł. Kòrzëstającë z ksążczi Przysłowia kaszubskie
Justinë Pòmiersczi, ùłożë z rozsëpónëch słowów kaszëbsczé rzeczónczi.
ZŁIM

LEŻI,

KWIATË,

DESZCZ.

ÒDEMKŁÉ,
NIE

PIES.

1

PRZIŃDZE
BIEŻI.

MÒKNIE,

ÒBROSCE

CZŁOWIEK,
DOBRÉ

MÔ

SERCU

W KÒŻDIM
CO LUBI

NA TEGÒ TË
NIECH KAMIÉŃ
KAM

KAM SÃ
MECHÃ.

TOCZĄCY SÃ

CHTO
MÔ

ALE

ZAMKŁI.

SERCE

SERCE.
NA CÃ

TACY SÃ
CHLEBÃ.
A WÒDA

KAMIENIÃ,

MIÉSZK

Zapòznôj sã z tekstã Józefa Cenôwë.

Jednégò rokù głód tak rozkòscérził nad Pòmòrską swòje gniecącé łapska, że lëdze bëlë czësto zwątpiony i zmògłi. Mùszôł jima
pòmagac bògati i dostónkòwi klôsztór òliwsczi. Òtemkł òn swòje
spikrze i kòmòrë, żebë dopòmagac tima, co nôbarżi brëkòwelë. Cygnãlë tej lëdzëska z bliska i z daleczich strón do Òliwë, bë chòc kąsk
sã pòretac, dostac përzinkã zbòżô, mączi czë chleba.
Midzë nima béł téż jeden dosc bògati gbùr, co niedalek mieszkôł,
ale béł dbë, że „czim wiãcy, tim lepi”. Tak tedë doprôszôł sã ò wspòmóżkã, a że klôsztornicë nikògò bez darënkù nie wëpùszczëlë, téż dostôł wiôldżi brót piãkno pôchnącégò chleba. Włożił gò w taszã i wëbrôł sã nazôd dodóm. Ale w drodze napatocził mù sã na pół zdżãti
starëszk, wspiarti na cziju, cãżkò dichający jak kòwalsczi miech, gwës
ze słabòtë. Pòchwôlił Bòga, wezdrzôł na gbùra proszącym zdrokã zaczerwienionëch òczów i wëszeptôł:
– Dôjce mie, panie, chòc përzineczkã wajégò chleba, co gò môce
w miészkù. Czëjã, jak òn mòcenkò pôchnie. Jô jem tak baro głodny.
I jem tak słabi, że nie dóm radë docygnąc do Òliwë.
42

Józef Cenôwa
– (1905–1991)
Bëlôk, ùsôdzca
wiérztów, òpòwiôdaniów, gazétnik;
aùtór piesnie
„Jem jô rëbôk”.
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– Co, wë, stôri wãdrowczikù, czëjece pôchniączkã chleba? Jô w taszë żódnégò chleba ni móm. Móm
w ni le kam, jaczim òbgónióm sã òd scërzów, co mie prze zôgrodach òbskakùją – mrëknął gbùr i rësził
w drogã.
Biédôk wzdichnął i wëszeptôł:
– Dze kam w sercu, to i w torbie kamiéń. Mùszã jic dali, mòże mie dejade chto pòretô.

Minãlë sã. Starëszk pòczurpôł w stronã Òliwë, a gbùr sczerowôł sã w swòjã stronã. Ale wnet jegò
kroczi stałë sã pòmałé i nierëszné, i ùczuł, że robi sã słabi. Tasza stôwa sã corôz cãższô i mùszôł òdpòcząc. Sôdł so na kãpie trôwë i z cekawòtë zazdrzôł do taszë, bë ùceszëc òczë widzałim brótã chleba. Ale
jaż sã wëlãkł, bò czej chcôł wëcygnąc brót, doznôł sã ò karze Bòsczi. Za cwiardosc serca i chcëwòtã
zamiast chleba miôł w taszë kam.
Józef Cenôwa, Brót chleba przemieniony w kam,
w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, red. Bòżena Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 55

2

Zapiszë piãc pëtaniów do tegò tekstu. Zadôj je swòjémù drëchòwi z łôwczi, a òn niech zadô
cë swòje.

3

Jakô rzeczónka z cwiczënkù wprowôdzającégò pasëje jakno mòrał do ti historii?

4

Przëbôczë so pòdzél zdaniów z pòzdrzatkù na cél wëpòwiescë. Wskôżë przikładë taczich
zdaniów.

5

Przepiszë zdania do zesziwka, zakùńczë je pasownyma znakama interpùnkcyjnyma
i òkreslë jich ôrt.
Chléb zamieniony òstôł w kam
Nad Pòmòrską rozkòscérził sã głód
Klôsztornicë, dôjta mie chleba
Gdze szedł starëszk
Bierzë, dôj pòkù
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Bôjczi Cenôwë, le Floriana
Florión Cenôwa – ùr. 4 maja 1817 r.
w Sławòszënie na nordze Kaszëb;
pòdpisywôł sã Wòjkasyn; doktór,
badéra lëteraturë, pisôrz, dzejôrz.
Aùtór dokazów: „Rozmòwa Pòlôcha
z Kaszëbą” i „Rozmòwa Kaszëbë
z Pòlôchã”. Twórca i redaktór
cządnika „Skôrb kaszëbskò-słowińsczi
mòwë”. Ùmarł w 1881, pòchòwóny
w Przëserskù na Kòcewim.

Na spòdlim notczi ò Florianie Cenôwie òdpòwiédz na pëtania:
a)
b)
c)
d)

Jaczi pseùdonim miôł Florión Cenôwa?
Jak brzmiôł titel pismona wëdôwónégò przez Floriana Cenôwã?
Gdze leżi Sławòszëno?
Gdze je pòchòwóny Florión Cenôwa?

I
Kòle lwa spiącégò gòniłë sã swawòlné mëszë, z chtërnëch przëpôdkã jedna mù na krzept wskòczëła.
Schwëtónô òd przebùdzonégò lwa, ledwò żëwô, swój nierozsądk ùniewinnia, òbiécëjącë, że mdze
wdzãcznô, jeżlë ji ten rôz żëcé darëje. Lew, chòc béł rozgòrzony, przebôcził jednak proszący mëszce.
Niedługò pòtemù wpôdł ten sóm lew przez nieòstróżnosc w lesną séc i òkropno rëczôł. Tej przebiegła
wdzãcznô mëszka, pòprzegriza jadro i lwa z łapicë ùwòlniła.
Florión Cenôwa, Lew i mësz, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, red. Bòżena Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 91.
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II
Ptôchë prowadzëłë długą wòjnã ze zwierzãtama
i rôz ta, drëdżi rôz na strona wëgriwa. Szãtopiérz
chcôł ùniknąc wątplëwégò kùńca wòjnë i wiedno sã
do ti stronë przełączôł, chtërnã widzôł wëgriwającą:
midzë ptôchama za ptôcha, midzë zwierzãtama za mesz
ùchòdzącë. Czej przëszło do zgòdë, tej sã jegò zdrada wëda.
Scygnął na se sromòtã, a ptôchë i zwierzãta zakôzałë jemù, pòd
karą smiercë, pòkazëwac sã za dnia.
Florión Cenôwa, Szãtopiérz, ptôchë i zwierzãta,
w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, red. Bòżena Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 85

1

Pòdzelta sã na dwa karna. Jedno karno bãdze czëtało tekst I, a drëdżé – II.
Zadania do wëkònaniô:
a) Zapòznanié z tekstã.
b) Zabawa w kalambùrë – przërëchtujta do zgadniãcô pòzwë bòhaterów waji pòwiôstczi.
c) Òceńta swòjich bòhaterów, przëpisëjącë jima pasowné znanczi. Ùdokaznijta waje zdanié,
np. Kòza bëła zmiarzłô, bò stoja kòl òkna, z jaczégò wëlôżôł mróz.
rozgòrzony, chcëwi, ùpiarti, złi, mądri, chitri, nieòstróżny, dobrotlëwi,
miłi, miłoserny, wdzãczny, chwatkô, nierozsądnô, lëtoscëwi,
sprawiedlëwi, nieprôwdzëwi
d) Przedstawta klase wińdzënë swòji robòtë.

2

Ùstalë, czegò cebie naùczëłë te bôjczi. Ùtwòrzë dwa zdania òznajmùjącé na ten temat
i zapiszë je w zesziwkù.

Mô czerwioné nodżi i dzób
Rozrzëszë tãgódkã.
1. Zelonô i skôcze.
2. Zdrzódlanô…
3. Ògardowizna: môłé, zeloné kółeczka w strãkù.
4. Złotô abò Zómkòwô.
5. Zwierzã pełzającé pòdobné do wãża.

Przeczëtôj hasło, chtërno je rozrzeszenim wëzgódczi z témë.
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1

Przeczëtôj pò cëchù pòwiôstkã.

Jak Pón Bóg stwòrził swiat i wszëtkò żëjącé stwòrzenié,
zawòłôł bòcóna i tak mù pòwiedzôł:
– Môsz tu ten miech i zaniesë gò za dzesątą górã,
a nie wôż sã zazdrzëc do niegò.
Bòcón przëòbiécôł bëc stateczny, wzął miech na
krzebt i pòlecôł w drogã.
– Cobë téż tam mògło bëc – mësli so – cos nibë
sã roji i taczé cãżczé, ale zazdrzëc nie kôzelë, tej téż
trzeba lecec dali.
Lecy, lecy – ju przelecôł pół drodżi. Trzeba so
òdpòcząc – mësli, i spùscył sã na zemiã. Terô jesz barżi
gò cekawòsc pôlëła i meditëje, jakbë tam zazdrzec. Zaczął
pòmalë òdrzeszac sznurk, żebë chòc môłą dzurką òbaczëc,
co je bënë. Jaż tu òd raza cos pòdskòczëło, miech sã
òdemkł szerokò i wësëpało sã na zemiã tësące
robactwa różnégò: żabë, żnije, padalce i co blós je
na swiece.
Bòcón pòdskòcził, żebë je nazôdka nagnac do
miecha, ale zanim sã òbezdrzôł, to sã ju wszëtkò
gdzes pòrozsëpało, pòrozlazło i wsąkło jak wòda
w piôsk. Bòcóniszcze w strachù terô stanãło, a łzë
jak grochë spôdałë na próżny miech.
– Co jô móm, niebòrôk, terô zrobic – mësli so.
– Nôlepi pòlecã nazôd i nick nie rzekã, mòże to sã nie wëdô.
Pòlecôł tej nazôd i Pón Bóg gò sã pitô:
– Zrobił të, jak jô cë kôzôł?
A bòcón ju ze strachù słowa ni mògł przemówic, ale cziwnął głową, że zrobił.
Tej Pón Bóg ze złoscë pòwstôł na niegò, jaż sã bòcón ze wstëdu całi czerwòny zrobił.
– Za karã – rzekł Pón Bóg – za twòjã cekawòsc, zatrzimiesz ten czerwòny dzób i nodżi do kùńca
swiata. A żercym twòjim mdą te żabë i żnije, cos je pò swiece rozsëpôł.
Jerzi Samp, Za co bòcón béł ùkôróny w: Zaklãtô stegna, Gduńsk 2017, s. 17.

2

Przërëchtujta scenkã pantomimiczną na spòdlim tegò tekstu.

3

Òpòwiédz bôjkã ò bòcónie swòjima słowama.

4

Za co bòcón òstôł ùkôróny? Òceni pòstãpòwanié bòcóna.

5

Przëbôczë so, jak wëmôwiómé ã. Żlë nie pamiãtôsz, zazdrzë do ùczbòwnika z 4 klasë
na starnã 16.

6

Nalézë w teksce przikładë słów z ą i ã. Przeczëtôj je pòprawno. Sprawdzë, czë w wërazach
z ã sprôwdzô sã wskôza pisënkù, jaką jes pòznôł w 4 klase.

Kaszëbsczé ã czãsto stoji w placu
pòlsczégò ę
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Zgnilstwò
Wiész të, co znaczi słowò z tematu ùczbë? Żlë môsz z tim jiwer, przeczëtôj pòdpòwiedzë, jaczé
są niżi zapisóné.
a) Znanka lëdzy, co nie lëdają sã mãczëc.
b) Wiérztã ò człowiekù, chtëren wëapartniwôł sã tą znanką napisôł Jón Brzechwa.
c) Pò pòlskù ta znanka zaczinô sã na l i mô 8 lëtrów.

1

Zapòznôj sã z dokazã Stanisława Janke.
Stanisłôw Janka

Mrówka i skòczk
Zëmą do mrowiska rôz przëszedł skòczk
i mrówkã ò jestkù prosył cëchò.
A òna smiészno przëmika òczka:
– Pò prôwdze je z tobą jaż tak lëchò?
– Jak tu stojã – rzekł skòczk – jô ni móm nic.
– Në a co të bratkù robił w lece,
czej jô mùsza pò jadło dalek jic,
wiedno òb dzéń i noc niesc do chëczë?
– Kò w lece jô so spiéwôł na trôwie.
– Jak të sã bawił òb lato – rzekła
– to terô w zëmie tańcuj na zdrowié.
Jaż w piãtë pòszło, tak mù dopiekła.
Ale przëniosła z kòmòrë zarô
całą bòrdã rozmajitëch smaczków,
główką pòcziwa, wzdichnã baro:
– A wezże, të zgniłi grajkù, naczkôj!
Mësla dzecka, òprac. E. E. Prëczkòwscë, Banino 2001, s. 42.

2

Co mòże rzec ò bòhaterach
tegò dokazu? Namaluj
w zesziwkù pòstacje
a wkół nich zapisz
znanczi, jaczé je
wëapartniwają.
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Stanisłôw Janka
– pòeta, pisôrz, tłómôcz
epòpeje „Pón Tadeùsz”.
Aùtór wiérztów dlô
dzecy, zgromadzonëch
w zbiérkach: Żużónka jak
mrzónka i Krôjczi pôjczi.

PERSONIFIKACJÔ – nadanié lëdzczich znanków zwierzãtóm, rzeczóm,
roscënóm itp.; np. mësz mëje òkna.
3

Czegò ce naùczëła przigòda mrówczi i skòczka? Kògùm z nich të bë chcôł bëc? Czemù të
wëbrôł prawie tegò bòhatera?

4

Dôj bôczënk na graficzny zapis tegò dokazu. Czim òn sã jinaczi òd pòwiôstków czëtónëch
donëchczôs?
Dokazë mògą bëc zapisóné:
Wiérztą – pòdzeloné na sztrofë i wersë; np.
Zëmą do mrowiska rôz przëszedł skòczk
i mrówkã ò jestkù prosył cëchò.
A òna smiészno przëmika òczka:
– Pò prôwdze je z tobą jaż tak lëchò?
Prozą – zapisóné w zdaniach, bez pòdzélu na sztrofë i wersë; np.
Czej Pón Bóg stwòrził swiat i wszëtkò żëjącé stworzenié,
zawòłôł bòcóna i tak mù pòwiedzôł:
– Môsz tu ten miech i zaniesë gò za dzesątą górã, a nie ważë sã
zazdrzëc do niegò.

5

Zapiszë bôjkã „Mrówka i skòczk” prozą.

………………… (twój bédënk tematu)
Przëbôczta so spiéwkã „Tata i kòza”. Spiéwającë jã wstawiôjta w pùsté place felëjącé słowa.
Jón Trepczik/Edmùnd Kwidzyńsczi

Tata i kòza
Tej Tata skòcził z wòza

Mój Tata kùpił
Trzë

za niã dôł

, że ta kòza

miôł!

Ùcékô prosto w las!

Jedze fùksã jedze

A tam, przed samim lasã

Tobaczkã

Béł taczi

Òbezdrzôł sã za kòzą –

Tam kòza przeskòczëła

Wejle,
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: mac, mac, mac

Bò

Przëwiązôł jã do wòza
I taczi

I

sã ùrwôł!

dół

A Tatkò prosto w dół!
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(…)
Biegô Tata, biegô
Przecëskô sã przez las
Ażebë kòzë
To mùszôł òdpiąc pas!
(…)
Bùksë przë tim zgùbił,
pas

Bò w rãce
Ażebë cebie, kòzo
Jasny

trzasł!
Mùzycznô zupa z tatkòwi kòzë
w: „Pomerania” nr 4/2013, s. 42.

Ùłóżë rebùs abò tãgódkã do hasła KÒZA.

1

Przeczëtôj pò cëchù dokôz Léòna Heyczi.

Kòzë prosëłë Wszechbòga, abë jima téż dôł rodżi, bò z pòczątkù kòzë ni miałë rogów.
– Rozwôżta so dobrze, ò co wa prosyta – rzekł Wszechbóg. – Z pòdarënkã rogów je jiny nierozerwóno złączony, chtëren bë wama taczi przëjemny wcale nie béł.
Ale czedë kòzë òbstôwałë przë swòji prosbie, Wszechbóg rzekł:
– A miejta tej te rodżi!
I tak kòzë dostałë rodżi i jesz... brodã. Bò z pòczątkù kòzë brodë téż ni miałë. Ach, jak ta broda sã
jima nie widza! Ò wiele barżi, jak je ùceszëłë wësoczé rodżi.
Léón Heyke, Kòzë, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, red. Bòżena Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 99.

2

Òdpòwiédz na pëtania:
a)
b)
c)
d)

Kògò prosëłë kòzë?
Ò co prosëłë?
Przëd czim przestrzégôł je Bóg?
Czë kòzë bëłë szczestlëwé? Czemù?

3

Jaczi mòrał płënie z ti historii? Czegò ta przigòda ùczi nas, lëdzy?

4

Jaczi mòże dac temat do ti ùczbë. Zróbta welacje na nôlepszą ùdbã.

5

Òdpòwiédz na pëtania:
a)
b)
c)
d)

PRZËBÔCZË SO!
Mòrał (pòùka)
– mądrô rada, nôùka
płënącô z bôjczi.

Jak są zapisóné dokazë, jaczé më czëtelë na òstatnëch ùczbach?
Kògùm są bòhaterowie?
Jaczé znanczi wëapartniwają bòhaterów?
W jaczim célu më zapòznôwelë sã z tima dokazama?
BÔJKA – krótczi dokôz pisóny wiérztą abò prozą, w chtërnym wëstãpùją zwierzãcy
bòhaterowie, co zachòwùją sã jak lëdze i mają lëdzczé znanczi. Bôjka mô ùczëc,
pòkazëwac, jak pòstãpòwac, a czegò nie robic (mòrał).
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Czemù głupi jak òseł?
Jak sã nazéwô jãzëkòwô kònstrukcjô zastosowónô w temace?
Dofùluj jiné zestawienia:
jak mrówka
jak sowa
cëchô jak

jak lës

jak bót

jasné jak
złi jak

pies, mądrô, mëszka, robòcô, głupi, chitri, słuńce

1

Przeczëtôj pò cëchù test Jerzégò Sampa.

Szedł òseł z miechã solë na pùklu. Miech béł cãżczi tak baro, że òseł sã wnet zmòkł.
– Mùszã sobie përznã legnąc i òdpòcząc – pòmëslôł.
A bëła tam prawie rzéka. Jak òn légł, tak nen miech sã przewôżił, a òseł wpôdł z miechã do wòdë.
Òseł je zgniłi. Zanim òn sã pòdniósł, wszëtka sól bëła ju czësto stopniałô.
– A ce klinë! – rzekł òseł – ale mie ùlżëło. Terô ju wicy taczi głupi nie bãdã, bò móm dobrą radã na
kòżdą cãżkòsc.
Drëdżi rôz szedł òn z miechã gąbków. Gąbczi bëłë letczé, ale òn so chcôł jesz wiãcy ùlżëc. Jak przëszedł do ny rzéczczi, zarô skùlnął sã z tima gąbkama w wòdã, a jak òn sã chcôł pòdniesc, tedë to nie szło
ani rusz, bò cãżôr stôł sã taczi wiôldżi, że ni mógł so nijak dac radë.
I òd tegò czasu lëdze gôdają: głupi jak òseł.
Jerzi Samp, Czemù głupi jak òseł? w: Zaklãtô stegna, Gduńsk 2017, s. 41.

2

Zapiszë plan wëdarzeniów w fòrmie zdaniów.

3

Przesztôłcë te zdania w równowôżënë zdaniô.

4

Wskôżë wëjimczi, jaczé są wëpòwiedzama i mëslama òsła. Przeczëtôj je głosno.

5

Przërëchtuj w programie do mùltimedialnëch prezentacjów kòmiks na spòdlim ti pòwiôstczi.
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Lëdowô mądrosc
Przërëchtujta dramòwą scenkã „W sądze”. Òbskarżony je Bòcón z bôjczi Jerzégò Sampa „Za co
bòcón béł ùkôróny”. Wëznaczta jegò òbróńcã i òskarżëcela, a téż sãdzégò, chtëren wëdô wërok.

Rôz jeden młodi człowiek wstąpił do karczmë i zafedrowôł so pôrã
gòtowónëch jôj. Karczmôrz chùtiszkò jegò żëczenié wëkònôł i przëniósł
mù mãdel* ùgòtowónëch jôj. Gòsc chcôł zarô płacëc, ale karczmôrz
nie przëjął dëtków, tłómaczącë, że jemù to nie je wôrt taczich môłëch
sëmów brac.
– Jak stracysz wiãcy, tej mie wszëtkò narôz zapłacysz – pòwiedzôł.
– Czej nié, tej nié – òdrzekł młodi człowiek, nie zapłacył i òdeszedł.
Minął rok i dwa. Knôp ju miôł zabëté ò frisztëkù w ny
karczmie, béł baro bògato żeniałi, miôł widzałé gbùrstwò
i dobrze so żił. Narôz òn dostôł òd negò karczmôrza
wezwanié do zapłaceniô mù nôleżnëch dëtków za zjadłé
jaja, a do te jesz téż za kùrzãta, jaczé bë sã òd te czasu mògłë
wëlãgnąc i ùrosc. A to ju bëła zacht sëma. W tur za wezwanim do płaceniô przëszła sądowô òskarga.
Òb czas terminu knôp cwiardo sã brónił, że dejade
karczmôrz wnenczas nijak nie chcôł miec zapłaconé,
a zresztą òn chãtno zapłacy za ne zjadłé jaja. Równak na
terminie òn przegrôł, bò sąd ùznôł w całoscë żôle karczmôrza.
Młodi gbùr zrobił apelacjã do wëższi instancji i chcôł do te pòdac jesz swiôdka. Czas równak mijôł,
a òn żódnégò swiôdka ni mógł nalezc, bò sã nie zgłosył ani jeden, co bë w nym czasu przë jegò frisztëkù béł dwa lata wstecz w karczmie. A i òn sóm téż nie pamiãtôł, czë i chto bë tam béł. Nadeszedł
òstatny dzéń przed terminã i młodi gbùr ju ùznôwôł, że mô wszëtkò straconé. Baro sã tim jiscył i,
jidącë bez las, pòpłakiwôł gòrzczima łzama. Narôz stanął przë nim jaczis starëszk i spitôł sã, skądka
ù niegò taczé jadłobë.
– Witro móm w sądze termin, a ni móm niżódnégò swiôdka. Bez swiôdka jô sprawã przegróm.
I wszëtkò mù òpòwiedzôł.
Nen starëszk wësłëchôł, chwilkã rozmiszlôł, a tej rzekł:
– To të jes dbë, że przegrôsz, bò ni môsz swiôdka. Le nie jiscë sã za mòcno. Jeżlë chcesz, tej jô cë bãdã za swiôdka, tej të tã sprawã wëgrajesz.
Pòtemù zdżinął. Drëdżégò dnia na terminie karczmôrz zarô ju na pòczątkù zapòwiedzôł òskarżonémù, że przegrô sprawã, kò doch je to zrozmiałé, że z mãdla jôj mòże bëc tëli a tëli kùrzãt, a te znôwù mògą miec baro
wiele jajów, z chtërnëch bë dało pòtemù wiele kùrzãtów. Tegò zdania béł
téż sąd, bò zapòwiedzóny swiôdk jakòs sã nie stawił. Dopiérkù czej
sãdza wstôł i jął òdczëtëwac òbsądzënk, narôz òtemkłë sã dwiérze
sądowi zalë i stanął w nich starëszk ze sëwą brodą, mòcënkò zasapóny.
– Jô jem swiôdkã dlô tegò tu człowieka! – zawòłôł głosno przë
dwiérzach.
– Të przëszedł piãc minut za pózno, sprawa je ju zamkłô, terô proszã słëchac rozsądzënkù.
*

mãdel – 15 sztuk
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– Baro przeprôszóm, ale ni mógł żem prãdzy stanąc, bò miôł żem baro pilną i żmùdną robòtã.
Mùszôł żem ùgòtowac trzëdzescë kòrców grochù i gò rozsôc na pòlu.
– Taczi stôri, a taczi niedorzeczny – òdrzekł sãdza. – Jakùż wë mòglë zrobic taką głëpòtã. Kò to doch
kòżdi wié, że z ùgòtowónégò grochù nick nie ùrosce.
– To tak samò – òdrzekł spòkójno starëszk – z ùgòtowónëch jôj żódné kùrczãta ju sã wëlãgnąc ni mògą.
To rozëmienié ùznelë téż sãdzowie i òdsënãlë karczmôrzową skargã, a chłop przëszedł nazôd dodóm ùredóny, dzëwùjącë sã mądroscë dzywnégò swiôdka.
Frãcëszk Sãdzëcczi, Mądri swiôdk, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, òprac. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 13.

1

Stwierdzë, czë pòdóné zdania są prôwdzëwé czë falszëwé.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Stôri człowiek wstąpił do karczmë.
Gòspòdôrz przëniôsł mù do zjedzeniô mãdel ùgòtowónëch bùlew.
Gòsc chcôł zapłacëc, le gòspòdôrz nie przëjął dëtków.
Pò trzech latach młodi gbùr dostôł wezwanié do zapłaceniô.
Młodi gbùr zrobił apelacjã do wëższi instancji.
Młodi knôp dzéń przed rozprawą spòtkôł w pòlu starëszka.
Starëszk zgòdzył sã bëc jegò swiôdkã.
Młodi wëgrôł sprawã w sądze.

2

Chto wëbawił młodégò òd prizë?

3

Jak starëszk ùdokaznił sądowi, że knôp nie je winny?

4

Przërëchtujta rozprawã na spòdlim tekstu Frãcëszka Sãdzëcczégò.

Mądri òwczôrz
Nalézë infòrmacje ò zôkònie kartëzónów. Skądka sã wzãlë i czë nasze kaszëbsczé Kartuzë cos
z nima rzeszi?

1

Przeczëtôjta z pòdzélã na role tekst Sztefana Ramùłta.

Pò wëbùdowanim klôsztoru kartëzónów w Kartuzach ksążã rozgòrził sã na tëch zôkònników i chcôł
jich z klôsztoru wënëkac. Nim do tegò ale przëszło i żebë nie prawilë, że òn bez żódnégò pòwòdu jich
wënëkôł, pòwiedzôł jima, że czej òni jemù trzech pëtaniów, chtërne òn jima zadô, dobrze nie rozjasnią,
tej òni bãdą z klôsztoru wënëkóny i ten klôsztór bãdze skasowóny. Tedë zôkònnicë dostelë strach, a òsoblëwie gwardión trëchlôł, żebë na to zapëtanié òni mòglë òdpòwiedzec. Tak òn to pòwiedzôł tim jinym
zôkònnikóm, żebë złożëlë radã, jak sobie w ti sprawie dali pòstąpic. Ale i òni ni mòglë mù żódny w tim
dac radë.
Tak gwardión chòdzył zamëszlony pôrã dni. A tej jednégò dnia wëszedł so w pòle i trafił na òwczarza,
co pôsôł nôleżącé do klôsztoru òwce. Òwczôrz piãkno ksãdzu gwardiónowi sã ùkłonił, a tej gò sã spitôł
– rzekł mù, że miôł zgòdnąc, wiele klôsztór òwców pòsôdô. Na to gwardión:
– Cëż mie z tegò, czej më mùszimë jednak je wnet przedac.
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Òwczôrz mówi:
– Ej, czemù?
Tej gwardión mù zaczął pòwiadac, co ksążã
jima nakôzôł i gôdôł, że nie wiedzą sobie z tim
dac radë. Na to òwczôrz:
– E, dôwni òwczarze bëlë mądri, to mòże i jô
bë ksãdza gwardióna mógł wëpòmòc?
Tak gwardión przëzdrzôł sã jemù ùwôżno, sã
le ùmiéchnął, a pòmëslôł sobie:
– Co, taczi òwczôrz miôłbë bëc mądrzészi
òd nas ksãżi, òd zôkònników?
I òdeszedł. Przëchôdô nazôd do klôsztoru
i pòwiôdô to jinym zôkònnikóm. Ti ale na niegò,
że czemù òn sã nie spitôł, na jaczi spòsób òwczôrz chcôł jich z tego kłopòtu wëbawic. A tedë, jak òwczôrz
òwce dodóm przënëkôł, dôł gò gwardión do se zawòłac, a pitô gò sã:
– Në, jakùż të nas chcesz wëbawic?
Òwczôrz sã ùkłonił, a mówi:
– Jô sã pòdejmiã ti całi sprawë, ale pòd jednym warënkã. Jô móm bëc tak òbùti jak ti jiny zôkònnicë,
a tej jô pùdã do naszégò nôjasniészégò ksążëca. Co dali bãdze, to je mòja sprawa.
Gwardión na to przëstôł, dôł òwczarza ògòlëc, dôł gò òbléc w zôkònné ruchna i tak przebrónégò za
mnicha pòsłôł do ksążëca, ten zebrôł swòjich ùrzãdników, ùsôdł sobie na trón, a tej patrzi na òwczarza.
Zdrzi na niegò a mësli sobie:
– I co téż taczi młodi mnich mòże mie mądrégò pòwiedzec?
A tej zadôł mù pierszé pëtanié:
– Jak długò – mówi – mùszi chto jachac, żebë mógł wkół zemiã òbjachac?
Òwczôrz pòkłónił sã niskò, a tej rzecze: – Miłoscëwi ksążã! Czej kònia òsodłô i razã ze wschòdã
słuńca wespół z tim słuńcã pòjedze, to w dwadzesce sztërzech gòdzënach zemiã wkół òbjedze.
Ksążã widzôł, że mnich nie je taczi głupi, jak òn mëslôł, a tej zadôł mù drëdżé pëtanié:
– Jakùż të mëslisz, wiele jô jem wôrt?
Òwczôrz sã ùkłonił, przëstąpił pôrã kroków, długò sã ksãcowi przëzérôł, sã zôs ùkłonił, a tej rzecze:
– Dzewiãc dwadzesce dëtków.
– Jakùż to? – spitôł ksążã.
– Nôjasniészi ksążã! – rzecze òwczôrz – nie chcôł bë jem miłoscëwémù ksążëcowi wiele ùblëżëc
i rôd bëm wësok taksowôł, ale że naszégò Zbawicela Pana Jezësa Judôsz za trzëdzescë dëtków żëdóm
przedôł, tak jô ni mògã was, ksążã, wëżi taksowac jak na dzewiãc dwadzesce dëtków.
– Ala diôchle! – rzekł ksążã, ùsmiéchnął sã, a tej pito dali:
– Ij! Te dwie òdpòwiedzë, te bëłë dosc dobrze pòwiedzóné, jô so jednak mëszlã, czë të bë mógł mie
téż tã trzecą òdpòwiédz dobrze dac. Pòwiédz mie, co jô dopiero mëszlã, że je prôwda, a nie je prôwda?
Na to òwczôrz sã rozesmiôł a mówi:
– Në, taczé pëtanié! Nôjasniészi ksążã mësli, że jô jem mnich z kartësczégò klôsztoru, a jô jem òwczôrz, co jô do kartësczégò klôsztoru nôleżącé òwce pasã…
A tej sã ùkłonił niskò i wëszedł. Ksążã i całi jegò dwór òsłëpielë i pòcziwelë głowama, żebë to mògło
tak mądrego òwczarza dac. A tedë ksążã dôł tim zôkònnikóm pòkù.
Jak òwczôrz dodóm przëszedł i całą sprawã gwardiónowi rozpòwiedzôł, ten sã baro ùcesził i w nôdgrodã kôzôł mù sto dëtków wëpłacëc.
Sztefón Ramùłt, Mądri òwczôrz, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, òprac. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 17.

2

Jaczé wëzgódczi miôł do òdgadniãcô òwczôrz? Przeczëtôjta pasowné wëjimczi.

3

Ùłożë wëzgódczi na mòdło tëch òpisónëch w historii, a pózni zróbta juwerné rozegracje w klase.
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Falszëwi drëch
Jaczi mùszi bëc dobri drëch? Wëbierzë pasowné òkreslenia.
nie smieje sã ze mie; chcëwi; dobri; mô dlô mie czas; pòmòcny; rozmieje
dotrzëmac krëjamnotë; pòceszi, czej trzeba; chitri; dobrotlëwi; miłi; miłoserny;
stôwô w mòji òbronie; wdzãczny; sprawiedlëwi; wiérny; ùtcëwi; nie òpùscy
w pòtrzebie; mòże mù zawierzëc; rozmieje przebaczac

1

Przeczëtôj pò cëchù bôjkã Frãcëszka Sãdzëcczégò i zwróc ùwôgã na bòhaterów: kògùm są, co
jich parłãczi.

Wilk i lës bëlë dôwni dobrima drëchama. Rôz lës ùdôwôł nieżëwégò i légł so nade drogą, kądka téż
przejéżdżôł rëbôk z niewòdã i rëbama. Rëbôk, mëslącë, że lës je zdechłi, pòłożił gò kòle rëbów na wòzu.
Czej przëjachôł dodóm, tej sã doznôł, że na wòzu ni ma ani lësa, ani rëbów. Òb czas jachaniô lës zdrzucył
rëbë z wòza, a swiôdczëłë ò tim jich môłé grëpczi, jaczé rëbôk nalôzł, czej copnął sã całi sztëk drodżi. Czej
lës zajôdôł so rëbë, przëszedł do niegò wilk.
– Skądka të môsz tëli rëbów? – pitôł sã lësa.
– Ha, jô so ùłowił w stôwkù.
– A jakżeż to sã robi? – dopitiwôł wilk.
– Pòj le sa za mną, to cë pòkôżã.
Szlë tej do jezora, dze jesz bëłë wëcãté
przerãble òd niewòdu.
– Tu leno włóż ògón w nã dzurã i czekôj,
jaż rëbë gò chwëcą, a jô timczasã pùdã zazdrzec
do mòji jamë, a pòtemù przińdã nazôd i cë
pòmògã te rëbë wëcygnąc.
Wilk czekôł i czekôł, a że béł srodżi mróz,
tak tej wkół ògòna ùtwòrził sã lód. Wilk cygnął
i cygnął, ale wëdobëc gò ni mógł. Lës timczasã
przëszedł nazôd. I smiôł sã, czej widzôł, jak wilk
sã mãczi.
– A widzysz, wiele tëch rëbów sã nagromadzëło, czekôj, jô cë pòmògã je wëcygnąc.
Ùzdrzôł w pòblëżim psa i nãcącë gò, zaprowadzył jaż do wilka. Sóm ùcekł, a wilk napadłi przez psa
tak sã szarpnął, że jaż so ògón ùrwôł (...).
I tak skùńczëło sã to drëszstwò.
Frãcëszk Sãdzëcczi, Lës i wilk, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, òprac. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 79.

2

Skądka lës miôł tak wiele rëbów. Òpòwiédz tã historiã.

3

Jaczé znanczi mòżemë przëpisac lësowi, a jaczé wilkòwi?

4

Wëòbrazë so, że spòtikôsz wilka z ògònã w przerãblë. Jaką bës mù dôł radã. Ùłożë jedno zdanié.

5

Òdpòwiédz na pëtanié, czë lës béł dobrim drëchã? Ùdokaznij swój òsąd.

54

NAZÔD DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

Bôjczi a brawãdë
Rozrzeszë rebùs.

sz
ga + l

Czim ta òsoba zajima sã pierwi, a czim dzys?

1

Przeczëtôjta głosno tekst Jana Patocka.

W lese na òstrowsczich pùstkach żił rôz samòtno kòwôl. Pòsôdôł môłą chëczkã i kùzniã, a żëwił
sã rzetelno z prôcë swòjich rãków. Rôz szedł pò lese i przëszedł nad mòrze kòle Pilëc. Widzôł, jak troje
kôłpiów z mòrza przëlecało i so na sztrądze ùsadło. Chcôł ptôchóm z bliska sã przëzdrzec i zdrapòlił sã
na dół, nad mòrze. Ale jak sã zdzëwił! W falach mòrsczich kąpało sã troje dzéwczątk, i to jak piãknëch.
W swòjim żëcym òn taczi piãknoscë nie widzôł. Priskałë sã wòdą i tak snôżo spiéwałë. Nômłodszé
dzéwczątkò mù sã nôbarżi ùwidzało. Na sztrądze leżałë òbleczenia dzéwczãt, klédë z kôłpich piór. Kòwôl wzął nen nômiészi kléd i skrił gò w krzach.
Pannë nie widzałë młodégò kòwôla. Wëlazłë z mòrza, òblokłë swòje klédë i stałë sã kôłpiama. Le
nômłodszô nie nalazła swòjich ruchnów, szuka i szuka, ale jich nie nalazła. Sostrë òdlecałë przez mòrze
na nordã, a òna òsta sama i płakała. Terôzka młodi kòwôl wëlôzł z krzów i sã ji pòkôzôł. Prosëła gò,
żebë ji kôłpi klédzëk òddôł, a òn rzekł:
– Pòj ze mną, móm chëcz, dóm cë jiné ruchna i të mdzesz mòją białką.
Tej szła z nim i zamieszkała w chëczach w lese na òstrowsczich pùstkach. Za rok doczeka sã synka,
baro piãknégò knôpa. Dzeckò chòwało sã dobrze, ùrosło i bëło baro mądré. Matka òpòwiôda mù w cëzy
gôdce ò zómkù cëdownym, chtëren stojôł na górze dalek za mòrzã, na nordze. Tam je ji òjczëzna, za
chtërną òna tak baro teskni. Rôz w maju, czej las sã zelenił i ptôszczi tak snôżo spiéwałë, wëszedł kòwôl
do miasta.
Białka przeszuka całą chałëpã i na piãtrze w skrzëni nalazła swój kôłpi kléd. Òstawia swòje dzeckò,
òblokła so kléd i òdleca przez mòrze. Kòwôl prawie wrócył i widzôł białkã w lëfce nad falama. Biegôł
dodóm i zazdrzôł do skrzëni na piãtrze, ale kôłpiégò kléda nie nalôzł. Wiedzôł terô, że białka mù òdleca
przez mòrze do swòjich soster.
Béł baro smùtny, a synk sã pitôł:
– Tatkù, dze nënka je?
Kòwôl òdpòwiedzôł:
– Nënka nie je ju wiãcy ù nas.
Co dzéń patrzôł kòwôl ze sënã na mòrze, ale kòbiéta nie wrôca. Minãło sédem lat. Kòwôla nie bëło
prawie doma. Znad mòrza przëlecôł kôłp i ùsôdł na dakù chëczë. Czej knôp wëszedł na pòdwòrzé, tej
kôłp zlecôł do niegò, smùkôł i kùszkôł gò i szeptôł mù cos w cëzy gôdce do ùcha, a tej òdlecôł. Kòwôl
timczasã wrôcôł z lasa. Syn szedł mù naprzódk i wòłôł z dôleka:
– Dzys bëła ù mie nënka. Wiém, dze òna je. Mieszkô dalek za mòrzã w złotim zómkù ù swòjich
soster. Pòzwòlë, a jô pòrézëjã do ni!
Kòwôl nie chcôł knôpa pùscëc, ale ten gò dzéń w dzéń prosył, kùreszce òjc rzekł:
– Wãdruj z Bògã, a pòzdrowi nënkã, czej të do ni przińdzesz. Knôp szedł w swiat szukac złoti zómk,
na nordze za mòrzã, dze mieszkała jegò matka.
Jón Patock, Kôłpie, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, òprac. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 87.
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2

Dofùlujta pòdrobny plan wëdarzeniów.
1. Samòtné żëcé kòwôla.
a)

b)

2. Szpacéra pò lese.
a) Trzë kôłpie.

b)

c) Nôsnôżniészé, nômłodszé dzéwczã.

d)

3. Zamiana w kôłpie.
a)
b)
4. Zamieszkanié z kòwôlã.
a) Ùrodzenié sëna.
b)
5. Jednégò dnia w maju…
a)
b) Òstawienié sëna.
c)
6. Smùtny kawel môłégò knôpa.
7. Pò sédem latach…
a)
b)
8. Rozmòwa z tatkã.
9. Réza sëna do mëmczi.
3

Napiszë, jaczima słowama mógł sã zwrócëc syn do òjca i pòprosëc gò ò pòzwòlenié na rézã do
mëmczi.

4

Przëbôczë so definicjã bôjczi i sprawdzë, czë tekst Patocka mô znanczi bôjczi.
a)
b)
c)
d)

Òkreslë czas i môl wëdarzeniów.
Wëmieni bòhaterów historie.
Wskażë zdarzenia prawdopòdobné i fantasticzné.
Jak sã kùńczi ta historia?

BRAWÃDA – dłëgszô fikcyjnô òpòwiésc, pisónô prozą, w jaczi wëstãpùją
elementë prawdopòdobné i fantasticzné (òsobë, zdarzenia, rzeczë),
a zakùńczenié je szczestlëwé.

5

56

Przeszukôj całi II dzél ùczbòwnika i wskażë title jinëch brawãdów. Przërëchtuj lapbooka abò
prezentacjã na ten temat.
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Wielniczi
Przëbôczta so wëliczónka z czwiôrti klasë.
a)
b)
c)
d)
e)

Jeden dwa – pòj le sa;
Trzë, sztërë – stôré mërë,
Piãc, szesc – dobrze zjesc,
Sétmë, òsmë – dze më jesmë,
Dzewiãc, dzesãc – w wiôldżim miesce.

DÔJ BÔCZËNK!
WIELNIK – dzél mòwë, co òznôczô lëczbã, wielënã, pòsobicã.
Tipë wielników:
GŁÓWNÉ – òdpòwiôdają na pëtanié: wiele? kùli?, np. trzë, jednôsce;
PÒRZĄDKÒWÉ – òdpòwiôdają na pëtanié: chtëren w rédze?, np. trzecy,
jednôsti;
ZBIÉRNÉ – wskôzëją na wielosc zbiéru; ùżiwómë jich przë òkresliwanim
wielënë jistotów niedozdrzeniałëch, przë jistnikach òdnôszącëch sã do
lëdzy rozmajiti płcë i przë jistnikach, co ni mają pòjedinczny lëczbë; np.
dwòje kòcąt (dzôtków); troje wanożników; czwòro skrzëpiców.

1

Zapiszë w zesziwkù wielniczi:
16

2

			

185

		

5693

		

44
1978

.

2 157 423

Wstawi wielniczi w pasowny fòrmie. Nazwij jich tip.
Jémë pôłnié ò (12)

– wielnik

Hanka dosta dzys z rechùnków (5)
(2)

– wielnik

rôz Szimk strzélnął brómkã. – wielnik

W szkòle mómë (3)

dzôtków, co dobëłë w recytatorsczim kònkùrsu.

– wielnik
Nôwôżniészé, żëbë bëc (1)
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na mece. – wielnik
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3

Dofùluj tabelã pasownyma fòrmama wielników.
Wielnik główny

Wielnik pòrządkòwi

19
36
42
167
4

Nalézë fele w zapisënkù wielników. Przeczëtôj pòprawno te zdania.
a)
b)
c)
d)

W naji chëczë je dwùch dwiérzi.
W piąti klasë je szesc dzéwczãtk.
Dwòje knôpów graje na basach.
Witro je dwanôstô roczëzna slëbù mòjich starszich.

Co jedzą jaskùlëczczi?
Ùłożë hasła do krzëżny tãgódczi, co mô rozrzeszenié JASKÙLËCZKA.
Jak mëslisz, czë jaskùlëczka òdlatiwô na zëmã do cepłëch krajów?
J
A
S
K
Ù
L
Ë
C
Z
K
A
Je takô rzeczónka:
Jaskùlëczka lecy niskò, deszcz bliskò.
Jak rozmiejesz to pòwiedzenié?
Òpiszë jaskùlëczkã namalowóną w ùczbòwnikù.
Nalézë infòrmacje ò tim, co jedzą jaskùlëczczi?
58
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1

Przeczëtôj ùwôżno wiérztã.
Janusz Mamelsczi

Jaskùlëczka
Czej jaskùla òd nas lecy
w cepłé kraje, w swiat daleczi,
fùl stodołë, spichrze wszãdze,
jestkù dosc na zëmã bãdze.

Pòwiédz, jaskùlëczkò drogô,
czemù w dalek lecysz drogã,
czej môltëchù je dostatk,
wrôcôsz, jak wszëtczégò brak?

Jak jaskùla nazôd wrôcô,
czej ta pierszô ju przëlôtô,
ni ma stogów, pùsto w sklepach,
pùsto w spichrzach, pùsto w miechach.

„Za nôtërë głosã jidã.
Zëmą bëm mia wiôlgą biédã.
Nënka roda lepi wié,
czedë i co kòżdi jé”.
Janusz Mamelsczi, Bôjczi kaszëbsczé, Gdiniô 2009, s. 16.

2

Òdpòwiédz na pëtania:
a)
b)
c)
d)

3

Czedë jaskùlëczka òd nas lecy? Co to je za cząd rokù?
Dokądka òna òdlatëje? A czemù prawie tam?
Jaczé pëtanié zadôwô ji òsoba mówiącô we wiérzce?
Co òdpòwiôdô ji ptôszk? Wskażë pasowny wëjimk.

Dofùluj infòrmacje ò bùdowie tegò dokazu.
Wiérzta zbùdowónô je ze

sztrofów,
wersë.

w kòżdi są

;

Wiérzta mô rimë, np.

;

.
We wnetka kòżdi rédze wiérztë je pò

sylabów.

RITM – pòwtôrzanié sã niechtërnëch elementów we wiérzce, np.
takô sama lëczba sylab w rédze, rimë, ùkłôd wersów w sztrofach;
do taczégò dokazu letkò je ùłożëc mùzykã. Ritm ùłôtwiô
zapamiãtanié wiérztë.

4

Sprawdzë, czë dokôz Stanisława Janczi „Mrówka i skòczk” je ritmiczny.
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Akademiô Błotowëch Żółwiów
Wëszukôj w internece infòrmacje ò błotnëch żółwiach: gdze żëją, co jedzą, wiele jich je, itp.

1

Przeczëtôj ùwôżno wëjimk kòmiksu „Akademiô Błotowëch Żółwiów”.

2

Òpòwiédz ò tim, co sã zdarzëło.

3

Kògùm są bòhaterowie kòmiksu?

4

Na czim pòlégôł wstãpny egzamin? Co mielë zrobic sztudérowie akademie?

5

Co to je kaparaks i plastrón? Namaluj to w zesziwkù.

6

Jeżlë chcesz sã dowiedzec, jak sã skùńczëła ta historiô dlô Kaparaksa i Plastróna, kònieczno
przeczëtôj całi kòmiks, chtërnégò aùtorama są Róman Kùcharsczi i Maja Nowòtnik, a skaszëbił
Pioter Dzekanowsczi.

JÔ JEM EMYS. JU 80 LAT JEM PROFESORÃ W AKADEMIE
BŁOTOWËCH ŻÓŁWIÓW. NASZA AKADEMIÔ MÔ JU STO
LAT I WËÙCZA WIELE ZNÓNËCH ÒSOBNIKÓW.
NASZI ABSOLWENCË TO ŻÓŁWIE
DOZDRZENIAŁÉ A MĄDRÉ.

TO DOCH PRAWIE W AKADEMIE PANCER ÒD
ŻÓŁWIA STÔWÔ SÃ CWIARDIM, TO TU ŻÓŁWIE
MĄDRZĄ SÃ I NA KÙŃC TUWÒ WCHÔDAJĄ
W DOZDRZENIAŁI SWIAT.

ÙEEE…
CEKAWÒ JAK
NA GRZËBACH!

JAK WIÉTA, DOZDRZENIAŁI BŁOTOWI
ŻÓŁW NI MÔ NÔTËRNËCH WROGÓW. KÒ WA
JESTA JESZ BARO MŁODI.

BARŻI MGŁI BÉŁ LENO MÓJ
ZËMÒWI SPIK…

CËŻ TË?
NIE JES CEKAWI,
CO GÔDAJĄ?

PRZED WAMA 5 NÔBARŻI DRÃDŻICH
LAT ŻËCÔ. AKADEMIÔ NAÙCZI WAJU, JAK
TEN CZĄD WËBËC.

TEMÙ MÓMË WĄTPLËWÒTË,
NIE JEM PEWNY, CZË WSZËTCË
TUWÒ NADAJĄ SÃ DO TAK
DOBRI ÙCZELNIE.

EKSTRA!
JÔ TÉŻ
ÒSTÓNÃ
BÒHATERÃ!

PÒ
PRÔWDZE?

ŻEBË TO SPRAWDZËC,
DZYSÔ ZROBIMË
WSTÃPNY EGZAMIN.

NË, TO MÓMË! A JÔ
MIÔŁ SNIK Ò SAMËCH
PRZIGÒDACH!
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BÃDZEMË
NÔLEPSZIM
KARNÃ!
ŻÓŁWK!
MÒŻE JESZ Ò TIM NIE
WIÉTA, ALE CZASAMA NASZE
SEDLËSZCZA WËSYCHAJĄ ABÒ
NIKWIĄ JE LËDZE.

WEJLE!

HE, HE,
HE

TEDË MÙSZIMË SZËKAC
ZA NOWIM PLACÃ
DO ŻËCÔ.

KARAPAKS?

HMM, JÔ BÉŁ DBË,
ŻE LËDZE TO DRËCHÒWIE
ŻÓŁWIÓW, A NIÉ
WRODZË…

ÒJ!

PLASTRÓN!
TAK CE ZWIĄ?

WIDZEC LËDZE SĄ
ROZMAJITI. JAK ŻÓŁWIE.

DZYSÔ WA BË MIAŁA
NALEZC TACZI
PASOWNY PLAC.

JO, DO WAJU
GÔDÓM.
ŻÓŁWIE, CHTËRNE JESZ
NI MIAŁË ÙCZBË ANATOMIE
PEWNO NIE WIEDZĄ, ŻE KARAPAKS
TO DOCH GÓRNY DZÉL PANCERA,
A PLASTRÓN – DÓLNY.
CHCETA MIE CO RZEC?

ŻEBË PÒKAZAC, JAK JESTA SÃ
SPRAWIŁA, BÃDZETA MIAŁA PRZËNIESC
KWIAT ROSCËNË, JACZI NI MA
W NASZIM BŁOTKÙ. NADÔ SÃ
NAMA DO NÔÙKÒWËCH CÉLÓW.
MÒŻETA JIC GRËPAMA.

BARO
PRZEPRÔSZÓMË
PANIE PSORZE.
JESMË NIE CHCELË
PRZESZKADZAC,
NIJAK…

JIDZEMË
DWÒJE?
CËŻ TAM JE?
ÒK.

CËŻ TO ZA
ZELONY PLASTRÓN
I CZÔRNY
KARAPAKS?

NA PLAC.
START!
TERÔ JU WIÉTA WSZËTKÒ,
CO PÒTRZÉBNÉ. TAK TEJ ZARÔ
ZACZINÓMË…

CHCEMË WRÓCËC DO
EGZAMINU, HEWÒ PÔRÃ
WSKÔZÓW…

A GDZEŻ
ÒNI NËKAJĄ?

JENA! JAK JEM SÃ
ZASROMÔŁ! ÒD TERÔ WIERÃ
BÃDĄ ZA NAMA WRZESZCZELË
KARAPAKSOWIE…
ŻEBË JÔ TO WIEDZÔŁ.
GWËSNO MË CZEGÒ
NIE DOCZËLË…

TO DOCH NICK!
PRZECÃ MÓMË SWÒJE
MIONA. MIE SÃ DOSC WIDZĄ,
PLASTRÓNIE.

MIELË MË DOSTAC
JACZÉS WSKÔZË…
ALE MË NIE SŁËCHELË!
AAA! CO TERÔ
ROBIC?

PÙDZEMË TAM, GDZE
JINY. ZROBIMË CO KÔŻĄ
I BÃDZEMË NAZÔD.
NICK WIÃCY.

NIE
PCHÔJŻE
SÃ!

BIAŁCZI NA
PRZÓDK!

Róman Kùcharsczi, Maja Nowòtnik, Akademiô Błotowëch Żółwiów
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Pòwtórzenié
1

Dopasuj malënczi do bôjków i brawãdów.

2

Czegò cebie naùczëłë te bôjczi?
a) Szãtopiérz, ptôchë i zwierzãta
b) Za co bòcón òstôł ùkôróny
c) Mrówka i skòczk

3

Pòdôj titel i aùtora dokazów, jaczich wëjimczi są niżi.
Białka przeszuka całą chałëpã i na piãtrze w skrzëni nalazła swój kôłpi kléd. Òstawia swòje
dzeckò, òblokła so kléd i òdleca przez mòrze. Kòwôl prawie wrócył i widzôł białkã w lëfce
nad falama.
– Dôjce mie, panie, chòc përzineczkã wajégò chleba, co gò môce w miészkù. Czëjã, jak òn
mòcenkò pôchnie. Jô jem tak baro głodny. I jem tak słabi, że nie dóm radë docygnąc do
Òliwë.
Ale przëniosła z kòmòrë zarô
całą bòrdã rozmajitëch smaczków,
główką pòcziwa, wzdichnã baro:
– A wezże, të zgniłi grajkù, naczkôj!

4

– Baro przeprôszóm, ale ni mógł żem prãdzy
stanąc, bò miôł żem baro pilną i żmùdną
robòtã. Mùszôł żem ùgòtowac trzëdzescë
kòrców grochù i gò rozsôc na pòlu.

W pòdónëch zdaniach wskażë wielnik i nazwij gò.
a)
b)
c)
d)

Drëdżégò dnia doszlë do królestwa wiôldżégò Przëma.
Czedë Zuza przëszła dodóm, bëła drëgô pò pôłnim.
Mëma kôza kùpic Antoszowi piãc kila bùlwów i trzë gùrczi.
Bronia dosta òd cotczi Grétë na swòjã dzesątą roczëznã trzë pùpczi.

5

Przesztôłcë zdanié òznajmùjącé „Môłô kòza głosno blecza” na zdanié pëtającé i rozkaznikòwé.

6

Wëmieni bòhaterów „Akademie Błotowëch Żółwiów”.

7

Przetłómaczë na kaszëbsczi jednã z bôjków Ignacégò Krasycczégò.
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W zëmie
i na
zymkù
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Dzywny je nen swiat
Ùłożë dwie rzeczónczi z pòdónëch wërazów. Żlë bãdzesz miôł jiwer, zazdrzë do ksążczi Justinë
Pòmiersczi Przysłowia kaszubskie.
co

widzy,

Jédz

cë

leno

letkò

chlastô

drëdżim

òblakôj sã

Wiater

cë

górą
nie bãdze.
i

sã
tak,

widzało.
w żëcym

sã
abë

Wëjasnij jich znaczenié.
Pamiãtôta jaczés szpòrtowné historie ze zwierzãtama? Zrobił czedës waji (abò znóny wama)
pies abò pùjk cos smiésznégò? Òpòwiédzta ò tim.
Dopasuj czinnosc do zwierzãca.
Pùjk

piszczi w kące.

Tósz

skùbie trôwã i chòdzy na łąkach.

Mùczka

je różewô i mô zakrącony ògón.

Bùczka

drapie w dwiérze.

Òwca

szczekô na lëstowégò.

Kóń

skôcze bez przeszkòdã.

Mësz

rëczi głosno.

– Niech bãdze pòchwôlony Jezës Christus! – jô rzekł głosno, jak jô ju béł wlazłi do chëczë.
– Na wieczi wieków. Amen – òdrzekła nënka. – A jak cë tam dzysô szło w szkòle, Mackù?
– Mòżece wë mie rzec, nënkò, czë to je mòżlëwé, żebë psë chcałë chòdzëc do szkòłë i ùczëc sã infòrmaticzi? (…) Dzys do szkòłë wlôzł jaczis tósz. Jak më szlë na infòrmatikã, tej òn sã zaplątôł midzë nas
i wlôzł rën.
– Në, jo. Mùszi, to béł przëtrôfk. Òn, mëszlã, wcale nie wiedzôł, dze òn jidze – wątpia nënka.
– Nié? Tej słëchôjce dali. Szkólny zaczął gò nëkac i karowôł z nim z klasë. Tej më czëlë, jak ten tósz
głosno piszczôł.
– Ten szkólny pewno gò szturôł, temù òn piszczôł.
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– Nama sã téż tak zdôwało. Jak szkólny przëszedł nazôd do klasë, Szimk sã nawetka òdezwôł: „Wasto
szkólny! Ni mòże tak bic tószów”. A szkólny òdrzekł, że òn te tósza nie bił, i to bëła prôwda, bò Adóm pózni
nama rzekł, że òn widzôł przez lukã w dwiérzach, jak szkólny te psa wzął na rãce i z nim szedł bùten.
– Në, jo. I co z tegò? – rzekła nënka.
– To, że ten tósz chcôł jic na infòrmatikã. Szkólny to
Szimkòwi wëklarowôł, że tósz piszczôł, bò òn chcôł na
infòrmatikã, leno më gò ni mòglë wpùszczëc, bò na
drëdżi rôz pół wsë tószów bë tu przëszło i bë nie bëło
placu dlô nas.
– Në, jô nie wiém – òdrzekła nënka.
A jô sã wiãcy nie òdezwôł, le szedł do swòji jizbë. A tak
nôlepi téż bëło, bò nënka pewno mësla, że chtos tu z kògòs
głupégò robi. (…)
Pôrã dni pózni na kaszëbsczim më gôdelë ò chòwie. Szkólnô
nama rzekła, że barżi mùszi miec strach bùlë jak krowë. Na to jô
sã zgłosył i rzekł, że nasza krusza je gòrszô òd bùlë.
– A czemù? – spëta sã szkólnô.
Tej jô ji òpòwiedzôł, jaką kruszã më mómë:
– Jednégò dnia nasza Bëstrô wëlazła z kòplë i przëszła na òbòrã.
Bëstrô mia wiôldżé rodżi, a jesz tak zakrąconé, że òne stojałë òstrima kùńcama do górë.
Òna wiele razy tima rogama szła na lëdzy. Leno tatka òna mia strach. Jak òna le wlazła na òbòrã, tej
òna zarô szła òdmëkac dwiérze do swini kùchni, bò tam béł óws w miechù. Òna ba takô mądrô, że òna
rozmia te dwiérze pëskã òdmëkac. Tej nënka szła tã krowã òdnëkac. Ledwò òna wëlazła z chëczë, a òna
bëła zarô nazôd:
– Marija, Józef! Bëstrô mie gòni!
Cëż terô? Tatka nie bëło, a czas ju béł jic do szkòłë. W kùńcu jô sã òdwôżił i rësził w stronã dwiérzi.
Jak jô ju miôł rãkã kòl klëczczi, tej òna sama zaczã sã rëchac! Jô béł gwës, że to Bëstrô òdmikô nasze
dwiérze i jidze na nas. Tak jô zaczął ùcekac i wrzeszczec:
– Nënkò, retôj! Bëstrô jidze na nas rën!
Czej nënka ze strachã przëleca, tej òna w dwiérzach ùzdrza tatka:
– A cëż Bëstrô robi w chléwach? – spëtôł tatk.
Szkólnô na to słëcha i sã smia:
– Pòwiédz le, Mackù! Je to abò prôwda, czë të to môsz wszëtkò sóm zmëszloné?
– Jô bë doch nie łgôł! – jô rzekł do szkólny, leno òna mie tak a tak nie da wiarë. (…)
W niedzelã tatk mie sã spëtôł:
– A cëż të, Mackù, tak dërch chòdzysz z krzëwą mùnią?
Tej jô tatkòwi òpòwiedzôł, jak to mie szło i że nicht nie chce na mie słëchac. A òn mie tak òdrzekł:
– Wiész të, Mackù, co mój tatk mie wiedno pòwiôdôł? Jédz, co cë sã widzy, leno òblakôj sã tak, abë sã
drëdżim widzało. A jeżlë të bë chcôł bëc jiny jak wszëtcë, tej pamiãtôj, że wiater górą chlastô i w żëcym
letkò cë nie bãdze. Rozmiôł të to?
– A jak je lepi? – jô sã spëtôł.
– Tegò jô cë nie pòwiém. To të sóm mùszisz wiedzec.
Janusz Mamelsczi, Mack, Gduńsk 2016, s. 54–58.

1

Co taczégò apartnégò robiłë zwierzãta, ò jaczich òpòwiôdôł Mack?

2

Stwòrzë historijkã òbrôzkòwą do jedny z òpòwiesców Macka.
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Jidzemë do doktora
Bëlë wa òstatno chòri? Co wama bëło? Jak sã człowiek czëje, czedë naszła gò chòrosc?
Czemù nie je dobrze chòrzec? Pòdôj pôrã argùmeńtów.

Mariczka sã przeznobia i mëma ùmówia jã na wizytã do doktórczi. Czedë przëszłë do przëchòdni,
w pòżdôwkù sedzało wiele lëdzy, co żdelë z chòrima dzôtkama na swòjã régã. Mëma Mariczczi spòtka
tuwò swòjã drëszkã, co bëła z chòrim na òspã sënã. Jónk, bò taczé bëło jegò miono, béł młodszi òd
Mariczczi i chòdzył dopiérze do przedszkòla, tej Mariczka ni mia ò czim z nim gadac. Baro ji sã tu
przikrzëło i pòprosa nënkã, żebë da ji swòjã mòbilkã. Mëma kôrbia so w nôlepszé z drëszką, a Mariczka
grała na mòbilce i tak jakòs jima ten czas zlecôł.
Z gabinetu wëtkła głowã dozérôczka i rzekła:
– Zaprôszóm Mariczkã z mëmą.
Mëma bëła tak zagôdónô, że nie ùczëła, a Mariczka bëła w swòjim mòbilkòwim swiece i téż sã nie
zrësza. Kùreszce lëdze zwrócelë ùwôgã i dzéwczã z mëmą wlazło do gabinetu.
– Dobri dzéń, wastnô doktór.
– Dobri dzéń – wastnô nawet na nich nie pòzdrza, le dërch pisa na kómpùtrze. Czej zakùńcza to
pisanié, zwróca swòje òczë na dzéwczã i rzekła:
– Cëż sã stało?
– Wastnô, Mariczka dzys reno òbùdza sã z gòrączką, w nocë rzëpia jak kóń* i ni mògła bez to spac.
Do te jesz mô sznëpã taką, że sznëpelników ni mòże dostarczëc – zaczãła òpòwiadac mëma.
– Wiele mia ti gòrączczi?
– 38,5o
– Bòli ce brzëch, Mariczkò?
– Nié.
– Dobrze. Proszã sã zebléc òd
pasa w górã i pòdéńc do mie.
Doktórka ùwôżno òsłëcha dzéwczã
i zazdrza do gardła. Pózni kôza sã
pòłożëc na zófce i zbada brzëch.
Na kùńc wzã specjalny wzérnik i zazdrza
do ùszów. Wëdôwało sã, że doktórka
ju wié, co dolégô Mariczce. Pòzwòla sã
dzéwczãcu òblakac, a sama zaczãła
znôwù pisac w kómpùtrze. W kùńcu rzekła:
– Mariczkò, gardło môsz czerwioné, na płëcach i òskrzelach nic nie czëjã. Żebë sã ùpewnic, jaczé
lékarstwa przepisac, pùdzesz do dozérôczczi i òna zrobi cë chùtczé badanié, cobë sprawdzëc, czë to atakùją ce bakterie, czë to blós wirusë.
– Wastnô doktór, a czë to bãdze bòlało?
– Wastnô dozérôczka kòlnie ce w pôlc, żebë kroplã twòji krwi naniesc na testową platkã i pò 10 minutach bãdzemë mielë wënik.
Mariczka bëła baro dzyrskô i ani nie zapłaka. Wënik zaniosłë do doktórczi, a ta rzekła, że to nie je
bakterijné zapôlenié i dała dlô Mariczczi wskôzë: wëgrzôc sã, wiele pic, nôlepi cepłą arbatã z miodã,
a do te jesz zażëwac léczi, co ji wëpisa na recepce.
*
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Baro mocno.
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1

Dokùńczë zdania, żebë bëłë zgódné z historią òpisóną w teksce.
W pòżdôwkù sedzało mało / wiele lëdzy.
Mariczka / mëma spòtka swòjã drëszkã.
Dzéwczã pòprosëło mëmã ò mòbilka / tablet.
„Zaprôszóm Mariczkã z mëmą” rzekła dozérôczka / doktórka.
Mariczka ni mia gòrączczi / chòrégò pôlca.
Mariczka płaka / nie płaka przë badanim.

2

Dopasuj słowiznã do bòhaterów pòwiôstczi.
sã przeznobia; dërch pisa na kómpùtrze; ùmówia do doktórczi;
spòtka drëszkã; ùwôżno òsłëcha; sã ji przikrzëło; rzëpia jak kóń;
kòlnã w pôlc; pòprosa ò mòbilkã; zazdrza do ùszów;
kôrbia z drëszką; bëła zagôdónô; mia sznëpã;
zrobiła chùtczé badanié; nie zapłaka;

3

Znajeta szpòrtë zaczinającé sã òd słów: „Przëchôdô baba do doktora…”? Przërëchtujta scenkã,
w jaczi wëkòrzëstôta przetłómaczony na kaszëbsczi wëbróny przez waji szpòrt. Zaprosta drëchów z jinëch klas i pòkôżta jima wasz przedstôwk. Ùdónëch wëstãpów!

Kòlãdnicë na Kaszëbach
Rozrzeszë rebùsë.

ôzda
aba

a + ka
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3 + j

ôd + e

+ owie
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1

Zeskanuj kòdë QR i dowiédz sã wiãcy ò kaszëbsczich kòlãdnikach. Òsoblëwie dôj bôczënk na
rozmajité zortë tëch karnów.

2

Przërëchtuj hasło do internetowi encyklopedie ò wëbrónym karnie kòlãdników.

3

Nazwij pòstace z gwiôzdczi,
jaczé widzysz na òdjimkach.
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Aleksy Peplińsczi

Herodë
Adiutant 1:
Pòkój temù dodómòwi
Bãdzta Wastostwò wszëtcë zdrowi
Nowinã Wóm przënôszómë
I ò stółk dlô Heroda prosymë.
Herod:
Witôjtaż lëdze!
Niech sã wama szczescy!
Jô jem król Herod!
Wszëtcë niech mie znają!
Rządzã w całi Judeji i jem panã tegò krajù.
Jô kòżdi bùdink bãdã dzys òdwiedzôł
Gdze w tëch dniach syneczk sã narodzył.

HERODË – kòlãdowi zespół, co pierwi chòdzył
pò chëczach i przedstôwiôł biblijną scenkã,
w jaczi Herod wëdôwô rozkôz zabicô môłëch
knôpów. Okróm Heroda wëstãpùją: żôłnérze,
diôbéł, aniół, smierc z kòsą.

Diôbéł (do ùcha Heroda):
Pón Herod sã pòmilił, tuwò ni ma môłëch dzecy.
Ale w drëdżim kùńcu bùdinka,
Czaja mô môłégò synka.
Trzeba bëło, panie, te drëdżé dwiérze òdemknąc.
Wë sã òmilëlë, wstóńta chùtkò!
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Herod (pòdnôszô sã):
A nie widzã ù waji môłëch dzôtków
Przeprôszóm waji w taczim wëpôdkù, żijta dobrze.
Żegnajã waji, jidzemë dali,
Òbaczëc môłégò sëna ù Czaji.
(wchôdô aniół)
Aniół:
Stój, wiôldżi panie!
Jô znajã twòje zamiarë!
Të môłé dzecë zabijôsz!
Nie dawôjta mù wiarë!
Herod:
Halo, młodzónie! Co të tak smiało na mie wrzeszczisz?
Jô jem król tegò kraju i jô tu rządzã, a nié të!
Aniół:
Te twòje rządë są ju na swiece znóné
A w piekle diôblë ju na ce kòceł z gòrącą smòłą rëchtëją.
W tim kòcle smòła sã gòtëje
A sóm Lëcëper sã z cebie smieje.
Herod:
Jô jem wszechwładny!
Jô bãdã długò żił i żódnëch diabłów jô sã nie bòjã.
Mòji adiutańcë!
Wezta gò na szable!
(żôłnérze bierzą szable, a aniół pòkazëje krziż)
Aniół:
Zdrzë na krziż pańsczi i żałuj za grzéchë!
Kąsk le môsz czasu, niewiele ùcechë!
Herod:
Brac gò na szable, młodzón mie w drogã wlôżô!
Niechże na swiece nicht mie nie òbrôżô!
(żôłniérze chcą bic anioła, le ten zaczinô płakac, grozy Herodowi i wëchôdô)
Aniół:
Herodze, Herodze, zdôj sã na Bòga
Czekô ce wiôlgô ùcemiãga! (X3)
Adiutant 2:
Młodzón sobie szedł!
Herod:
Jô jem panã tegò kraju i bãdã w przińdnoscë królã swiata.
Òpòrnëch lëdzy dóm pòd topór kata!
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(wchôdô smierc)
Smierc:
Stój, Herodze, Twòje chwile są ju pòrechòwóné.
Dopiérze starczi cë żëcô, dosc môsz nabrojoné!
Za chwilã twòja dësza przińdze w lëcëpersczi kòceł!
Herod (bòji sã):
Chcã jesz kąsk pòżëc! Do szwernóta! Brońta mie lëdze! Żôłnérze! Do szabel!
Smierc (scënô głowã Heroda):
Terô za pózno, piekło na ce czekô!
Adiutant 2:
Jickù, ùcékôjmë, bò tu ju ni ma co!
Diôbéł:
Ni miéjta strachù! Terô sã piekło smieje.
Ha ha ha ha ha ha !
(Tańcëją wkół Heroda)
Pòj le do piekła, mój Herodkù!
Tam w kòcle bãdze z ce fùl smrodkù!
(wchôdô Aniół i prowadzy adiutańtów)
Anioł (do adiutańtów):
Zabiérôjta do se Herodowé cało
Tegò kata, co mù sã môłëch dzecy zabijac chcało!
Pòchòwta jegò tam dze w jaczim pòlu
Wama mdze rządzëc jiny w jegò môlu.
Adiutant 1:
Cëż sã dzeje, ni ma ju Heroda!
Adiutant 2:
Dlô nas béł dobri, kąsk mie gò szkòda.
(wëchôdają, bierzą ze sobą Herodowé cało)
Diôbéł:
Dlô nas zasłëga, piekło sã dzys ceszi.
Miôł so za dobrze, w smòle bãdze lëszi
Ha ha ha ha ha! To nasza zasługa!
Zyskómë chwałã, tam, ù Belzebùba!
(wëchôdają)
Aniół:
Ju sã nie bójta! Herod ju wama nie zaszkòdzy.
Pón Bóg sã w stajence betlejemsczi narodzył.
Jidze terô zbawienié swiata. Żijta w pòkòju i spiéwôjta kòlãdã.
(Aniół spiéwie kòlãdã)
Na spòdlim: Aleksy Pepliński Herodë, Bożena Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu

3

Przërëchtujta wespół inscenizacjã na spòdlim tegò tekstu.
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Swiãtô rzecz
Rozrzeszë krzëżną tãgódkã
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Co nôleżi do wajich òbòwiązków przed gòdową wieczerzą wilijną?
Co kòżdi z domòwników mùszi robic.
Kòżdô chëcz mô swòje zwëczi sparłãczoné z wilëją. Jak wëzdrzi wilëjô w wajim dodomie?

(…) We Wilëją z Gdini przëjachelë do nas cotka Stazjô z wùjã Antonã, a z nima jich dwie córczi:
starszô Karolëna i môłô Danka. (…)
Jak le zaswiéca pierszô gwiôzda, tak më zarô sedlë do wieczerzë. Mòja nënka mia ju wszëtkò przërëchtowóné, a starka, cotka i Karolëna ji pòmògłë. W jizbie stoja blãk przëstrojonô, wësokô danka – tim
zajimôł sã tatk, a jô i Zbiszk mët z nim. Jak ju wszëtcë sã bëlë zeszlë we wiôldżi jizbie, tatk wzął Swiãté
Pismiona, tej më sã przeżegnelë, zmówilë mòdlëtwã, tatk przeczëtôł wëjimk ò narodzenim Jezësa, a tej
më sã łómelë òpłatkã i skłôdelë żëczbë. To nama dérowało dłëżi jak wiedno (…). W kùńcu më sedlë i zaczãlë jesc.
Stół wëzdrzôł baro pëszno: biôłi òbrësk, na nim dwanôsce jôdów, swiéca Caritasu i paradné statczi. Wòlny plac dlô niespòdzajnégò gòsca, a pòd òbrëskã përznã sana. Wszëtcë ùsmiéchniãti i piãkno
òblokłi.
Kùreszce më zaczãlë jesc. Tej môłô Danka nie chca rëbë, bò òna pierszi rôz widza normalną rëbã
i nie rozmia, czemù òna nie je kwadratnô. Biédné dzeckò donëchczôs widzało blós mrożoné kòstczi i nie
chcało dac wiarë, że rëba mô ògón, krzela i szczeżle.
Pò wieczerzë më żdelë na Gwiôzdora. Gwiôzdczi w naszi wsë nie chòdzëłë ju dobrëch pôrãnôsce lat,
temù za Gwiôzdora przezeblôkôł sã tatk. (…) Kò Zbiszkòwi jô nick nie rzekł i tatka nie wëdôł.
Jaż w kùńcu, jak co rokù, tatk wstôł i rzekł, że jidze wëzdrzec za Gwiôzdorã. Tej tatk òstôł pilowac
jegò reniferë, a do nas za chwilã wlôzł Gwiôzdór. Jak le Danka gò ùzdrza, zaczã głosno rëczëc i ùcekac
do cotczi. Tej òna jã złapia mòcno za szëjã i do ni przëlnã, i tak òna sã ùspòkòja. (…) Gwiôzdór timczasã zaczął nas pëtac pôcerza, wëpłacac nama kòrbaczã i na òstatkù rozdawac darënczi. (…) Kò Karolëna bëła czësto dzëkô. Gwiôzdora òna jesz ni mia w żëcym widzóné. A ten w kùńcu zwrócył sã téż
do ni:
– A chtëż to tu je? Cebie, dzeckò, jô jesz nie znajã. Skądkaż të jes?
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Na to pëtanié Karolëna drist òdrzekła:
– Z Gdini.
– A pòwiédzkôj mie, dzéwczątkò, twòje miono i nôzwëskò? – spëtôł sã Gwiôzdór i wëcygnął do Karolënë rãce.
Tegò bëło ji za wiele. Nodżi zrobiłë sã miãtczé, òczë dzëczé, a broda ji lôta jak dzëbkòwi dzób. (…)
– Jo, jo, kò jô bë chcôł wiedzec, jaczé je twòje miono.
– Karolëna – pòwiedza na òstatkù Karolëna i ùcekła do cotczi.
Jak më sã ju naceszëlë darënkama, Karolëna mòcno chca jic do chléwa pòsłëchac, czë zwierzãta
gôdają lëdzczim głosã. Starszi nie chcelë tam jic, bò òni spiéwelë kòlãdë, a jô rzekł, że jem ùmãczony
i jidã spac. A tak pò prôwdze, jak jô le wëlôzł z jizbë, jô zarô nëkôł prosto do chléwa. Tam jô sã zagrzebôł w sanie nad kùmã i żdôł na Karolënã. Më bëlë ùgôdóny ze Zbiszkã, że òn jã do chléwa przëprowadzy. (…)
Janusz Mamelsczi, Mack, Gduńsk 2016, s. 75–77.

1

Jak chcesz sã dowiedzec, co sã przëtrafiło Karolënie w chléwie, kònieczno przeczëtôj rozdzél
XVI „Macka” do kùńca.

2

Jak wëzdrza wilëjô w chëczë Macka? Ùłożë pòsobicą czinnoscë.
Mëmka Macka, cotka i Karolëna przërëchtowałë smaczné jestkù.
Pierszô gwiôzda na niebie. Wieczerza.
Wszëtcë razã sã pòmòdlëlë,
a tata Macka przeczëtôł wëjimk Swiãtëch Pismionów.
Danka pierszi rôz widza prôwdzëwą rëbã.
Rodzëna z Gdini przëjachała do Macka.
Dzôtczi ceszëłë sã z darënków.
Mack z tatkã i Zbiszkã przëstrojëlë dankã.
Domòwnicë i gòsce skłôdelë so żëczbë i łómelë sã òpłatkã.
Karolëna mia strach Gwiôzdora.
Tata Macka przezeblókł sã za Gwiôzdora.
Na stole bëło dwanôsce jôdów, swiéca Caritasu
i paradné statczi.
Karolëna chca jic do chléwa pòsłëchac,
jak zwierzãta gôdają lëdzczim głosã.
Gwiôzdór pëtôł z pôcerza i rozdôwôł darënczi.

3

Jaczé żëczbë bë mógł złożëc Mack Karolënie. Napiszë je.
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Na Kaszëbach
Co mòże robic òb zëmã na Kaszëbach? Zgromadzë słowiznã, jaką pózni wëzwëskôsz do ùłożeniô tekstu diktanda.
Pòdiktujta sobie nawzôj tekst ùłożonégò przez sebie diktanda. Sprawdzta, czë wszëtkò môta
pòprawno zapisóné.

Tómk Fópka

Skrzëpi zëmë wóz
Skrzëpi, skrzëpi zëmë wóz
Gëldzy sniegù płatk
Znobi, znobi srodżi mróz
Jaż na rutach kwiat...
Zëma, zëma je ju tu!
Nen wëżdóny gòsc
Kòmpanijô krótczich dniów
Smiotów fùlny miech...
Zarô z górczi: ru-bù-bù!
Jadã jô i të
Tej zmãczony, prosto z sónk
Dodóm, cepłé zjesc...

Gòni, gòni Riszka Jónk
A Werónkã Zbich
Czemù, czemù z Rómków dwùch
Sã nie bawi nicht?
Zëma, zëma je ju tu...
Spiéwie, spiéwie zmiarzłi ptôch
Zachrapiałi kąsk
Bò fejrowôł Nowi Rok
Za nëch smùtnëch dwùch...
Zëma, zëma je ju tu...
Chcemë sónczi, szrëce wząc
Zrobimë so bal!
Niech kòl piécka sedzy twórz
Nasz je zëmë czas!
Zëma, zëma je ju tu...
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1

Jaczé liriczné òbrazë òstałë ùkôzóné w kòżdi ze sztrofków. Zrobi malënk do kòżdi z nich.

2

W jaczi sztrofie i jaczima słowama zwrôcô sã do czëtińców òsoba lirëcznô.

3

Jaczi je nôstrój wiérztë. Wëbierzë ze słów pòdónëch pòniżi i dofùluj zdanié.
kòmùdny, smùtny, redosny, teskny, straszny,
smroczny, wiesołi, ùroczësti
Nôstrój we wiérzce „Skrzëpi zëmë wóz” je

.

bò
4

,

Naùczë sã spiewac piesniczkã Tómka Fópczi „Skrzëpi zëmë wóz”.

Dobro wrôcô
Ùłożë rebùs do hasła KRÔSNIÃTA

KRÔSNIÃ – malinczi domòwi dëch, co wëzdrzi jak
człowiek, a mieszkô pòd pniama drzéw, òsoblëwie
jabłónków, pòd krzama bzu, pòd délama, w mëszich
durach, pòd kòminã abò za piéckã dodomù. Czãsto
mieszkają téż w chléwach, gdze dozérają chòwã,
òsoblëwie kònie, chtërnym robią na ògònach
i grzëwach môłé warkòcze. Krôsniãta doma òznôczałë
szczescé. Jeżlë lëdze są jima dobri, òdwdzãcziwają sã,
pòmôgającë przë domòwëch prôcach, taczich
jak: zamiecenié jizbë, òskrobanié bùlew, dojenié
krów, wërôbianié chleba. Nôczãscy równak płacą
złotima dëtkama.
Na spòdlim: Bernat Sëchta, Słownik gwar kaszubskich, t. II,
Wrocław – Warszawa – Kraków 1968, s. 236–237.

1

Przeczëtôj pò cëchù tekst Alojzégò Nagla.

Bëło to przódë. Nicht z wajich nënków, tatków, strëjów, cotków, a nawetka starków tegò so nie wdarzi, czej żëła, dalek òd gardu i wsë, czësto na pùstkach, jedna biédnô starëszka. Òna bëła dëcht sama na
swiece. Ni mia niżódnégò òtroka ani òtroczëcë, ani nikògò z krewnëch. Czej na białka bëła jesz dosc tëli
zdrów, tej chòdzëła w las zbierac grzëbë, czôrné jagòdë, pòtrôwnice, jeżënë i malënë, żebë je w gardze
przedac, a za to kùpic z krómù cos do zjestkù. W lese zbiéra téż brzid na òpôł do piécka na zëmã.
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I chòc sama bëła biédnô, to równak nigdë nie zabôcza
ò krôsniãtach. Wiedno przed spanim òstôwia dlô nich
na stole përznã chlébka na talérzëkù i mléczka w szôlce.
Kòżdégò dnia pòrenë chlébk béł zjadłi, a mléczkò wëpité.
Ale nadszedł czas, czej na białka sta sã czësto chòrëchnô
i ni mògła so sama nick pòmòc. Leża w łóżku przëkrëtô rutowatą zachlastnicą i tak do se gôda:
– Co terô ze mną mdze. Jô jem sama na swiece. Nicht tu mie
nie przëniese nick do zjestkù ani do picégò, chòc jem tak baro
głodnô i spragłô.
Wnym òtemkło sã wiekò òd sklepù i znąd wëperowôł wòzyk
zaprzëgłi w dwasta mëszów. Na wòzykù sedzałë krôsniãta z dłudżima,
sëwima brodama, òblokłé w czerwòné ruchna.
– Nie jiscë sã starëszkò – rzekło jedno krôsniã. – Të bëła wiedno dobrô dlô nas, terô më sã mùszimë
cë òdwdzãczëc.
Òd negò dnia, òd pòrénkù do wieczora, krôsniãta sã krącëłë w jizdebce, dze leżała
starëszka. Malinczi ludkòwie wëmiôtelë jizbã, skrobelë bùlwë, gòtowelë pôłnié,
prelë piérzã, scelëlë łóżkò i robilë wszëtkò, co do zrobieniô tam bëło.
Tak bëło jaż do smiercë starëszczi. A czej òna ùmarła, tej bòkadosc
krôsniãtów niosła ji trëmã na cerpiskò.
Alojzy Nagel, Starëszka i krôsniãta, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów,
òprac. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 69.

2

Wskôżë wëjimczi, w jaczich są òpisóné krôsniãta. Pòrównôj je z infòrmacjama ze słowarza
Sëchtë. Pòdôj pòdobieństwa i różnice.

3

Co zrobiłë krôsniãta, czedë starëszka zachòrza? Wëmieni te czinnoscë. Nadôj kòżdémù krôsniãcu miono, np.
Miotełka – ten, co zamiôtôł jizbã.

4

Jakô pòùczëna płënie z ti pòwiôstczi? Zapiszë w zesziwkù òdpòwiédz na to pëtanié.

5

Wëbierzë z tekstu pòzwë stãpieniów krewnoscë i zapiszë je w zesziwkù. Dopiszë do nich pòlsczé pòzwë. Przë kòżdi pòzwie dopiszë miono ze swòji rodzënë, np.
starka – babcia – Bronia
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Darënczi z nieba
Rozrzeszë rebùs:

rzna + k
N [z kim, z czim?] ãdzôcz

Czim sã zajimô ta òsoba? Co rozmieje zrobic?

1

Zapòznôj sã z tekstã Klémãsa Derca.

Bëło to dôwno. W Pùckù żił jeden piekôrz ze swòją białką. Òni bëlë baro nôbòżny i sprawiedlëwi.
Wiedno wstôjelë reno do swòji piekarsczi robòtë i baro rãdo robilë, żebë bëła bòkadosc chleba i kòłôczi.
Ni miele òni równak szczescô. Wpedlë òni bez swòji winë we wiôlgą biédã, chtërna co dnia stôwa sã jesz
wiãkszô. Co dnia zwiãksziwałë sã jich dłëdżi i stracëlë całi swój dobëtk i wszëtkò, co mielë. Na òstatkù
ni mielë nawetka tëli pieniãdzy, żebë kùpic mączi i drzewa do pieczeniô chleba. Przëszło do tegò, że
wierzëcele pòdelë jich do sądu, a sąd wëdôł na nich òbsądzënk. Ju na drëdżi dzéń miôł do nich przińc
zekùtnik i wząc jima wszëtkò. Z wiôlgą żałotą szlë òstatny rôz legnąc so w swòje włôsné łóżka. Dze mdą
spac witro?

Baro długò ni mòglë òd tëch kłopòtów ùsnąc. Czedë kùreszce spelë, cëchò przëszłë do piekarni krôsniãta. Przëniosłë ze sobą mączi i drzewa i chùtkò brałë sã do robòtë. Pôrã krôsniãt robiło z mączi casto
do pieca, a czedë sã ùpiekło, wëjãłë z pieca snôżé brótë chleba, kòłôcze, kùchë i kùszczi. Nigle słunuszkò
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wczas reno na niebie sã pòkôzało, wszëtkô robòta bëła ju skùńczonô. Na dodôwk włożëłë te krôsniãta
do kasowi szuflôdë jesz dosc tëli dëtków i chùtkò zdżinãłë.
Barëchno smùtny wstelë reno ny piekarze. Jidze gòdzëna, w chtërny mdą wëzbëti wszëtczégò, co mielë.
Jesz rôz przechôdô sã piekôrz pò całim bùdinkù, a żôl mù bëło, że wszëtkò mùszi terô stracëc. Czedë
weszedł do składu, dze sprzedôwôł chléb, stanął jak ùrzekłi z wëtrzészczonyma òczama. Na wszëtczich
pòlëcach leżôł swiéżo ùpiekłi chléb, w skrzëniach bëła grëpa kòłôczi, bëłë téż kùchë i kùszczi. Ùceszony
wòłô swòjã białkã. Ta, jak przëszła a widza, co je, za głowã sã schwëca, a òczë wëtrzészcza na wszëtkò,
co widza.
Zaczãła głosno płakac z redoscë a wòła:
– To są darë z nieba!
A jak jesz ùzdrza, że w szuflôdze je fùl złotëch pieniãdzy, czësto zaniemówia:
– To nié jinaczi, le Pón Bóg przësłôł w nocë anioła i tu te wszëtczé darë nóm kôzôł złożëc – zawrzeszczała.
Piekôrz zarô zapłacył wszëtczé dłëdżi, a òd tegò czasu do piekarni zawitało szczescé. Szło jima terô
baro dobrze. Dali pieklë chléb, kòłôcze i kùchë, i kùszczi, a za jaczis czas bëlë bògatima lëdzama.
Klémãs Derc, Pòwiôstka ò pùcczich krôsniãtach, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, òprac. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 72.

2

Wëmieni bòhaterów. Wskażë wëjimczi tekstu na pòtwierdzenié tegò.

3

Zapiszë do zesziwka pòdrobny plan wëdarzeniów.

4

Przëbôczë so definicje bôjczi i brawãdë. Je ten dokôz bôjką czë mòże brawãdą? Ùdokaznij swój
wëbór.

5

Zaprojektuj reklamã dlô piekarni w Pùckù.

Spòsobë na szkólnëch
Môta wa swòje spòsobë na szkólnëch, np. żebë nie bëło sprôwdzënkù abò òdpëtiwaniô?
Pògadôjmë ò tim.

1

Przeczëtôj pò cëchù tekst Janusza Mamelsczégò.

Zbiszk to je mój młodszi brat. Chòcô w gromicznikù òn skùńcził dopiérkù piãc lat, òn ju chòdzy do
zerówczi. Ù nas we wsë wszëtcë pòsłelë swòje piãclatné dzecë do zerówczi, a nicht nie chcôł bëc gòrszi
òd jinëch. Tak téż nasz Zbiszk zaczął chòdzëc do zerówczi.
Z pòczątkù òn baro nie chcôł. Doma òn wrzeszczôł, krzikôł, a sã mòcno zapiérôł rãkama i nogama.
Pierszé trzë dni prowadza gò nënka. Z nënką òn szedł, kò jak òna gò òstôwia, tej to bëła jistnô kòmediô.
Pózni nënka mùsza jezdzëc do robòtë i Zbiszka prowadza starka. Starka gò wzã spòsobã:
– Zbiszkù, të ju jes wiôldżi knôp, të mùszisz bëc dzyrsczi. Taczi wiôldżi knôp ni mòże rëczec z bële
czegò.
– Jo, starkò, jak jô nie chcã chòdzëc do szkòłë. Jô chcã bëc doma – jiscył sã Zbiszk.
– Zbiszkù, jô cë cos pòwiém, jo. Słëchôj le. Jak më bëlë latos w górach na wanodze z emeritama, tej
òni nas wsadzëlë na wëcygôcz. Wëcygôcz to są taczé ławë, co jidą w lëfce zawiészoné na linach. Na tëch
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ławach to nas wcygało wësok do górë. Jô cë pòwiém,
że jô baro nie lubiã taczi wiżawë, kò nie bëło radë
i jô wjacha. Tak téż të mùszisz sã przemòc
i jic do ti szkòłë – rzekła starka.
(…)
I tak Zbiszk, chòc niechãtno, dôwôł sã do szkòłë
prowadzëc.
Jô do nie czasã do ti zerówczi zazérôł,
żebë mù nie bëło pùsto za nama. Rôz, jak
jô tam wlôzł, òn prawie sã jiscył do szkólniczczi.
– Wastnô, a mie je smùtno.
– A czemù cë je smùtno – spëta sã szkólnô.
– Bò mie je teskno.
– A za czim cë je teskno?
– Mie je teskno za nënką – òdrzekł Zbiszk.
– Zbiszkù, nie martwkôj sã, mie téż je përznã
teskno.
– A za kim? – dzëwòwôł sã Zbiszk.
– A za mòją nënką.
– A szkólnô téż mô nënkã – ni mógł ùwierzëc Zbiszk.
– Jo, móm – òdrzekła szkólnô i głosno sã zasmia.
Minął miesąc, a Zbiszk tak sã przënãcył do szkòłë, że reno òn sã ju ni mógł doczekac, żebë wińc
z dodomù. W szkòle òn sã czuł lepi jak doma i nawetka zaczął dokazëwac.
Jednégò dnia jô widzôł, jak nasz Zbiszk na przerwie biegôł pò szkòle i gònił za knôpama.
Jednym razã, jak òn tak czadzył pò kòritarzu, zza dwiérzi wësënã sã szkólnô. W jedny rãce òna trzima taskã z kawą, a pòd pôchą niosła hëftë i lop cedlów. Jak nasz Zbiszk w niã wnëkôł, tej te wszëtczé
cedle wëlecałë w górã, a taska z trzôskã spadła na zemiã i sã stłëkła. Szkólnô ledwò ùstoja na nogach,
a tej złapia Zbiszka za rãkã i dosc spòkójno rzekła:
– I co të zrobił, knôpie?
Kò Zbiszk, chòc baro wëlãkłi, doch nie zabôcził jãzëka w gãbie i głosno òdrzekł:
– Wastna, jô nëkôł!
Pò tëch słowach górz szkólny czësto minął i òna sã zaczã smiôc. Tak Zbiszk swòjã skórã zretôł.
Janusz Mamelsczi, Mack, Gduńsk 2016, s. 65–67.

2

Ùłożë 5 pëtaniów do tekstu. Zróbta klasowi kònkùrs ò titel Méstra Ùwôżnégò Czëtaniô.

3

Zapiszë infòrmacje ò Zbiszkù: kògùm je, wiele mô lat, jaczim je knôpiczkã.

4

Béł Mack dobrim bratã? Wskażë pasowny wëjimk tekstu.

5

Jeżlë môsz rodzeństwò, to przërëchtuj ùstną wëpòwiédz na ten temat. Żlë ni môsz, to napiszë,
czë bës chcôł miec sosterkã abò brata, ùdokaznij swòje zdanié.
Wskôza:
Jô móm

sostrã (-ë) / brata (bracy).

Òn(a) lubi

.

i chòdzy

Nôstarszô (-i) nazéwô sã
, a nie lëdô

.
.

Jô bë chcôł / chca(ła) / nie chcôł / nie chca(ła) miec sostrã (-ë) / brata, bò
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Pakt z diôbłã
Jaczé môsz skòjarzenia ze słowama: mòst, diôbelsczi kam? Dopiszë do kòżdégò
z nich znankòwniczi.

Pamiãtôsz môle na Kaszëbach, gdze mòże òbaczëc diôbelsczé kamë? Żlë nié, to zazdrzë do
ùczbòwnika z 4 klasë, na starnã 102.

1

Przeczëtôj tekst Józefa Cenôwë.

Pòd Òsową, niedalek Chwaszczëna, je dosc tëli wiôldżé jezoro pòdługòwatégò sztôłtu, w jednym
môlu wërazno zwãżiwającé sã. W nym przewãżenim leżą wiôldżé kamë pò òbùch stronach sztrądu,
cygnącé do westrzódka. Wëzdrzi to tak, jakbë chtos chcôł tu czedës zbùdowac mòst i ùkłôdôł te kamë,
ùkłôdôł, jaż narôz przestôł ùkładac. Niejedny są dbë, że to może bëc robòta stolëmów, jaczi przed stolatama mieszkelë w nëch stronach. Jinszi pòwiôdają, że kamë znôszôł i ùkłôdôł sóm czart, żebë zbùdowac mòst.
A bëło to tak.
Bògati gbùr miôł pòla pò dwùch stronach jezora, mùszôł tej w jednã i drëgą stronã jezoro òbjeżdżac
abò òbchadac. Na dokłôdk droga bëła z jednégò nórtu rozmòkłô, kònie sã zapôdałë, parobcë mãczëlë
sã, a robòta nie szła i to prawie tej, czej bëło ji nôwiãcy, we żniwa. Wnenczas gbùr klął i wëwòłiwôł
diôbła, nibë do pòmòcë, ale stało sã tak, że diôbéł pò prôwdze do
niegò przëszedł. Béł forsz òblokłi, wëzdrzôł jak jaczis dwòrôk, miôł
bëlné maniérë, wëpitiwôł ò rozmajité sprawë, a czej sã wëwiedzôł,
że gbùr mô jiwer z nym òbjéżdżanim, rzekł:
– Tczëwôrtny wasto! A czejbë tak pòstawic tu mòst? Złączëc òba
sztrądë jezora kamieniama...
Gbùr na to:
– A chtëż bë mógł to zrobic. Mòji parobcë są za słabi,
gruńt je miãtczi, sapiasti.
– Jô jem w sztãdze temù pòradzëc.
– Hm. A wieleż wë bë za to chcelë dostac? To doch
mdze wiele kòształo.
Bò ten gbùr béł wiôldżim chcywcã, zarô ò kòszta sã pitôł i stãkôł, że nie bãdze mógł za wiele zapłacëc.
Gòsc wezdrzôł na niegò.
– Kòszt jak kòszt, ale ta robòta! Nicht wama tego mòstu nie dô
radë pòstawic, a jô jo. Nadto, jô mògã pòczekac na swój zôróbk.
Gbùr sã ùcesził. Taczégò głëpca, co bë zrobił to, czego jinszi
nie dają radë zrobic, a do te jesz czekôł na zôróbk, cãżkò bë bëło
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nalezc. Wezdrzôł serdeczno na
przëbélca i pòwiedzôł:
– Tczëwôrtny wasto, në tej
do robòtë. Z górë sã zgôdzóm
na wajã propòzycjã. Wë to mie
sã widzyce. Dejade rzeczce,
cëż wë za to chcece.
– Kò terô dëcht nick. Jak jô
rzekł – mògã czekac. Jaż do waji
smiercë. I jesz nick nie chcã òd waji
białczi i wajich dzecy, bò z nima przecã
sã nie ùgôdiwóm. Në, dëcht żebë mie
téż zawezwelë...
– Tak tej cëż wë chcece?
– Wë mie leno, hm, hewò tu pòdpiszce krwią ze serdecznégò pôlca.
– A co taczégò jô móm pòdpisac?
– Tec czëtac wë doch rozmiejece. Wejle, tu je ùmòwa. Dôce mie
swòjã dëszã!
Diôbéł wëcygnął sztëk skórë, na nim bëło cos nabazgroloné,
i pòkôzôł plac, dze gbùr sã miôł pòdpisac, chòcbë le trzema krziżikama.
Gbùr jaż sã zmòkł, tak sã namiszlôł. Ale sã przemógł. Wzął nóż,
machtnął nim pò rãce, krew prisła, a òn złapôł za pióro, jaczé diôbéł mù
pòdsënął, i pòstawił pòd tim pismionã swòje trzë krziżiczi, bò pisac to
òn nie rozmiôł.
Terô diôbéł gwizdnął i zarô zjawilë sã jego pòmòcnicë, cobë wząc sã za robòtã. Nosëlë kamienie
z blëższich i dalszich zôgònów, a gbùr zacérôł rãce, bò mù òczëszcziwelë z kamów pòla. Ale czedë
widzôł, jak chùtkò dôwają so radã, nawet z tima nôwiãkszima, i jak sã ju widoczny stôł sztôłt mòstu,
tej strëchlôł. Zdjął gò strach przed piekłã. Pòspiéwno wëmkł sã tamstądka pò parobka, cobë ten mòże
wprôł pùrtkóm abò jich tak wëstrasził, żebë tegò mòstu ni mòglë dokùńczëc. Kò dësza je wôżniészô
jak pòla!
Parobk béł chitrzelą znónym w całim òkòlim ze szpòrtów i psotów. Wzął òn kropidło, swiãconą wòdã
i jął kropic diabłë i òba sztrądë jezora. Na to pùrtczi nóżkapón. Ten jich przédnik tak samò. Tak tej gbùr,
chòc stracył mòst, równak ùretôł dëszã. A kamë są tegò swiôdkama.
Józef Cenôwa, Nieskùńczony mòst, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów,
òprac. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 58.

2

Òdpòwiédz na pëtania:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Gdze mieszkôł bògati gbùr? Nalézë ten môl na karce Kaszëb.
Co apartnégò bëło w òkòlim tegò môla?
Jak wëzdrzôł diôbéł, jaczégò przëwòłôł gbùr?
Jaką prosbã miôł gbùr do diôbła?
Co w ti ùgòdze gbùrowi widzało sã nôbarżi?
Co chcôł diôbéł za wëbùdowanié mòstu?
Jak gbùr przechitrził diôbła?

3

Pamiãtôsz titel pòlsczi pòwiôstczi, w jaczi szlachcëc téż pòdpisôł ùmòwã z diôbłã? Jak sã skùńczëła ta historiô?

4

Zaprojektuj cërograf, jaczi miôł pòdpisac gbùr z diôbłã.
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Kòmù bije zwón
Rozrzeszë wëzgódczi wedle wskôzów:
a)
b)
c)
d)
e)

To wies na westrzédnëch Kaszëbach.
Mô apartné pòłożenié midzë trzema jezorama.
Pierwi bëło tam strzédnowieczné grodzëszcze.
Zgódno z legendą mieszka tam ksãżniczka Damroka.
Mô tam swòjã sedzbã Mùzeùm Kaszëbsczi Ceramiczi Néclów.

Pamiãtôsz, skądka sã wzãła pòzwa tegò môla? Przëbôczë so legendã
ò pòwstanim wsë, ò jaczi bëła gôdka w ùczbòwnikù w czwiôrti klasë.

Czej Szwédzë biôtkòwelë sã z Pòlôchama, wnëkelë do Chmielna, żebë zrabòwac z kòscoła zwònë.
Równak òne nie chcałë òpùscëc wsë. Czej żôłnérze płënãlë z nima przez jezoro, czôłen sã wëwrócył
i zwònë ùtonãłë. Czasã je czëc jak zwònią, a co sto lat , w pierszé swiãto Jastrów, wëlôżają na brzég.
Jednégò raza dzéwczã, co zwało sã Zuzanna, szło w nen dzéń – jak to bëło w zwëkù – przed wschòdã
słunuszka ùmëc sã w jezorze. Wnym ùzdrzało, jak z wòdë wëlôżają na brzég trzë zwònë. Jeden wiôldżi,
drëdżi strzédny, a trzecy môłi. Pò sztóce nen nôwikszi rzekł:
– Wez nas mët do wsë.
Dzéwczã nie namiszlało sã
wiele, chwëcëło zwón, nié nen
nôwikszi, leno nômiészi. „Négò
wiôldżégò jô bë gwësno nie
ùradza” – pòmësla so.
Nen nôwikszi tej rzekł:
– To nie pasëje, żebë òjc
szedł za sënã. Nieszczestlëwô
Zuzanno, czejbë të mie chwëca,
wszëtczé më bë za tobą szłë.
Czej skùńcził gadac, môłi
ùwiesył sã dzéwczëcu na copie,
a dwa zaòstałé rozpłakałë sã i szłë nazôtka w głãbiã jezora. Zuzanna szła ze zwònã do ksãdza, a nen kôzôł
gò zaczepic na wieżë kòscoła. Wisy òn tam do dzysô i wòłô nôgłosni ze wszëtczich zwònów:
– Zuzanna, Zuzanna, Zuzanna…
Zuzanna w: Klechdy kaszubskie, òprac. Stanisłôw Janke, dolmaczenk Danuta Pioch, Gdiniô 1996 r., s. 26.

1
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Zaznaczë, jaczé zdanié je prôwdzëwé, a jaczé falszëwé.
P

F

Szwédzë biôtkòwelë z Pòlôchama.

P

F

Żôłnérze zrabòwelë z kòscoła sztaturã.

P

F

W rzéce ùtonãłë zwònë.

P

F

Zwònë wëlôżają na brzég w pierszi dzéń Gòdów.

P

F

Zwònë prosëłë dzéwczã, żebë wzãło je do wsë.

P

F

Nôwiãkszi zwón ùwiesył sã Zuzannie na copie.

P

F

W jezorze òstałë dwa zwònë.
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2

Nacéchùj w zesziwkù tabelã i dofùluj jã.
Elementë

prôwdzëwé

fantasticzné

prôwdopòdobné

Òsobë
Môle
Rzeczë
Wëdarzenia

3

Wëbierzë jednã z pòdónëch òdpòwiedzów i ùdokaznij jã.
Tekst ò Zuzannie je:
a)
b)
c)
d)

bôjką
pòwiôstką
legendą
dokôzã mitologicznym.

4

Òpòwiédz historiã Zuzannë.

5

Na pòstãpną ùczbã kaszëbsczégò jãzëka zgromadzë infòrmacje òd swòjich starków, starszich
sąsadów jak sã òbchôdało zôpùstë. Mòżesz téż przeprowadzëc z nima rozmòwã (wëdowiédzã),
chtërnã nagrôsz na diktafón. Przëniesë gò do szkòłë i zaprezentuj swòjim drëchóm.

Zôpùstów to czas
Ùłożë 4 rzeczónczi sparłãczoné z zôpùstama. Żlë mdzesz miôł jiwer, zazdrzë do elementarza
„Kaszëbsczé abecadło”.
zdrowia

jesc

mëdżi

kùrónk

W miãsopùstë,

Zôpùstny

òb

kùńc.

W zôpùstë

pôłnié

tuńc

to

tłësti.

żóden

lato

na

nie je

nie

plińce

mdą

grëzc.

W zôpùstë

pùsti.

brzëch

Zaprezentujta swòje rozmòwë, jaczé wa nagrelë na diktafónë ze starkama abò sąsadama
ò zôpùstach. Jaczé apartné zwëczi ùdało sã wama zapamiãtac?
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Zôpùstë – tak Kaszëbi gôdają na trzë òstatné dnie przed Strzodą Pòpielcową. To òstatné dnie przed
Pòpielcową Strzodą, w jaczich mòże jesc miãso. Je to czas tuńców i jigrów.
Pierwi, czedë Kaszëbi czãsto ùprôwielë len, baro znóny béł tuńc na wësoczi abò dobri len. Gdze jindze gbùrzë i młodzëzna tańcowelë z pòdskòkama, żebë zbòże wësok rosło i dobri plón dało. W te dnie
tańcowelë wiele, bò sã gôdało: Chto w zôpùstë nie tuńceje, tegò pchłë grëzą. W tim czasu białczi dôwałë
nôlepszé jestkù. Jadło sã tłësto i baro wiele. Apartnym jedzenim w te dnie bëłë plińce, ruchanczi i pùrcle.
Zôpùstë bëłë zwónë téż gòscynnyma dniama. Białczi zbiérałë sã w jedny chëczë, żebë przë spiéwach
drzec pióra. Le ni mógł w te dnie szëc.
W zôpùstë pò kaszëbsczich wsach chòdzëlë zôpùstny przebiérańcë: chłop z kòniã, kòzeł abò kòza,
miedwiédz, bòcón, co pòdkrôdô plińce z kòmòrë. Pòstace tuńcowałë, skôkałë, zbiérałë jestkù i drobné
dëtczi.
Na spòdlim: Longin Malicczi, Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 1986, s. 27–30.

1

Pòrównôj infòrmacje ò zôpùstach zebróné òd swòjich starków abò sąsadów z tima przedstawionyma wëżi. Co òstało z dôwnëch zwëków, a czegò sã ju dzys nie robi?

2

Jak ù ce doma òbchôdzô sã te òstatné dnie karnawału? Zapiszë do zesziwka pôrã zdań na ten
temat.

3

Pòniżi môsz receptã na plińce zapisóną w pòlsczim jãzëkù. Przełożë jã na kaszëbszi jãzëk
i zapiszë do zesziwka.
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Shopping pò kaszëbskù
Lubita wa robic sprawùnczi? Gdze nôczãscy jezdzyta
i z kògùm, żebë so cos kùpic do òbleczeniô?
Przërëchtuj listã sprawùnków na całi tidzéń
dlô swòji rodzënë.

1

Zapòznôj sã z pòstãpną przigòdą Macka.

Dwie niedzele nënka jamrowa tatkòwi, że òna brëkùje
jachac do wiôldżégò krómù do Gduńska kùpic, co je
pòtrzébné na swiãta. Leno tatk ni miôł żódny chãcë tam
jachac.
– Białkò, kò jô móm za wiele robòtë. Ni môsz të składów
tu blëżi! Kò to je szkòda czasu i paliwa jezdzëc tak dalek!
– Të bë le dërchã robił! – jisca sã nënka. – Tak doch ni
mòże. Të mùszisz téż miec czas dlô mie!
– Ksądz żëje z tôcë, chłop z prôcë – krótkò òdrzekł tatk.
Na òstatkù nënka sã nié na żartë znerwòwa. (…) I tim
spòsobã w niedzelã pò pôłnim më sedzelë w aùce i szorowelë
pòd Gduńsk. (…)
Tatk jesz doma wzął cedel i spisôł całą lëtanijã tegò, co bëło
do kùpieniô.
– Jo, Mackù, tak mùszi robic, żebë sã nie dac wëpùcowac
i nie kùpic za wiele. W taczich składach człowiek dostôwô
głupégò rozëmù i mòże sã trafic, że bierze nawetka to, czegò
ani nie chce, ani nie brëkùje.
– Jo, tatkù. To wë dobrze zrobilë – jô mù òdrzekł.
Przed składã ju stojało fùl aùtów, ale placa bëło jesz na trzë abò sztërë razë tëli. Tatk dôł mie dëtka
i wësłôł za wòzykã. Tej më wlôżómë rën, a tatk grzebie we wszëtczich czeszeniach i mòcno za czims
szukô.
– Môsz të co zgùbioné, że të wszëtczé tasze przezérôsz? – spëta nënka.
– Paralusz kapelusz! Mie sã zdaje, białeczkò, że ten nasz spisënk jô òstawił doma. (…)
Nënka co sztót sã zatrzëmiwa i sztudérowa wszëtczé etiketë, a przërównywa cenã, wôgã, cenã za kilo
i szuka za nôlepszim, to je nôtańszim towara. (…)
Pò piãc minutach przërównywaniô cenów pùdingów nënka ju wiedza, jaczi je nôtańszi, kùpia jich
jaż dzesãc i òbszpórowa co nômni sztërë dëtczi.
Pò gòdzënie mie sã ùdało zwòlnic z òbòwiązkù pchaniô wòzyka i jic do grów kómpùtrowëch. Tam
jô mógł so próbòwac graniô w rozmajité grë. Jak znôwù minã gòdzëna, jô szedł zazdrzec do mòjich
starszich, czë òni ju mają wszëtkò kùpioné. Wòzyk béł wnet całi zaladowóny, leno nënka rzekła, że to
jesz nie je wszëtkò. (…)
Minãłë wnet trzë gòdzënë, zanim zazwònia mòja mòbilka i tatk mie rzekł, że òni ju jidą do kasë. Jô
ju z daleka widzôł, jak tatk sã piekli z wòzykã naladowónym skòpicą. Jedno kółkò sã nie chcało krãcëc,
drëdżé dobrze nie skrącywało, cãżczi wòzyk jachôł wnet tam, dze òn sóm chcôł (…).
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– Marija, Józef! Białkò, nama pewno dëtków nie sygnie.
Kòl kasë réga stoja dosc długô. Tej-sej òna sã zatrzëmiwa,
bò na czims nie bëło sztrépòwégò kòdu. (…)
Tatk nie chcôł resztë dëtków wëdawac, tej nënka zapłaca
kartą.
– Widzysz të – zadowòlonô òna rzekła do tatka –ani dëtka
më nie wëdelë.
– Dëtka pewno nié, leno wiãkszą pòłowã twòjégò zôróbkù – zmrëczôł tatk.
– Jo, jo, leno wiele më mómë òbszpórowóné! Wiele më bë
za to zapłacëlë w naszim składze!
– Jo, z tim prawie to të môsz prôwdã – przëznôł tatk.
Jak le jô to ùczuł, jô sã zarô spëtôł:
– A jak wiele wë môce òbszpórowóné?
– A czemù të sã pëtôsz? – rzekła nënka.
– Bò jak wë ju òbszpórowa tak wiele, to mòże za te òbszpórowóné dëtczi wë bë mie kùpilë nową mòbilkã?
– Jo, tej wezkôj sã nënczi spëtôj, dze òna te òbszpórowóné dëtczi mô?
– Spëtôj sã tatka – òdrzekła nënka, bò za baro nie wiedza, co rzec.
– Kòt je na ògònie niósł – òdrzekł zajiscony tatk. (…)
Janusz Mamelsczi, Mack, Gduńsk 2016, s.70-74.

2

Òdpòwiédz na pëtania:
a)
b)
c)
d)

Z jaczi leżnoscë rodzëna Macka jacha na sprawùnczi do miasta?
Do jaczégò wiôldżégò gardu òni jachelë?
Chto nie béł zadowòlony z ti wanodżi? Czemù?
Jaką radã dôł Mackòwi tatk, zanim òni rëszëlë w drogã?
Wskôżë pasowny wëjimk.
e) Wiele czasu dérowało zrobienié sprawùnków rodzënië Macka?
f) Chto i jak zapłacył za sprawùnczi?
g) Co znaczi słowò „òbszpórowac”?
3

Stwórzta wskôzë dlô kùpùjącëch we wiôldżich krómach.

Wskôzë dlô kùpùjącëch
1. Doma zrób spisënk nôpòtrzébniészich rzeczi
do kùpieniô.
2.
3.
4. .
5. .

4

Napiszë radã dlô tëch, co nie lëdają sprawùnków we wiôldżich składach.

5

Przërëchtujta dramòwą scenkã na spòdlim przigòdë Macka i jegò starszich.
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Jastrë
Wëzgòdnij, jaczé jastrowé kaszëbsczé zwëczi òstałë przedstawioné na òdjimkach.

Dofùluj infòrmacje ò kaszëbsczich zwëkach pasownyma wërazama z ramczi.

.

Jastrë (Wiôlgą Noc) òbchôdómë na wdôr

.

W Kwietną Niedzelã swiãcy sã

.

W Wiôlgą Sobòtã më niesemë do kòscoła
Szëkùjemë gniôzdka dlô

.

Malëjemë

.

Jastrowi Pòniedzôłk to czas

.

zmartwëchwstaniô Jezësa, dëgòwaniô,
zajca, swiãconé, jaja, palmë
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Jón Trepczik – zwóny Méstrã Janã; ùrodzony 22 rujana 1907 rokù w Strëszi Bùdze kòl
Mirochòwa; pòéta, piesniôrz, pisôrz, szkólny,
gazétnik, dzejôrz kaszëbsczi. Jeden z załóżców Regionalnégò Zrzeszeniô Kaszëbów
i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë
i Mùzyczi, béł nôleżnikã lëteracczégò i dejowégò karna Zrzeszińcë. Aùtór pòlskò-kaszëbsczégò słowarza. Ùmarł 3 séwnika 1989 r.
w Wejrowie i tam òstôł pòchòwóny.

Jón Trepczik

Na Jastrë
I
Jastrë, Jastrë, Dëgùsë!
Zymk kaszëbsczi bùdzy ce.
Wszëtkò nócy spiéwã żëcô.
Zewsządka czëc: zdar, dobëcé!
II
Alleluja! Jastrë są!
Zwònë redotą brzëmią.
Christus dobéł złoscë mòc
I tak prażi do ce rzec:
Brace, dobądzesz ë të,
Żlë gón wòlë twòji skrë
Òbjimie wszëtkò, co môsz
I za sprawã żëcé dôsz!
III
Zymkù ceszba, zymkù mòc
Alleluja chce cë rzec.
1

Niech Kaszëbskô rzeszi rãce,
Na nowi gón dodô chãcë,
Żebë Jastrów dejô szła
Przez rodné naj òkòla.
IV
Wstôwający Christus ze zbòżny,
Ze stanicą dobëcô w rãkù,
Wòłô ce, gdze prôwda je – sklëni
Kaszëbiznë pòkrzésnosc zwãkù.
Pòj tej pòczestnosc mù dac!
Są Jastrë, zymk, je żëcé…
Z nim chce wespół pòchadac
W nowé, kaszëbsczé bëcé!
„Pomerania”, kwiecień 2001 r. nr 3, s. X,

Do kògò w pierszi sztrofie czerëje słowa òsoba mówiącô?
APÒSZTROFA – ùroczësti zwròcenié sã do jaczis òsobë abò bòżëszcza,
deji, pòjãcô, rzeczë, itp.

2

Jaczé nôdzeje z zymkã i Jastrama wiąże òsoba liricznô?

3

Do czegò namôwiô czëtińców òsoba liricznô?

4

Jaczi je swiat ùkôzóny we wiérzce Jóna Trepczika?

5

Pòniżi môta tekst dlô Dëgùsarzi. Wëkòrzëstôjta gò w Jastrowi Pòniedzôłk i sprawta, że ten
kaszëbszczi zwëk na nowò zawitô w wajim òkòlim.
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Dëgòwanié
Razã: Dëgù, dëgù Jastra dzys dô chleba z masłã.
Antón: Przëszlë më tu pò dëgùsë
Pòwiedzec Wóm ò Christusu.
Bronk: Że sã Christus nóm narodzył
Z rózgą pò dëgùsu chòdzył.
Cezari: Wiôldżi smùtk i wiôldżé renë
Za nas wszëtczich chrzescëjanë.
Dawid: Dôjce, dôjce jak Bóg kôże
Pò jajeczkù i pò pôrze.
Edwin: Dëgù, dëgù pò dwa jaja
Nie chcã chleba leno jaja.
Frãc: Zabilësta swiniã, a më ò tim wiémë.
Rëchli nie pùdzemé, jaż jã całą zjémë.
Genk: Dejże, nënkò, dëgùsarzóm, co jima pòtrzeba,
To pò jôjkù ë szineczce ë nawet kąsk chleba.
Zbiszk: Na òbzórczi dôjta całą kòpã jôjków
A jesz na wiérzch piersnik ë dwójeczkã zajców.
Ignac: Dôjce, nënkò, co pòpadnie, czë séra, czë masła.
W kòszach sã jesz wiele zmiescy, wrzucta le ë basta!
Antón: Nasza pani matkò, baro was prosymë,
Më biédny dëgùlcë tu pò wsë chòdzymë,
Nie bróńce nóm pòdëgòwac te wasze dzéwczątka,
Za to jima zaspiéwómë na Zeloné Swiątka.
Bronk: Dëgùs, dëgùs, dëgùs pani matkò,
Dôjce jôjków ë kąsk szpiekù chwatkò.
Cezari: Dëgù, dëgù pò dwa jaja,
A chto nie dô, tegò prajã.
Dawid: Dzãka wóm pani matkò za te wszëtczé darë,
Slemë żëczbë jak nôlepszé na pôstãpné czasë.
Edwin: Bóg wóm zapłac. Z Bògã.
Òpracowanié Emiliô Maszke na spòdlim: Bernard Sëcha, Słownik gwar kaszubskich, t. I,
Wrocław – Warszawa – Kraków 1968, s. 193–194
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Pòwtórzenié
1

Dopasuj pòlsczé znaczenié do kaszëbsczich rzeczeniów.
Jédz, co cë sã widzy, leno òblôkôj sã tak, abë sã
drëdżim widzało.

Życie nie zawsze będzie
łatwe.

Kòt je na ògònie niósł.

Bać się gniewu kobiety.

Wiater górą chlastô i w żëcu letkò cë nie bãdze.

Coś niemożliwego.

Czej baba skrzi, tej dżôd dërżi.

Jak cię widzą, tak cię piszą.

2

Ùłożë kartë triominos ze słowizną sparłãczoną z zëmą i Gòdama.

3

Pòdôj titel i aùtora pòdónëch wëjmków.
Ale nadszedł czas, czej na białka sta sã czësto chòrëchnô i ni mògła so sama nick pòmòc.
Leża w łóżkù przëkrëtô rutowatą zachlastnicą i tak do se gôda:
– Co terô ze mną mdze. Jô jem sama na swiece. Nicht tu mie nie przëniese nick do zjestkù
ani do picégò, chòc jem tak baro głodnô i spragłô.
Chcemë sónczi, szrëce wząc
Zrobimë so bal!
Niech kòl piécka sedzy twórz
Nasz je zëmë czas!
Zëma, zëma je ju tu...
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Kò Karolëna bëła czësto dzëkô. Gwiôzdora òna jesz
ni mia w żëcym widzóné. A ten w kùńcu zwrócył sã
téż do ni:
– A chtëż to tu je? Cebie, dzeckò, jô jesz nie znajã.
Skądkaż të jes?
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Czej skùńcził gadac, môłi ùwiesył sã dzéwczëcu na copie, a dwa zaòstałé rozpłakałë sã i szłë
nazôtka w głãbiã jezora.
Czedë weszedł do składu, dze sprzedôwôł chléb, stanął jak ùrzekłi z wëtrzészczonyma òczama.
Na wszëtczich pòlëcach leżôł swiéżo ùpiekłi chléb, w skrzëniach bëła grëpa kòłôczi, bëłë téż
kùchë i kùszczi.
Wzął òn kropidło, swiãconą wòdã i jął kropic diabłë i òba sztrądë jezora. Na to pùrtczi
nóżkapón. Ten jich przédnik tak samò. Tak tej gbùr, chòc stracył mòst, równak ùretôł
dëszã.
4

Dëgùsë są zwëkã:
a)
b)
c)
d)

5

gòdowim
jastrowim
zôpùstnym
nowòrocznym

Dofùluj zdanié, wëbiérającë A abò B i 1 abò 2.
Dokôz „Zuzanna” je
A
legendą,

1. òpòwiôdô ò fantasticznëch wëdarzeniach, co sã dzeją
w prôwdzëwim môlu i w czasach historiczno òpisónëch.
bò

B
bôjką,
6

2. pisónô je wiérztą, a bòhaterama są zwierzãta, co zachòwùją sã jak lëdze

Dofùluj rzeczónkã sparłãczoną z zôpùstama.
Zôpùstny tuńc
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IV

Czarë-marë
nie.
nôleza˛
do wiarë
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Kaszëbsczé dëchë
Przëbôczë so pòzwë kaszëbsczich dëchów pòznónëch w 4 klase. Pamiãtôsz, czim sã zajimałë?

1

Dopasuj malënczi dëchów do òpisënków.
Wpiszë pasowną lëtrã.
mërawi duch – stolëm, na psotã gbùróm seje i kôże rosc kamienióm na zôprawnëch
pòlach.

A

mërawi duch tajemnotë i krëjamnotë,
mało gôdô, czãsto mùczi.
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B
duch sadów, sprôwca
kradzë brzadów i jarzëtwë.
Mieszkô w ògardach i sadach.
strogòtlëwi duch, ògrodzan jigrów i jigrzëcznëch, zabawów, tunów i wszelejaczich
rozegracëji. Pierwi jigrë bëłë
we wiôldżim ùwôżanim, robioné kù tczë słuńca, ògnia i widu.
mëri duch wòdny,
sprôwca ùtoniãców. Mieszkô
i dzejô w mòrzëcach, błotach
i stawach. Wëzdrzi jak wiôlgô
żaba.

C

strogòtlëwi duch lasów.
Spiéwie lasowim zwierzëcóm.
Na spòdlim: Aleksander Labùda,
Bògòwie i dëchë najich przodków,
Bólszewò 2011, s. 47–83.

E

D
A

F

2

[projekt] Stwórz rzezbã abò namaluj òbrôz przedstôwiający jednégò z òpisónëch dëchów.
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Miłota nie wëbiérô
Czemù lëdze sã żenią?
Co dôwô lëdzóm pòspólné żëcé?

Jeden król miôł baro pëszną òtroczëcã, chtërnã
òn barzeczkò kòchôł. Czej òna mia ju dwadzesce
lat, tej król rzekł do ni:
– Terô, dzéwczã, je ju nôwëższi czas, żebë më
wëszukelë dlô ce chłopa.
– Czë të tatkù spełnisz mòjã żëczbã? – spitało
sã dzéwczã.
– Wierã, że jo – òdrzekł król.
– Żelë tak je – rzekła tej òtroczëca – to niech
mòjim przińdnym chłopã mdze ten, chtëren nôlepi
znaje historiã najégò królestwa.
Nôprzód przëjachôł jeden królewiónk i òpòwiedzôł
ji stalatną historiã jich królestwa.
– To je za mało – rzekła królewiónka i królewiónk òdjachôł smùtny dodóm.
Przëjachôł drëdżi królewiónk, chtëren ji òpòwiedzôł, co w jich królestwie sã dzejało przez dwasta lat.
– To téż nie sygnie – rzekła królewiónka i tak drëdżi królewiónk téż òdjachôł smùtny dodóm.
Za jaczis sztót przëjachôł jeden gdówc, król wiôldżégò i bògatégò królestwa i òpòwiedzôł królewiónce piãcsetlatną historiã jich królestwa.
– To je téż za mało – rzekła królewiónka, a gdówc sã rozgòrził i jak òszôlałi perowôł na swòjim hiskù
dodóm.
Pò jaczims czasu król ze swòją òtroczëcą jachelë przez las i ùzdrzelë, że na wiôldżim kamie sedzy
pasturk i graje na skrzëpicach. Zdzëwilë sã baro òbòje, czej czëlë, że pasturk wëspiéwôł jima tësąclatną
historiã jich królestwa.
– Ten niech mdze mòjim chłopã – rzekła królewiónka.
– To je niemòżebné – rzekł ji tatk – żebë taczi żôrotny pasturk béł mòjim zãcã.
– Ale tatkù – rzekła òtroczëca – kò të mie przërzekł, że të spełnisz mòjã żëczbã.
I król przëstôł na to, żebë nen pasturk òstôł chłopã jegò òtroczëcë.
Za krótczi sztót bëło jich wieselé. Pasturk naùcził sã wòjarsczégò warkù. Kòchôł baro swòjã białkã
i mądrze rządzył królestwã.
Alojzy Nagel, Królewiónka i pasturk, w: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, òprac. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2018, s. 52.

1

Przeczëtôj bôjkã Alojzégò Nagla i wëpiszë słowa, chtërne są niezrozëmiałé. Mòże chtos z twòjich drëchów bãdze wiedzôł, co òne znaczą. Razã na gwës sã wama ùdô zrozmiec całi tekst.
Zapiszë w zesziwkù tłómaczenia tëch słów.

2

Dofùluj zdania, żebë bëłë zgódné z tekstã.
a)
b)
c)
d)
e)
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Król miôł pëszną òtroczëcã / synecznicã.
Królewiónka mia dwanôsce / dwadzesce lat.
Przińdny / ùszłi chłop królewiónczi mùszôł znac historiã rodzënë / królestwa.
Królewiónka òdprawia dwùch / trzech kawalérów.
Serce królewiónczi ùkrôdł paróbk / pasturk.
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3

Czemù królewiónka òdprawia
pierszich kawalérów?
Co sprawiło, że biédny pasturk òstôł
chłopã królewiónczi?

4

Jaką mądrosc niese nama ta pòwiôstka?
Zapiszë jã w dwùch zdaniach.

5

Wëmëslë i zaprojektuj rôczbã na zdënk
i wieselé młodëch zakòchónëch.

Rézowanié
Jak mòżemë sã przemieszczac z jednégò môla do drëdżégò? Do kòżdégò pòjazdu dopiszta pò
piãc jegò dobrëch i lëchëch strón (znanków).

Mój tatk je baro za aùtołama. (…) Jak më dzes jedzemë, szoférą wiedno je tatk, chòcô nënka téż
mô prawò jazdë. Tatk téż rôz do rokù jedze z nama aùtołã na latowiszcze, dzes dalek za grańcã, do
Chòrwacczi, do Grecczi, do Francësczi, abò nawetka do Hiszpańsczi. Chòcô to je dalek i réza dérëje
baro długò, tatkòwi to baro lubi i nawetka w tak dłudżi réze òn bë nie dôł czerowac nënce.
Mój tatk rôd bë zmieniwôł aùtołë. Òn wiedno gôdô, że aùtół mùszi sprzedac, pòkądkã òn je jesz cos
wôrt, a tej trzeba téż zarô kùpic nowi, żebë ni mùszôł do nie za wiele dëtków dokładac.
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– Nôlepi aùtołë zmieniwac co trzë lata – gôdô mój tatk.
Tak samò gôdô wùja Stach, brat mòjégò tatka.
Wùja tak prawie robi. Mój tatk pewno téż bë tak robił,
czejbë nié nënka:
– Wa jo, wa bë leno te aùta zmieniwa! Cëż wa môta za
rozëm! Cëż të chcesz òd te aùta? Jemù nick nie felëje! Ani
mòwë ni ma!
– Ale białkò, to doch je stôri aùtół, òn ju nie je złómóny
szpilczi wôrt! – tatk jak wiedno próbòwôł dostac nënkã na
swòjã stronã, kò òna wié swòje.
– Të jo, të bë chòc wgôdôł jałowi krowie celã! To doch
je bùten szëkù!
Nie pòmògło ani to, że rôz më bë sã tim aùtołã wnet wszëscë zabilë. Czej më jachelë z prokòwsczi
górë, w jedny chwilë minãło nas jaczés kòło. Òno le tak skôkało i z wiôldżim szwągã nëkało do przódkù. Nôprzód òno przenëkało wedle nas, tej dali prosto, a za zôkrãtã òno wczadzało kòmùs do ògródka.
– Wejle, wejle! Widzysz të! – zakrziknã nënka! – Jaczés kòło nëkô! Le òpasuj!
– Cekawé, kògò to je kòło? – jô rzekł.
– Doch nié nasze? – rzekł tatk.
– Në, wiéta wa! – rzekła nënka, jak më ju bëlë na zôkrãce, a tej jak to nas szmërgnãło, to më sã jaż òbrócëlë wkół, a z tëłu to jaż skrë dało. Tej më sã òbrócëlë jesz rôz, a szczescé, że tam z przódkù nick nie jachało, bò më sã zatrzimelë dopiérkù na drëdżi stronie drodżi, krótkò bisząga. Tej to równak bëło nasze kòło.
Aùtół më pózni delë naprawic i jezdzëlë nim dali. Jaż przeszło latkò i më jak wiedno przed żniwama wëbiérelë sã na latowiszcze. Tatk lubił wëjéżdżac wczas reno, bò tej na drogach bëło mało aùtołów.
Wieczór më wszëtczé tôkle wpakòwelë do aùta i szlë spac. Ò trzecy reno më wstelë, a za pół gòdzënë
wszëtcë sedzelë w aùce.
– W miono Òjca i Sëna i Dëcha Swiãtégò – zaczął tatk i włącził aùtół.
Nôprzód mòtór tak dzywno zaklekòtôł, a tej cos z przódkù strzélnãło, pãkło i mòcno zgrochòtało.
Mòtór wëgasł i wiãcy òn ju nie rësził.
– Terô je wszëtczich kùńców kùńc – rzekła nënka.
– A bòdôj to w krowë wiezlë – jiscył sã tatk.
Tatk jesz przë nim chwilã méstrowôł, a tej òn nama kôzôł z aùtoła wëlezc i jic nazôd do wërów. Reno
më wszëtczé tôkle z aùtoła wëwloklë, a tatk gò zacygnął do mechanika. Jak òn przëjachôł nazôd, tej òn
nama rzekł, że naprawa bãdze dérowa nômni dwie niedzele.
Za pôrã dni më ju mielë nowi aùtół. Szczescé, że tatk lubił wieczorama sedzec przed kómpùtrã i w internece òbzerac aùta do sprzedaniô. Temù òn tak chùtkò nalôzł ten nowi aùtół. Tej më ju mòglë na wczasë jachac.
(…) Rôz, jak më jachelë tim nowim aùtołã bez las, tatk mie dôł sadnąc z przódkù. To cë bëło!
– I jak cë sã widzy, synkù, co? – spëtôł sã tatk.
– Fejn – jô òdrzekł.
A za chwilã jô rzekł:
– Jak jô bãdã starszi, tej jô so kùpiã pòrsche.
– Jo, mòżesz so kùpic – spòkójno òdrzekł tatk.
– A ten aùtół jô òddóm mòjémù synkòwi – jô jesz dodôł, a ledwò jô to rzekł, tej to nas tak szmërgnãło, że më bë wnet wjachelë w drzewò. Szczescé, że tatk zdążił ten aùtół scygnąc. Kò òn jaż dostôł
wiôldżich òczów.
Czasã, jak jô tak ò tëch aùtołach mëszlã, tej mie sã zdaje, że òne równak są baro niebezpieczné. Mòże
bez nich to bë jednak bëło lepi na swiece?
Janusz Mamelsczi, Mack, Gduńsk 2016, s. 59–64.

1

Co ò aùtach twierdzył Macka tatk? Zapiszë jego zdanié na ten temat do zesziwka.

2

W jaczich eùropejsczich krajach béł Mack ze swòją rodzëną? Wskażë je na karce Eùropë.
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Pòlskô

Niechtërne nazwë krajów mòżemë ùżëwac na dwa spòsobë.
Francjô

Francëskô

Ùkrajina

Ùkrajińskô

Chòrwacjô

Chòrwackô

Czechë

Czeskô

Grecjô

Greckô

Biôłorusjô

Biôłoruskô

Hiszpaniô

Hiszpańskô

Lëtwa

Lëtewskô

Niemcë

Niemieckô

Słowacjô

Słowackô

Rusjô

Ruskô

Angliô

Anielskô

3

Zaznaczë na karce z zadania 2. jiné eùropejsczé kraje wëpisóné w tabelë.

4

Dofùluj zdania pasownyma nazwama eùropejsczich krajów.
Jô mieszkóm w

. Cotka Gréta wëcygnãła do (Niemcy)

w 1975 rokù. W latné ferie më bëlë wëjachóny do (Francja)
Łońsczégò rokù òdwiedza nas półsostra, chtërna mieszkô w (Czechy)
Jô bë chcôł/chca wëjachac do
5

.
.

.

Przërëchtuj prezentacjã ò swòjim wëpragłim aùce.
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„Chcesz wëbawic królewiónkã?”
Rozrzeszë rebùs, a bãdzesz miec titel pòwiescë, ò jaczi je gôdka niżi.

to = cé
i przi

iã

ù
no

A WIÉSZ TË, ŻE…
– to pòwiesc Aleksandra Majkòwsczégò,
chtërny bòhaterã je Remùs, serota z Lëpińsczich Pùstków. Pòznôwómë jegò żëcé
i przigòdë, jaczich doznôł òd dzecnëch lat jaż do kùńca swòjich dni. Remùs wanożił
pò Kaszëbach z karą fùl ksążków i jinëch rozmajitosców z jednégò òdpùstu na drëdżi,
przë leżnoscë zadającë pëtania môłim dzecóm: a chcôłbës të wëbawic zapadłi
zómk?, a chcôłbës të przeniesc przez wòdã zaklãtą królewiónkã? Całé dorosłé żëcé
szukôł cërzóna, chtëren wëkònô zadanié, jaczégò jemù sã nie ùdało zrobic.

1

Wësłëchôj ùwôżno dzélu romana Aleksandra Majkòwsczégò. Zwrócë ùwôgã na bòhaterów
i òpòwiôdôcza.

Jednégò dnia zbiérało sã na niebie na grzmòt. (...)
Mój towarzësz, pies Gniota, sã bòjôł, bò miôł rozëm lëdzczi. Légł przë mie i zéwôł. A jô czuł taką
słabòsc w gnôtach, żem légł na wznak i zamknął òczë. A to bëło prawie pòd ną kòrunowóną jarzëbiną.
Tej mie tak przëszło na òczë, jak na jawie, że sobie jesz dzys wszëtkò wdarzã, jakbë to bëło wczora.
Przede mną bieżëła rzéka zelono-mòdri krôsë. Pò procëmnym brzegù szedł w górã biôłi zómk. Scanë jegò sã szklëłë kamieniã biôłim jak sniég. Dak sã wspiérôł na słupach wësoczich, toczonëch, w złoté
pòdstôwczi i w złoté głowice. Bróma ze zelono-mòdrégò, przezérnégò jak wòda, kamienia dużim łãkã
na sztôłt łóż òbjimała wierzeje złoté. Do brómë prowadzëłë stãpienie szeroczé, pańsczé, krôsnyma diwanama wësceloné. Przed brómą, jak wartarze mòcny, cëchi a wdałi, stojałë dużé drzewa, òbleczoné
jiglëną zelono-czôrną, jaczich jô w żëcym nigdë nie widzôł. Przed drzewama biôłi piôsk scelił drogã do
rzéczi, a w rzéce jem ùzdrzôł głową w dół drëdżi zómk i drëdżé drzewa jak w zwiercadle.
Czej jem sã dzëwòwôł temù zjawiskù, zaszorzëło na rzéce i pòdpłënãłë, jak zôgôdczi z cëzégò swiata, dwa wiôldżé kôłpë. Stanowiłë sã òne naprocëm mie i dzywnyma òczama zdrzałë. A w jich òczach
stojało pitanié i wiédzô jak skarbë, zatopioné w głãbòczim stawie czôrnégò lasu.
Òczë w òczë z nima ùczuł jem z bòkù zéw, chtëren płënął mie do ùcha milszi niżlë mùzyka skrzëpic
i flét. A głos ten mówił:
– Wez mie na remiona i przenies przez tã rzékã do mòjégò zómkù!
I ùzdrzôł jem kòl sebie panią wësoczi ùrodë w sëkniach ze złota i jedwabiu (…)
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A òna schilëła do mie głowã, w ji włosach,
krôsë dozdrzeniałégò żëtka, szklëła sã kòruna złotô,
i rzekła:
– Znajesz mie! A jô ò tobie wiém wszëtkò. Nie
bój sã pastuszkù! Wez mie w remiona i przenies
przez tã wòdã!
Tak jô zmierził òkã rzékã płënącą przede mną
i w ni, jak w zwiercadle, ùzdrzôł jem sebie. Môłi jô
wëzdrzôł procëm ti pòstawny pani.
Nodżi mòje bëłë bòsé a nogawice niżi kòlón
òbtroczkòwóné. Wãps mój, òdemkłi na piersach, dôł
widzec kòszlã z warpù, a ta kòszla nie bëła całô. Mój
kłobùk na głowie miôł dzurë a przez nie włosë
wëlôżałë, jak słoma z gniôzda wróblowégò. I widzôł
jem sebie taczim môłim, biédnym i żôrotnym przë
ti pëszny i wdałi królewiónce, żem òczë spùscył
na swòje bòsé nodżi, bòm sã wstidzył.
Ale òna mie pòłożëła biôłą rãkã na głowie
i rzekła głosã spiéwnym:
– Przeniesë mie, chłopkù, przez tã wòdã.
Zdrzë na ten zómk wiôldżi i pëszny naprocëm: Co jeden wiek lëdzczi òn wëchòdzy na
jawã głãbòką ze zemi i żdaje na swòjégò wëbôwcã. Chto mie przeniese przez tã wòdã do
zómkù òjców mòjich, tegò tam jak króla przëwitają. Wez mie tedë i zanies przez tã wòdã. Bò witro
bãdze za pòzdze. Witro sã zapadną biôłé mùrë i spaniałé słupë i wësoczi dak i złotô bróma, a jeden
dłudżi wiek człowieka minie na swiece, nim przemówic bãdã mògła. (…)
– Nie ùważôj na swòjã małosc i żôrotnosc. Wëstrzélë òkã kù swòji gwiôzdze a ùdzyrże serce do wiôldżi sprawë. Zdrzë, jak pëszny ten zómk! Czej mój złoti bót pòstawiã na jegò stãpienie, znikną bòrë wkół
a wëroscą chatë szczestlëwëch lëdzy, co żdają zbawieniô, jak jich królewô. Wstónie niewiadomi swiatu
lud, ò chtërnym dzeje dôwno pisac òprzestałë i znôwù płëgama òrac bãdze zemiã i żôglama jezdzëc
bãdze pò wòdach. Tej przëbôczi sobie swiat, że lud taczi żił w czasach dôwno minionëch i dzëwic sã
bãdze, że znôwù żëje. (…)
Tej jô òczë pòdniósł na lica królewiónczi i zabôcził, że jem môłim Remùsã. A duch taczi wstąpił we
mie, żem znôwù jął mierzëc òczama drogã przez rzékã. Ale tej jem widzôł, jak z wòdë kù mie dwigałë
sã trzë ùkôzczi, òpòczné i straszné.
Ale królewiónka ùchwëcëła mie za rãkã i pòcészała:
– Nie bój sã pastuszkù! Nen stolem nadżi, co pò sóm pas we wòdze sã czaji, bãdze ce chcôł scygnąc na gruńt rzéczi, jimiã jegò Trud. A nen drëdżi, co na grëbim camrze płënie pò wòdze, a pësk mô jak
dżénia, a òczë, z chtërnëch biją zeloné parmienie: jimiã jegò Strach. Zdrzë,
jak skóra jegò gładkô sã mieni we wszëtczich
krôsach tãgòwëch. Czó, jak jegò skrzidła szãtopiérzowé biją ò sebie, jak klekòtczi we Wiôldżi Piątk. – Nie bój sã pastuszkù straszëdła tegò, bò dobądzesz, bëles wierził w swòjã gwiôzdã... A widzysz tam tã białkã na kraju? – W bestrëch ruchnach sedzy, nodżi pòd sebie jak krôwc.
Na głowie mô mùckã ze sto zwóneczkama. Wiedno smieją sã ji òczë i gãba. Skòrno zatrzãse głową, sto zwóneczków zabrzãczi. Widzysz,
jak machiwô prawą rãką, cëskającë skarëpë
na wòdã. A kòżdi rôz, jak skarëpã cësnie,
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zatrzãse głową, zazwòni zwóneczkama, zasmieje sã i wòłô: Niewôrto! – Smiészné ùkôzczi przed twòje
òczë czarzëc bãdze, bë cã do smiéchù dostac. Ale smiôc sã nie bãdzesz, bò swiãtą sprawã môsz przed
sobą. Zdrzë: pòdniosła w górã prãt. Na prãce sedzy głowa môłpë. I ju sã wali wóz drabinowi, wiôldżi,
a na nim ladënk sana wësoczi jak góra. Nie cygną gò kònie. Cygło z gałązczi leszczënë roczny a zaprząg
– sztërë mëszczi môłé. A jednak wóz jedze! Przed tim płoszëdłã miéj sã na bôcznoscë! – Nôgòrszé òno.
A jimiã jegò: –Niewôrto!
A jô to wszëtkò widzącë nabrôł dëcha i rzekł jem do swòji dëszë: – Terô weznã i przeniesã królewiónkã przez wòdã, a niech sã stónie, co chce.
I ùklãkł jem i wzął òbiema rãkama królewą i pòdniósł jã, jaż dzywno mie bëło, że we mie tëli mòcë.
Tej jem nogã pòstawił w wòdã. I znôwù ùzdrzôł jem w ni sebie, jak w zwiercadle, taczim môłim i niweką, żem zwątpił i cãżôr mie przemógł. Chiże jem pùscył panią mòjã na zemiã i westchnął:
– Królewiónkò! Twój słëga je za biédny i za môłi na taką robòtã!
Wtim z trzôskã wiôldżim zómk zapôdł sã w zemiã. Z krzikã zwątpieniô królewiónka zniknãła mie
z òczu, a jô leżôł jak ùrzasłi pòd kòrunowóną jarzëbiną. Cemno bëło na swiece òd chmùr na pòbiegłim
niebie. (...)
Aleksander Majkòwsczi, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, Oficyna Czec, [b.m.d.w], s. 36–40.

2

Chto je òpòwiôdôczã w tim dzélu? Jak nazéwómë ten tip òpòwiôdôcza?

3

Jaczich mómë bòhaterów w tim wëjimkù. Dofùluj tabelã.
pierszoplanowi
prôwdopòdobny

4

fantasticzny

drëgòplanowi
prôwdopòdobny

fantasticzny

Ùłożë pòsobicą plan wëdarzeniów, wpisëjącë cyfrë òd 1 do 14.

Òdpòczink pòd jarzëbiną.
Widzenié zómkù.
Prosba królewiónczi.
Nadchòdzący grzmòt.
Zôchãcba królewiónczi.
Dodôwanié òdwôdżi Remùsowi.
Dzywny spik.
Kôłpie na rzéce.
Pòdjãcé próbë.
Wątplëwòta Remùsa.
Pòniechanié przenieseniô królewiónczi.
Trzë ùkôzczi w wòdze.
Ùzdrzenié swòjégò òdbicô w wòdze.
Znikniãcé zómkù i królewiónczi.
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5

Wskażë wëdarzenia prôwdopòdobné i fantasticzné.

6

Jak të wëòbrôżôsz so trzë ùkôzczi? Zrób jich pòrtretë na spòdlim òpisënkù z romana.

7

Na spòdlim pòdónëch niżi wiadłów wëmëslë, kògò abò co mòże symbòlizowac zómk i królewiónka?
Remùsowé snicé, bòhaterowie i òbrazë mają ùkrëté, symbòliczné znaczenié.
Wëdarzenia òpisónë w romanie dzeją sã tedë, czedë Kaszëbë bëłë w prësczi
niewòlë (zôbòrë) a nieprzëjôcél prowadzył pòlitikã germanizacje, chtërna pòléga na zniemczenim lëdzy tuwô mieszkającëch i zakazywa jima gadac w swòji
rodny mòwie.

8

A të chcesz wëbawic zapadłi zómk i przeniesc królewiónkã przez rzékã? Ùdokaznij swòje zdanié, zapisëjącë je w zesziwkù.

9

Naùczë sã spiewac piosenkã Tómka Fópczi „Remùsowô cza-cza”

Tómk Fópka

Remùsowô cza-cza
Dzysô nasz Remùs tuńcëje cza-czã
Cza-cza w tim sztóce sã prawie zaczã.
Kaszëbskô cza-cza rozkrãcô sã
Chcemë le terô wrëgnąc òstro w niã
Ref: Cza-cza-cza z Remùsã
Cza-cza-cza z królewiónką
Cza-cza-cza- w kaszëbsczi chëczë
Cza-cza-cza w zapadłim zómkù
Cza-cza-cza
Stolëm téż z nama je na zabawie
Hewò szorclëje z Werónką prawie
Wtim Remùs z karą ksążków chce wéńc
Òstaw le knéżczi, pòjma terô w tuńc!
Ref:…
Môłé krôsniãta òbeszłë pùrtka
Kôrbią, pérocą, jak młodô brutka.
Zaczãłë krącëc, gònic sã wkół
W kùńcu pùrtk cza-czã zatuńcowôł sóm!
Ref:…
Tómk Fópka, Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi Stachùrsczi,
Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, s. 45.

10

Na spòdlim wëjimka romana przërëchtujta wespół pùpkòwi teatrzik. Przëszëkùjta rôczbã dlô
ùczniów i szkólnëch z jinëch klasów.
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Réza sw. Wòjcecha na Pòmòrzé
Kògùm béł sw. Wòjcech, skądka przëwãdrowôł, pò co przëszedł do Pòmòrsczi?

Alojzy Nagel

Swiãti Wòjkù
Swiãti Wòjkù z Czechów rodã
Të co wiarë przëniósł wid
Ni mógł të kòl naju òstac
Mùszôł të do Prësów jic
Më Kaszëbi nôród cëchi
Mógłbës kòl nas mirnie żëc.
Ni miôł të bës kòl nas lëchò
Mùszôł të do Prësów jic.
Swiãti Wòjkù co jes w niebie
Z nieba wiedno na nas zdrzisz
Nie zabôczë naszim lëdzóm
Pòmòc w trudnym żëcu dzys.
Alojzy Nagel, Òdemknij dwiérze, Pelplin 1992, s. 27.

1

Jaczé infòrmacje ò sw. Wòjcechù, przez Alojzégò
Nôgla nazwónym Wòjkã, mòże nalezc w ti wiérzce?

2

Chto je pòdmiotã liricznym? Do kògò zwrôcô sã
òsoba mówiącô? Pamiãtôsz, jak nazéwómë taczi pòeticczi zabiég?

3

Ò co prosy sw. Wòjka òsoba mówiącô?
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A WIÉSZ TË, ŻE…
Nim Kaszëbi przëjãlë chrzest, wierzëlë w wiele bògów (pòliteizm)? Nôwôżniészim
béł Swantewit– bóg ò sztërzech głowach, co zdrzałë na sztërë stronë swiata. Jegò
szlachòta stoja w swiãtnicë w Arkónie, na òstrowie Ruji.
Jiny wôżny bògòwie to:
Rujewit – ògrodzan òstrowù, Rujanów i rujawców (wanożników). Jegò szlachòta przedstôwia nadlëdzczi wiôlgòscë bòga z jedną głową na szëji i z sétmë lëdzczima głowama na piersach. Przepasóny béł zdobnym rzemã, do chtërnégò przëpiãtëch bëło
sétmë gromistëch mieczów.
Pòrewit – bóg prawa, sprawiedlëwòtë i kùltu bòsczégò. Jegò szlachòta mia jednã
głowã na szëji, ale sztërë skarnie.
Pòrenut – ògrodzan małżeństw i rodzënë. Szlachòta przëdstôwia pòstacjã ze sztërëma głowama na sztërzech szëjach, a piątô głowa wërôsta mù z piersë.
Swarożëc – bóg jasnotë, ògnia i piorënów.

4

Sprawdzë w internece abò w ksążce Gerata Labùdë „Historia Kaszubów w dziejach Pomorza”
(s. 96–102), kòmù sã ùdało òchrzcëc Kaszëbów?

PRZËBÔCZË SO!
Zdanié – wëpòwiedzenié, co mô czasnik w òsobòwi fòrmie.
Zdania

pòjedińczné
1 czasnik w òsobòwi fòrmie

zesadzoné
wiãcy niż 1 czasnik w òsobòwi fòrmie

5

W ùczbie ò Remùsu òdszukôj wëjimk, co je zaznaczony jiną farwą. Nazwij kòżdé z tëch zdaniów,
le nôpierwi pòrechùj, wiele kòżdé z nich mô czasników.

6

Przesztôłcë dwa zdania pòjedinczné na zdanié zesadzoné.
a)
b)
c)
d)

7

Sw. Wòjk przëszedł do Pòlsczi z Czech. Pòprosył gò ò to król Bòlesłôw Chrobri.
Wòjcech wëbrôł sã na Pòmòrzé. Chcôł òchrzcëc Prësów.
Prësowie nie chcelë jegò nôùków słëchac. Zabilë gò.
Jegò cało wëkùpił król Chrobri. Zapłacył tëli strzébrznëch dëtków, wiele wôżëło
cało sw. Wòjka.

Zdanié zesadzoné zamień na dwa zdania pòjedinczné.
a) Czedë sw. Wòjcech przëbéł do pògónów w Pòmòrsce, ti gò wëgnelë.
b) Żëcé sw. Wòjcecha je przedstawioné na dwiérzach katédrë w Gnieznie, chtërno bëło stolëcą
Pòlsczi za czasów Chrobrégò.
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Fòlkloristiczné karna
Przëbôczta so piesnie i tuńce marëszka abò szewiec, jaczé wa pòznelë w 4 klase.

FÒLKLORISTICZNÉ KARNO SERAKÒJCE pòwstało w Serakòjcach w gòdnikù 1980 rokù, żebë
kùltiwòwac kaszëbsczi tuńc, piesnie i zwëczi. Òstało założoné z inicjatiwë partu KPZ w Serakòjcach,
chtëren pòwstôł w lëstopadniku 1979 rokù. Do lat 90. karno dzejało przë Gminny Spółdzelni Samòpòmòc Chłopskô, pózni przeszło pòd òpiekã Òstrzódka Kùlturë w Serakòjcach.
Pierszim czerownikã béł Henrik Kòss, pózni wiele lat tã fónkcjã trzimôł Zygmùnt Miotk, pò nim
Iréna Kùlwikòwskô, a dzys karnã czerëje Judita Kroskòwskô. Pierszim chòreògrafã béł Stanisłôw Richert, pózni Jón Własniewsczi, a òd wiele lat do dzys je nim Iréna Warmòwskô. Fónkcjã direktora mùzycznégò jakno pierszi sprawòwôł Sztefón Kwiecyń, a po nim do dzys dnia je nim Witóld Tréder.
Karno wëstãpùje w Polsce i za grańcą. Je dobëtnikã rozmajitëch wôżnëch wëapartnieniów, m. jin.: Medalu Stolema, Nôdgrodë Starostë Kartësczégò „Perła Kaszub 2015”, òdznaczi „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” czë nôdgrodë miona Òskara Kòlberga „Za zasługi dla kultury ludowej”
Fòlkloristiczné karna nôczãscy wëstãpùją w swietlëcowëch ruchnach, jaczé òstałë pierszi rôz zrekònstruòwóné przez Francëszkã Majkòwską (sostrã Aleksandra), a pòtemù m.jin. przez Bòżenã Stelmachòwską. Do dzys są jiwrë, jak pò prôwdze mają wëzdrzec te òbleczenia, jaczé mòglë nosëc w swiãta
dôwny Kaszëbi.
1

Naléz infòrmacje ò karnie z twòjégò òkòlô. Przërëchtuj prezentacjã abò plakat na jegò temat.

2

Wskażë na òdjimkach czãscë białczënégò i chłopsczégò òbleczënkù.
kòszla,
liwk,
szorc,
skòrznie,
bùksë,
kapelusz,
bótë,
bléwiązka,
czółkò,
czepc,
czitel,
kabôt

Dzéwczątka
na głowie
noszą wiónczi,
pannë
– czółka,
a białczi
– czepce.
106

NAZÔD DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

Òkróm swietlëcowëch ruchnów fòlkloristiczné karna wëstãpùją téż w strojach rëbacczich – kaszëbsczich rëbôków. Tedë knôpi òblôkają deszczowé mańtle, a dzéwczãta – fartuszczi z séców,
miast liwków są òkrëté letczima chùstkama. Na głowie ni mają czepców ani czółków, le chùstë.

Karna wëkòrzëstëją w swòjich wëstãpach rozmajité rekwizytë: kùfle, sécë, wiosła, kòrczi.

3

Òpòwiédz, co widzysz na wëbrónym przez se òdjimkù.
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Zdrów żëc
Wiész, co to je dieta? Co to znaczi, że chtos je na diece?
Jaczé të znajesz ôrtë dietë?
Wiész, chto to je weganin? A co gò òdróżniwô òd wegetarianina? Żle môsz jiwer z òdpòwiedzą,
to zazdrzë do internetu.
Dopasuj produktë, jaczé bãdze mógł zjesc weganin, a jaczé wegetarianin. Czãsc z nich bãdą
jedlë jedny i drëdżi.
chléb, rëbë, ówsné płatczi, mlékò, krëpë, groch, biôłi sér,
szabelbón, òrzechë, kapùsta, tomata, zëmòwô kapùsta,
sér, drobnô kapùsta, brzôd, òléj, jôjka
Czasã mùszimë bëc na diece, bò mómë chòri żôłądk. Co tedë jémë?
Niechtërny lëdze stosëją rozmajité dietë. Dlôcze? Pò co to je jima pòtrzébné? Jedzą òni tedë téż
to, co wa, jak môta chòri żôłądk?

Jednégò razu mòji nënce cos bëło wlazłé w krziże. Òna przëjacha z robòtë, wëlazła z aùta, równak
sã nie wëproszcza, leno òsta zdżãtô, tak jakbë dali sedza i czerowa. Tak òna téż pòczurpa dodóm. Na
drëdżi dzéń òna jacha do doktora, a ten zapisôł ji pële, nakôzôł wząc sã za jaczis spòrt a téż zmienic
dietã, bò je za grëbô i ji krziż mô za cãżkò. Jak òna to rzekła tatkòwi, ten jaż dostôł dzëczich òczów. (…)
Zaczãło sã òd jedzeniô. Nënka so wëszuka jakąs dietã-cud i rzekła:
– Jak wama sã nie bãdze widzało to, co jô bãdã jadła, mòżeta so zrobic cos jinégò. Jô wama ekstra
nie bãdã gòtowa.
Tatk mie tłómacził, że mùszimë bëc z nënką zgòdą, temù më jedlë rozmajité zelëska, brzôd, ògardowiznã i czasã jaja abò rëbë. Nôbarżi cesził sã Zbiszk, bò ten ju dôwno nie chcôł jesc miãsa. (…)
Gòrzi bëło ze mną i z tatkã. Szczescé, że starka sã nad nama zlitowa. Zanim nënka przëjacha z robòtë, më jedlë pôłnié ù starczi. Normalné pôłnié.
Jak z nënczënyma krziżama ju bëło lepi, òna zaczã sã òbzerac za jaczims spòrtã. Biegac òna nie lubia,
wòla jezdzëc kòłã, leno ani na jedno, ani na drëdżé nie bëło dobri pògòdë. Na òstatkù to stanãło na
kąpanim. (…)
Nôblëższé cygnienié na basen òstało naznaczoné na niedzelã. Zarô reno më jachelë do kòscoła, tej
pôłnié bez bùlew i bez miãsa, a tej nënka sã zaczã szëkòwac do kąpaniô. (…)
Szczescé tatk chùtkò nalôzł dlô se plac na tim basenie: dżakùzé. Nënka so fejn płiwa, më ze Zbiszkã
zjéżdżelë na zjéżdżalniach, a tatk so sedzôł w bąbelkach jak kòt w smiotanie. Tej-sej òn szedł do saùnë,
a tej nazôd do dżakùzé. Rôz bëła do nie nënka przëszłô, chwilã z nim sedza i so z nim pòwiôda.
Widzôł të, jaczi fejn je ten basen? – òna sã pëta.
– Jo, baro fejn.
(…)
– Tatkù, nama sã chce jesc. Kùpice nóm co do jedzeniô – jamrowôł Zbiszk.
– A co wa chceta?
– Jô chcã fritczi – rzekł Zbiszk.
– A jô hot doga.
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Tatk zarô szedł z nama do baru, co béł téż na tim basenie, i kùpił dlô wszëtczich fritczi i hot dodżi,
dlô nënczi téż. Zbiszk, jak sã béł òd nas dowiedzôł, że w winerkach wnet żódnégò miãsa ni ma i że
hot dog to nie je niżóden pies, ani z òczama, ani òbdzarti ze skórë, swòjégò hot doga zjôdł. Kò nënka
swòjégò nawet nie tknã. (…)
Jak më przëjachelë nazôd dodóm, to ju béł wieczór. Na drëdżi dzéń reno nënka znôwù ni mògła sã
rëchac. Doktór ji rzekł, że dopiérkù basen nie je dlô ni dobri, bò zëmnô wòda na krziże szkòdzy. Tej
tatk ji kùpił kòło treningòwé, to je taczé, co stoji doma, i nënka zaczã zajëmac sã spòrtã doma. Tak nama
jeżdżenié na basen sã skùńczëło. Do czasu.
Janusz Mamelsczi, Mack, Gduńsk 2016, s. 82-86.

1

Dieta nënczi bëła barżi pòdobnô do dietë weganina
czë wegetarianina?

2

Napiszë Mackòwi mëmie receptã na zdrowé żëcé.

3

Jakô bëła przëczëna, że Macka mëma mùsza
bëc na diece? Dofùluj zdanié w zesziwkù.
Macka mëma mùsza bëc na diece,
bò

4

.

Jaczi béł cél taczégò zdrowégò żëcô?
Mëslisz, że ùdô sã mëmie Macka zjiscëc ten cél?

ZAPAMIÃTÔJ!
Wëpòwiedzenia

5

zdanié

równowôżëna zdania

wëpòwiedzenie, co mô
òsobòwą fòrmã czasnika,
np. Jô jidã na basen.

wëpòwiedzenié, co ni mô
òsobòwi fòrmë czasnika,
np. Na basenie.

Przesztôłcë plan wëdarzeniów wedle mòdła.
p.l.

Równowôżëna zdania

Zdanié

1.

Bòlącé krziże mëmë.

Mëmie wlazło w krziże.

2.

Wizyta ù doktora.

3.

Doktór dôł mëmie wskôzë.

4.

Mëma wëszuka dietã-cud.

5.

Całô rodzëna na diece.

6.

Zlitowanié starczi.

7.
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Jedzemë na basen.
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8.

Ùcechë na basenie.

9.

Głód.

10.
11.

Zjedlë më niezdrowé jedzenié.
Krziże nënczi.

12.
6

Mema ùprôwiô nowi spòrt.

Zaplanuj dzejania na całi tidzéń dlô miłotnika zdrowégò żëcô.
Pòniedzôłk
6.30–7.00
reno:
bieganié

Wtórk

Strzoda

Czwiôrtk

Piątk

Sobòta

Niedzela

7 p.p.
Mòcowniô

Nadmòrsczé roslënë i zwierzãta
Dopasuj nazwë do malënków

méwa,
zelint,
czapla,
sztrądowi òst,
zôwlôga

Wëbierzë so jeden òdjimk. Òpòwiédz, co na nim widzysz.

Kòżdé dzeckò je jiné i ni ma na swiece dwùch taczich samëch. Jedne są grzeczné, pòsłëszné i ùżëczné,
a drëdżé psotné, nipòcé i òszczekóné. Nié wiedno to zanôlégô òd òjca i matczi.
Mikòłajk miôł dobrëch starszich. Mielë baro wiôlgą starã, żebë sëna dobrze wëchòwac. Kò nié na
wiele to sã zdało. Béł psotny jak mało chto. Nigdë przedtim ani długò pòtemù, chòc w nôdalszich nórcëkach
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Pòmòrsczi, nie czëlë ò drëdżim taczim rozblekù. Knôpiczk béł baro przekãsny, dze le blós mógł, tam
spsocył. Knôpi ùcékelë òd niegò jak òd ògnia. Rëbôcë, jak le gò widzelë, òdpinelë pasë przë bùksach,
a białczi wzérałë za jaczims toptuchã abò za kórzkwią.
Nënka i tatk nie wiedzelë so z nim radë. Bez niegò mielë wnet òczë wëpłakóné. A to òn kòmùs
przerznął sécë, a to nadżôgòwôł wiosło. Rôz zasztopôł sąsadóm kòmin, to znôwù wëpùscył szôłtësowi
chòwã z chléwa, a jednégò razu chòc dolôł tintu do kropelnicë w kòscele w Rowach. A to le je pòczątk
mikòłajkòwëch psotów.
Nie bëło dlô nie żódny swiãtoscë. Doma téż na nic sã nie zdôł. Rozmiôł za to wësznëkrowac i wząc
kòżdi mëmczin dëtk i kòżdą smaczkã. Wcale sã téż nie ùcził. Òjc, rëbôk, próbòwôł przëùczëc gò do
rëbaczeniô, leno synk nie lëdôł robòtë. Chùtkò mù sã òdniechcało wëpłëwac na mòrze. Za to całima
gòdzënama łazył pò wsë a wëmiszlôł nowé psotë.
Równak jednégò dnia Mikòłajk sã doczekôł. Leżôł òn téj na piôskù i sã wëgrzéwôł w słuńcu. Wtim
tak dosc dalek ùzdrzôł dzywné karno, co wëlôżało prosto z mòrza. Hewò bòżëna mòrza, białka Gòska,
ze swòjima dwórkama sã kąpała i òpôliwa. Wëzeblokłé dzewùsë baro sã ceszëłë cepłu słunôszka. Skôkałë
na piôskù i gòniłë pò sztrądze. Mikòłajk miôł ju w swòjim łepie nowi szpòrt – zakrôdł sã blëżi i wzął
jima ruchna. Jak białczi skùńczëłë sã zabawiac, mòcno sã zlãkłë, bò nie nalazłë swòjich sëkniów. Królewô
mòrza zarô wëzgòdła, co sã mògło stac. Ò Mikòłajkòwëch psotach miele czëté chòc w pòdwòdnych zómkach. Bòżëna baro sã zajiscëła. Zawòła swòjégò chłopa, a starże chùtko òdnalazłë przesprôwcã i sprowadzëłë gò przed trón króla mòrza.
Mikòłajkòwi wcale nie bëło wstid, a téż ni miôł chãcë nikògò przeprosëc. Wedle niegò to béł bëlny
szpòrt i òn miôł z niegò wiôlgą ùcechã. Bòżô pôra mia na to jiny pòzdrzatk i ze strachã mëszla, co to
bãdze, jak knôp ùrosce. Téj ùradzëlë cos zrobic, pòkądka jesz nie je za pózno, i lorbasa ùkarac.
– Òstniesz tuwô, na wëdëmicach, dze të biwôł nôwiãcy, leno nikòmù ju nick nie zrobisz – rzekł
Gòsk. – Jô ce zmieniã w snôżą roscënã, co bez twòje psotë i szkòdë bãdze sã zwa sztrądowi òst. Lëdze
bãdą sã ji dzëwòwac i jã zrëwac, a të bãdzesz cerpiôł.
Dopiérze téj Mikòłajk wërzasł sã nié na żartë.
– Alaże, Panie, królu mòrza! To mést je za òstrô sztrôfa!
– Mòżebno – rzekła bòżëna. – Temù dómë cë jesz jednã mòżnotã. Przińdzesz nazôd do lëdzczi pòstacëji, jeżlë przez rok nicht ce nie ùrwie.
Òd tegò czasu na wëdëmicach roscą snôżé roscënë, zwóné pò pòlskù mikołajkiem nadmorskim. Jak
przepòwiedzôł Gòsk, wiele lëdzy zriwô jich kwiatë, a nie wié, że knôp cerpi. I chòc òne są chronioné, jesz
nie bëło taczégò rokù, a òb lato chòc miesąca czë tidzénia, żebë chtos nie zerwôł jaczégòs mikòłajka.
Janusz Mamelsczi, Nadmòrsczi Mikòłajk w: Kaszebsczé legeńdë, Gdiniô 2010, s. 93.

1

Ùłóżta 5 pëtaniów wielerazowégò wëbòru do tegò tekstu. Pózni wëmieńta sã nima z drëchã
z łôwczi. Òdpòwiédzta na pëtania, a pózni niech aùtór tëch zadaniów wëstawi wama òcenã.

2

Dopasuj nazwë bòhaterów do malënków.

3

Jaczim knôpikã béł Mikòłajk? Napiszë w zesziwkù jegò krótka charakteristika.

4

Nalézë infòrmacje ò roslënie zwóny sztrądowi òst. Napiszë w zesziwkù dwa zdania na ji temat.
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Swiãté Wejrowò
Rozrzeszë rebùs.

a

g

ë

łna + j

pi

szi

[1.]

Nalézë infòrmacje ò ti historiczny pòstacji.

Jakùb Wejer to béł bëlny wòjôrz i dobri przédnik. Wiedzôł ò tim król Sztefón Batori i sã redowôł, że
razã rëszëlë na wòjnã z Mòskwą.
Òbczas wëprawë na Smòléńsk żôłnérze napòtkelë na drodze zychrowny zómùszk, zwóny Biôłô. Dobëcé nad nim zdelë prawie Wejrowi. (…) Kò dobiwanié szło jima baro drãgò. (…)
Jakùb Wejer béł wiedno westrzód nich. Dërchã krącył sã midzë wòjarzama, zachãcywôł, ùdzyrżôł
i pòdpòwiôdôł. (…)
Ò cemnicą założëlë pôrãnôsce minów. Procëmnik nic nie zmerkôł. Wnetka lëft zaczãłë szarpac
mòcné wëbùchniãca. (…) Ò pòrénkù zasôdzôrze ùzdrzelë dwie wiôldżé wërwice w mùrach. Za sztërk
znôwù zaczã sã biôtka. Kò wieczór zómk jesz sã brónił.
– I co terô? – pitôł przédnik. (…)
– Pùdzemë znôwù ò cemnicą – mówilë sapérowie, a w jich òczach bëło widzec taką ùcechã, jaką mô
robòtnik, co kòchô swòjã robòtã.
Ti nocë bróniszowie bëlë barżi òstróżny. Pòstrzeglë sapérów i wënëkelë jich òd mùrów. Òni prôwdac założëlë
minë, leno mùszelë sã przë tim pòspiewac i temù nié wszëtczé wëbùchłë. Równak w mùrach pòkôza sã nowô, wiôlgô
wërwica. Ò pòrénkù wòjarze znôwù dzyrskò rëszëlë do
biôtczi. Z gôrcza Ruscë òdpòwiôdelë ògniã. Kò nie bëlë
w sztãdze strzimac napiérającëch z mòcą żôłnérzów
Wejra. Sóm przédnik prowadzył swòjich.
Wtim lëftã szarpnął wiôldżi trzôsk, z lewi stronë
wëstrzélnął w górã słup ògnia, a pózni na żôłnérzów
pòsëpałë sã kamienie, zemia i gruzgòt. To wëbùchła lëchò
założonô mina. (…) Zasëpało wnet sto żôłnérzów. (…)
Żôłnérze chùtkò pòstrzeglë, że ni ma kòl nich
przédnika, Jakùba Wejra.
Kò òn leżôł pòd grëpą zemi i kamieni. (…) Nie widzôł
ju żódny nôdzeje na retënk i zaczął żegnac sã z żëcym.
(…) Òstatkã swòji swiądë złożił slub. Òbiécôł Bògù, że
jak przeżëje, wëstawi piãkny kòscół, a przë nim klôsztór.
Timczasã żôłnérze szukelë za swòjim przédnikã, leno
nigdze nie bëło widzec żódnégò szlachù.
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Jaż òni ùzdrzelë tósza, co swòjima pótama òdgrzebiwôł zemiã. Ni ma wiedzec, skądka òn sã tam
wzął, czë zwiornął ze zómkù, czë mòże przëszedł z jaczis wsë i szukôł żercô. Jak wòjarze pòdeszlë blëżi,
w wëgrzebóny dzurze òbôczëlë sztëczk ùnifòrma. Zarô téż zaczãlë tam kòpac i wnet wëcygnãlë Jakùba
Wejra. Òn béł czësto òd se.
(…) Lékarzenié pòłómónëch gnôtów dérowało dosc długò, kò na òstatkù Wejer doch stanął na nodżi.
Jak przëjachôł nazôd w swòje stronë, miôł ju zabôczoné ò slëbie.
Pôrã lat pózni przëtrafiło sã, że Jakùb Wejer jachtowôł na grëbégò zwierza w nieòbeszłëch lasach
nad Rédą. Jachta, jak wiedno, dobrze sã ùda i słëchało pò ni përznã òdpòcząc a pòkrzésëc sã kòl ògnia.
Spòsobny plac nalezlë nad strëgą, kòl nié za wësoczich, òbrosłëch bùkama grzëpów.
– Cëż to je tu za strëga? – spitôł sã przédnik. – Jô jesz ni móm bëté w tim placu.
– To je Biôłô, panie – zarô òdrzeklë hewòtny prowadnicë.
Wejer na sztót zesztiwniôł. Przëbôcził so zómùszk Biôłô, nieszczestlëwi przëtrôfk, zdóny slub i cëdowné zretanié.
– Drëszë! – zawòłôł do swòjich kómplów. – Wiele z waju pamiãtô, co mie sã stało òbczas wëprawë
na Mòskwã. Kò wa równak nie wiéta, że jak jô béł zasëpóny zemią, jô zdôł Bògù slub. Bóg mie cëdowno zretôł, leno jô jesz nie béł słowa dotrzimôł. Kò terô chcã wëpełnic mój slub. Móm Bògù òbiecóné
wëstawic kòscół i klôsztór. Ten slub jô zdôł kòl Biôłi, téj wëpełniã gò téż kòl Biôłi.
Pò prôwdze, przédnik kùreszce dotrzimôł słowa. Nowé bùdacëje dôł sënóm swiãtégò Francëszka, co
je znóny z miłotë do zwierzãtów. Wkół klôsztoru wnetka wërosła wies, a z ni òb pôrã wieków miasto,
na pòczestnosc swòjégò załóżcë zwóné Wejrowò.
Janusz Mamelsczi, Wejrowò, w: Kaszebsczé legeńdë, Gdiniô 2010, s. 51.

1

Infòrmacje ò Wejerze z ti legeńdë są zgódné z twòjima? Jaczé znankòwniczi bãdą pasowné do ti
pòstacji? Wëbierzë z ramczi i ùłożë krótką pisemną notatkã ò Wejerze.
nieòdpòwiedzalny,
słabi, dzyrsczi,
bòjazlëwi, bëlny,
zwëczajny, dobri,
zawzãti, lëchi,
òstróżny, mòcny,
ùstãpòwny

2

Jaczima słowama
òpòwiôdôcz nazéwô
Wejera? Naléz
pasowné wëjimczi
w teksce.

3

Naléz na karce Kaszëb
Wejrowò. Pòwiédz,
gdze leżi Wejrowò,
patrzącë òd twòjégò
môla zamieszkaniô.
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A WIÉSZ TË, ŻE…
Môłi Kaszëbsczi Trójgard – tak nazéwómë karno trzech gardów: Rëmiã, Rédã i Wejrowò.
Zrzesz ta pòwsta w 2001 rokù

4

Pòrównôj pisënk pòlsczi i kaszëbsczi pòzwë gardu Wejrowò. Co jes zaùważił?
Spółzwãk h nôczãscy je òpùszcziwóny w nagłosu
niechtërnëch słów.
Zwie sã to tedë h fakùltatiwnym, np.: hôk – ôk, Hél – Él,
halac – alac, heltka – eltka, harbata – arbata

5

Przeczëtôj ùwôżno tekst. Nalézë słowa, w chtërnëch mòże zastosowac h fakùltatiwné. Za sztót
dwòje z waji przeczëtô gò – rôz tak, jak je zapisóny, a drëdżi rôz z h fakùltatiwnym.
Na Hél òb lato zjéżdżô sã wiele lëdztwa, żebë wëpòcząc. Wieczorama sedzą przë ògniszczu, piją
harbatã i jedzą to, co halają ze swòjich celtów i kamperów. Czëc je mùzykã harmóniczi, gitarë,
a spiéwóm ni ma kùńca. Za miedzą dzéwczãta haczkùją malënë, przë chtërnëch roscą jabłónczi
z bòkadoscą brzadu. Le òn nie nadôwô sã do jedzeniô, bò to są heltczi.

Kaszëbsczé Stonehenge
Przeczëtôj infòrmacje ò grëpie wiôldżich kamów, jaczé stoją w Anielsce.

Stonehenge – jedna z nôbarżi
znónëch wiôldżich bùdowli, chtërna
pòchòdzy z dôwnëch czasów
– 4–3 tës. lat przed naszą érą.
Wedle badérów ji ùłożenié je
związóné z tczą Miesądza i Słuńca.
Bùdowlã twòrzą wałë zemi òbłożoné wiôldżima kamieniama.
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Ù nas na Kaszëbach mómë swòje Stonehenge. Ùwôżno òbezdrzëta krótczi film, a pózni przeczëtôjta infòrmacje ò tim môlu. [filmik https://www.youtube.com/watch?v=rs12SFbJYuQ]

Niedalek wsë Wãsorë mòże òbaczëc tajemné kamë, chtërnëch historiô sparłãczonô je z dôwnyma lëdama Gòtów, co przëbëlë ze Skandinawie i zamieszkelë na Pòmòrzim w I wiekù n.e. Kamiané Krãdżi to
smãtôrz przë Jezorze Dłudżim, skłôdający sã z ùsëpónëch w różny strzédnicë kòła kamów i kùrhanów.
Jich pòłożenié je sparłãczoné z wierzeniama dôwnëch lëdów. Tuwò òni chòwelë swòjich ùmarłëch, téż
tu òdbiwałë sã plemienné zéńdzenia. Môl, jaczi Gòcë wëbiérelë na swòjã bóżnicã, zanôlégôł òd czerënków swiata i latnégò przełomù. Niechtërny lëdze wierzą, że kamiané krãdżi to energeticzné pòla. 😊

1

Na spòdlim kartë pòwiédz, jak nôleżi jic, żebë duńc z parkingù do Òfiarnégò Krãgù.

2

Przëłożë legeńdã kartë na pòlsczi jãzëk.

3

Wëkòrzëstëjącë infòrmacje z filmikù, tekstu i kartë dofùluj zdania.
Jezorã.

Kamianné Krãdżi w Wãsorach nalôżają sã nad

.

Je to pòòstałosc pò dôwnëch lëdach, co przëwãdrowałë na Pòmòrzé ze
W Wãsorach je

krãgów, trzë z nich mają pòzwë:
,

.

Môl, w jaczim béła bóżnica, badérowie nazwelë
Òkróm krãgów na mapie są zaznaczoné téż
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Ni ma jak Kaszëbë
Z czim sã tobie parłãczi słowò Kaszëbë?

Aùtobùsã ani jô, ani starka ni mielë jesmë ju lata jachóné. Òd nas do miasta jachałë terô blós trzë na
krziż. Jeden z nich nama prawie pasowôł. Tak më ze starką pòcygnãlë na przëstónk.
Jak më przëszlë na plac, më jesz mielë përznã czasu. Më bë bëlë so rôd sedlë, leno za baro nie bëło
na czim (…)
Jak më wlezlë do aùtobùsa, starka pòdeszła do szoférë kùpic bilietë.
– Wiele przińdze biliet do miasta? – òna sã spëta.
– Dwa złoté – òdrzekł szoféra.
– Co? Tak mało? – ni mògła ùwierzëc starka.
– Jak wë chcece, mòżece dac wiãcy.
– Tej proszã sztërë – rzekła starka.
– Sztërë? –zdzëwòwôł sã szoféra.
– Jo, kò to je òkazja, taczé tóné bilietë! – òdrzekła starka, bò òd dzecka bëła przënãconô do szpórowaniô i nie przepùszcza bë żódny leżnoscë.
– A do cze wama sztërë bilietë, jak waji le je dwòje, a w tim jesz dzeckò – òdrzekł szoféra i przëzdrzôł
sã na mie.
– To mòże bëc – òdrzekła starka. – Tej dôjce le mie dwa. Dlô mie jeden i jeden dlô te knôpa.
W miesce më wszëtkò fejn załatwilë. Starka szła do doktora, bëła ju zarejestrowónô bez telefón, mia
naznaczoną gòdzënã i ni mùsza prawie wcale czekac. (…)
Òd doktora më szlë do aptéczi, a pózni nama jesz òstało përznã czasu, bò nazôd më mielë jachac
z nënką, jak òna bãdze jacha z robòtë. (…)
Tak më so szlë szpacérą.
– Hewò to je szkòła, do jaczi jô chòdza za dzéwczãca – rzekła starka.
– Wë chòdzëlë do szkòłë do miasta? – jô sã zdzëwòwôł, bò ò tim jô nick ni miôł czëté.
– Jo. A co të mëslôł, że jô sã do szkòłë nie nadôwóm?
– Nié, nié, leno do cze wóm bëła takô szkòła, jak wë całé żëcé robilë na môlu?
– Nié, nié, Mackù. Całé żëcé jô na môlu nie robia – òdrzekła starka i sã krëjamno ùsmiéchnã.
– Nié? A dze jesz?
– Jak jô skùńcza tã szkòłã, tej jô bëła jidzonô do zôkònu – rzekła starka.
– Co? – jô ni mógł ùwierzëc w to, co jô czëł. – Do zôkònu? Ala na! Czemù to? Dze?
– Aaa... do wiôldżégò miasta, do Pòznania.
– To mùszało co bëc. A mòji starszi ò tim wiedzą?
– Kò pewno, że jo. Leno pewno jesz tobie nicht nie rzekł.
– Pò prôwdze, nicht. A długò wë tam bëlë?
– Wnet dwa lata.
– A czemù wë tam nie òstelë? Waju wërzucëlë, czë wë stracëlë wiarã, czë co?
– Tak pò prôwdze, to mie bëło pùsto za Kaszëbama. Kaszëbie gwësno nôlepi w òjczëznie. Donëchczas jô jesz nie bëła wëjachónô dali jak na Kaszëbë i mie sã zdôwało, że na całim swiece je tak samò, jak
kòl nas. Że wszãdze są górczi, dolëznë, rzéczi, strużczi, jezora i lasë, pòla i łączi. A tam jô sã przekòna,
że swiat mòże wëzdrzec czësto jinaczi. Że mòże bëc równo jak na stole, że pòla mògą bëc jak òkã sygnąc. Jô sedza i płaka za Kaszëbama.
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– Në jo, a jak wë szlë, wë ni mielë pòwòłaniô?
– Pewno nié. Chòcô mie sã zdôwało, że jô mia. Jak jô rzekła probòszczowi, że jô sã zastanôwióm,
żebë jic do zôkònu, òn mie jesz do tegò zachãcył i tak jô szła. Dopiérkù w zôkònie sostrë sã mną
richtich zajãłë. Në i sã pòkôzało, że jô móm pòwòłanié, leno do cze jinégò.
– A do cze?
– Do żëcô we familie, do robòtë na wsë, na gòspòdarce. I tu jô sã pò prôwdze dobrze czëjã. Jô jem
z pòkòleniô Mszczuga, do sécë i pługa.
– A mòże wë sã zakòchelë w starkù?
– Starka jô jesz tej wcale nie zna. (…)
Janusz Mamelsczi, Mack, Gduńsk 2016, s. 87–92.

1

Zapòznôj sã pò cëchù z tekstã Janusza Mamelsczégò,
a pózni z drëchã z łôwczi przërëchtujta snôżé czëtanié
wëapartnionégò wëjimka z pòdzélã na role.

2

Òpòwiédz historiã starczi Macka.

3

Starka gôda, że je z pòkòlenia Mszczuga,
do sécë i pługa. Wiész, chto to béł Mszczug?
Jak rozmiejesz tã rzeczónkã?

4

Jaką przëczënã òdéńdzeniô z klôsztoru
pòda starka Macka? Wskôżë pasowny
wëjimk tekstu.

5

A czim dlô ce są Kaszëbë? Czëjesz sã bùszny
z tegò, że jes Kaszëbą? Czedë nôbarżi pòdsztrëchiwôsz to, że jes z Kaszëb?

6

Przërëchtuj prezentacjã na temat:
Co dlô ce znaczą Kaszëbë?

Mszczug, jinaczi Mscëwój,
Mestwin – ksążã Pòmòrsczi;
Mszczug II béł òstatnym
kaszëbsczim ksążëcã z dinastie Sobiesławòwiców.

Słuńcowi czas
Ùłożë rzeczónczi sparłãczoné ze słuńcã.
Chto nie widzy reno słuńca,

tam chòrzëją bez kùńca.

Gdze nie wpùszczają òknã słuńca,

nawetka słuńce zle wschòdzy.

I dlô biédnëch

słuneszkò swiécy.

Sebie w słuńcu stôwiómë,

temù smùtny dzéń do kùńca.

Gnërze

a jinszich w céni.
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Léón Heyka

Słuńce
Nowi czas i nowé żëcé,
Wkòło kwitnie snôżi môj;
Letny wiater letkò wieje,
Szëmi cëchò senny gôj.
A chto chce niech doma sedzy,
Mie to wrzenié chwatã rwie;
Në le dzéwczã, dali brace,
Zemia sã òd żëcô gnie.

Léón Heyka – pòéta
pòchòdzący z òkòlô We
jrowa, ksądz. Twòrził pò
d
pseùdonimama, m.jin
.:
Czernicki, Cérzón, Léwo
n.
Je aùtorã pòématu „D
obro gòst i Miłosława”. Strac
ony
przez Niemców w Szpã
gawsc zim Lese na pòczątk
ù II
wòjnë swiatowi.

A jak miłi zawiôł wietrzik,
Jak to lubi je pòrénk;
Ptôch sã kąpie w strzébny rosë,
Człowiek żëwi jak bòrénk.
Chùtkò, chùtkò, słuńce jidze,
Òno zdżinie, nie mdze nic;
Chòc nié wicy, pełną piersą
Pòj pòreną swiéżosc pic!
Léón Heyka, Kaszëbsczé spiéwë,
Gduńsk 1999, s. 13.

1

Dopiszë do pòdónëch jistników epitetë.
czas

wietrzik

swiéżosc
môj

gôj

pòrénk
wiater

żëcé

PRZËBÔCZË SO!
Òkreslenié jistnika w teksce to epitet. Nôczãscy je
wërażony znankòwnikã. Òkresliwô znanczi òsób, rzeczi
abò zjawiszczów. Nadôwô plasticznosc wëpòwiedzenióm
i òbrazóm ùkôzónym w lëteracczim teksce. Wpłiwô na
wëòbrazniã òdbiorcë.
2

Jaczi òbrôz të bë mógł namalowac na spòdlim wiérztë? Jak nôtëra òpisónô w dokazu wpłiwô
na człowieka?

3

W jaczim nôstroju je pòdmiot liriczny i do czegò zachãcywô czëtińca?

4

Czemù Heyka nadôł temù dokazowi titel Słuńce? Ùdokaznij swòjã ùdbã.

5

Wëkònôj malënk do ti wiérztë i nadôj mù titel. Zróbta klasową wëstawã i pòczëjta sã tak, jakbë
wa bëlë w galerie.
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W mòjim ògrodze
Pòznajesz te kwiôtczi? Nazwij je. Jich kaszëbsczé nazwë nalézesz w słowarzach.

Przë chëczach, na kùńcu do drodżi, leżi ògród ògrodzony doòkòła płotã z rëk, chłądama a wietewkama wëpłotłim, wąsczé ale czësté ganczi są wëgarbioné a lelijama òbsadzoné; kréze a zôgónczi do
kwiatów kalkòwónyma kamieniama òbkrańcowóné.W nim roscą te stôroswiecczé chróstë a krze: róże
dëbeltowé, bòżé drzéwka, kòle chëczi lëba z biôłégò a mòdrégò besa. Leszczëna, kòle ganków pôrã
krzów krëzbùl, swiãtojank, malënów, w nórce czôrny bes a drzón. Róże a chróstë mają ju swòje pierszé
zeloné lëstczi wësënioné; òd kwiatów, przezrocznëch stoją szëlp, tëlpón, rabarba, lelije, nôrcëzë, sztifmùterczi, szałwija, òrikle wkół westrzédnégò kréza, gòzdzyczi, nadżetczi; swiéżo zasóné kwiatë czełkùją, a ju tutczi wëtikają; pózni òbôczisz rezedã, astrë, słoneczniczi….
Alojzy Bùdzysz, Kaszëbsczi pòrénk majowi, w: Dokôzë, Gdiniô 2007, s. 121.

1

Przeczëtôj ùwôżno tekst Alojzégò Bùdzysza i wëpiszë nazwë kwiôtków. Dopasuj do nich pòlsczé nazwë.
lilia, narcyz, astry, nagietki, tulipan, bez, bratki,
goździki, rezeda, słonecznik, róża
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2

Co òkróm kwiôtków rosce w ògrodze Aneczczi? Wskôżë pasowné òdjimczi? Jaczi roslënë ni ma
w ji królestwie? Wiész, jak òna sã nazéwô?

3

Namalujmë ògród Aneczczi. Zabawa „Malôrz namalowôł…” pòlégô na tim, żebë namalowac
òbrôz wedle wskôzów jednégò z waji, chtëren je malarzã. Wëkòrzëstëjącë słowiznã z dzysészi
ùczbë, gôdô jinym ùcznióm, co je na jegò òbrazu, np. Z prawi stronë namalowôł jem marzëbiónczi,
za nima dwa krze swiãtojónk … Zadanim ùczniów je namalowanié òbrazu wedle ùdbë malarza.
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Kaszëbskô Królewô
Pòniżi môsz tekst piesnie ò Kaszëbsczi Królewi, co mieszkô w Swiónowie. Pech, że Smãtk-psota
znôwù namièszôł i wëmazôł niechtërne słowa. Òb czas słëchaniô dofùluj tekst piesnie, żebës
mógł jã zaspiewac.
Jón Trepczik

Kaszëbskô Królewò
Kaszëbskô Królewò! Bòżi

kwiat!

Panëjesz ju nama hewò òd sta lat.
Do Ce më sã

, wiedno mòdlimë,

Ò bòkadosc

co dzéń prosymë.

Ref: Swiónowskô nasza
Na starżë stojimë

,
lud,

Wez prowadzë

.

Gdze skrzi sã nieba wieczny
Nôswiãtszô Marija, raju pëszny

!

Przëstojiwómë Ce, jesmë przë Ce rôd.
ù Sëna dlô nas niebny

,

renë, niech Cë nas mdze żôl!

Zgòjë
Ref: Swiónowskô
Ùkòrunowónô, tesknimë do Ce,

nama wiedno,
A czej nas ju
Barnicą mdzë naszą,

kòle se!

Syn Twój przed swój
na swój plón!
Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, òprac. Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Gduńsk 2006, s. 79.

Naùczë sã snôżo spiewac tã wôżną dlô nas Kaszëbów piesniã.

Swiónowò to je môłô wies nad jezorã, w snôżi dolëznie, tam, dze Łeba sã łączi z Damnicą. Przódë tamtądkã szła wôżnô droga ze Gduńska do Mirochòwa, dze mieszkôł przédnik mirochòwsczégò krézu. Kòżdégò rokù we wiliã swiãtégò Jana do Swiónowsczégò Jezora schôdało sã lëdztwò ze wszëtczich strón fejrowac nôkrotszą noc w rokù. Chòcô Sobótczi to béł baro stôri zwëk, jesz z pògańsczich czasów, mòcno
widzôł sã lëdzóm. Nie je dzywno, że kòscół zrobił w ten dzéń swòje swiãto, a na jegò patróna wëbrôł Jana
Chrzcëcela. Òd jegò miona wzã sã pózni pòzwa wsë Swiónowò (swiãté Jónowò).
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Ti nocë pôlëlë tam wiôldżi òdżin, mùzykańcë grelë, a wszëtcë tańcowelë. Pózni brutczi kładłë na wòdã
winuszczi, a bëńlowie je mùszelë wëłowic. Ò północë wszëtcë szlë szëkac za kwiatã parpacë. Lëdze wierzëlë, że temù, co gò naléze, òn przëniese szczescé.
Cãżkò bëło tegò dokònac, bò kwiat kwitł leno jednã
noc, a do te jesz béł môłi i rósł òd spódkù lësta.
Jedny snôżi swiãtojańsczi nocë swòjégò szczescô
szła szëkac zakòchónô pôra. Młodi ju wrëjowelë òd
jaczégòs czasu, leno krëjamno, żebë starszi nick nie
wiedzelë. Òni jima na to nie dôwelë zgòdë. Mieszkelë pò sąsedzkù, leno bëlë pòsztridowóny.
Bëniel béł prawie wëłowił z jezora winuszk
swòji pannë i szczestlëwô pôra rësza na nôblëższą górkã, żebë sã schòwac przed òczama starszich.
Wej, co to bë bëła za ùcecha, czejbë òni nalezlë
cëdowny kwiat. Mòże bë starszi przëszlë do zgòdë
i pòzwòlëlë na żeńbã?
Zakòchóny chòdzëlë ju dosc długò i òbzérelë
kòżdi czerz. Wtim përznã dali, na samim czëpie
ùrzemczi òni ùzdrzelë słabi wid. Pòdeszlë blëżi
i w parpacë nalezlë skôrb. Leno nie béł to kwiat,
a przesnôżô, drzewianô figùrka Marije, co trzima na rãce
Dzecã Jezës. Młodi przëszlë z nią do ògnia.
W Swiónowie téj jesz nie bëło kòscoła, temù téż wszëtcë sã zgòdzëlë, żebë figùrkã zaniesc do kaplëczczi w Mirochòwie. Tak téż bëlë zrobilë.
Na drëdżi dzéń wieczór młodi znôwù sã zeszlë nad jezorã. Òn cos szeptôł słodkò dzéwczãcu do
ùcha, a òno sã smiało ùceszno. Jak le òni sã przëzdrzelë na zarosłą parpacama górkã, znôwù òbôczëlë
słabi wid. Wejle, jak òni bëlë zdzëwiony, czej w parpacë nalezlë tã samã figùrkã, co nie wiedzec jak
z Mirochòwa przëszła nazôd do Swiónowa.
Nie bëło jiny radë, zakòchóny zawiozlë jã nazôd do Mirochòwa.
Ale jak trzecégò dnia nalezlë figùrkã znôwù w Swiónowie, ùznelë, że to je znak. Tej lëdze ùmëslëlë
wëstawic w tim môlu kòscółk.
Òd razu wzãlë sã do robòtë i mòckò sã przë tim pòspiéwelë. Wnetka na górce béł stanął drzewiany
kòscółk, a do bëna wstawilë cëdowną sztaturã.
Òd te czasu do Swiónowa cygną pielgrzimi i dostôwają wiele łasków. Wiele òstało ùzdrowionëch,
wiele nawrócëło sã do Bòga i wiele téż òdchôdô òd lica Marije z wòlą pògòdzeniô ze wszëtczima.
Swòjich sztridów zaprzestelë téż starszi zakòchónëch. Krótkò pòtemù młodi mielë wieselé. Żeniałi
żëlë szczestlëwie i we wiôldżi zgòdze, dlôte do Swiónowa òsoblëwie cygną pôrë, żebë prosëc ò dôr szczestlëwégò wespółżëcégò.
Wejle, tak młodi nalezlë w krzu parpacë kwiat prôwdzëwégò szczescô dlô Kaszëbów, a Swiónowską
Matinkã wnet zaczãlë zwac Królewą Kaszëb.
Figùrka, tak, jak cëdowno sã nalazła w Swiónowie, tak téż przetrzima wszëtczé nieszczesca. Ji kòscółk dwa razë béł spôlony, kò sztatura doch sã ùreta. Figùrka przetrwa téż rëszawã drëdżi swiatowi wòjnë, chòcô bëła zadżinã i nicht ju ni miôł nôdzeje, że sã naléze. Kò doch wróca nazôd do Swiónowa,
chòcô nicht nie wié jaczim spòsobã. A kòżdégò rokù przëchôdają do ni niezrechòwóné gromadë pielgrzimów.
Janusz Mamelsczi, Swiónowskô sztatura, w: Kaszëbsczé legeńdë, Gdiniô 2010, s. 47.
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1

Napiszë historiã cëdowny sztaturë,
òdpòwiôdającë na pëtania.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Czedë rozgriwają sã wëdarzenia?
Co sã robiło tegò dnia?
Co młodi lëdze robilë ò północë?
Czemù lëdze szukelë parpacë?
Jak długò dérowało kwitnienié parpacë?
Chto szedł szëkac swòjégò szczescô?
Co òni nalezle w parpacë?
Co òni zrobilë z ną nalézëną?
Co sã stało pòstãpnégò dnia?
Wiele razy pòwtôrzało sã to zdarzenié?
Co ò tim pòmëslelë lëdze?

2

Do Swiónowa co rokù pielgrzimùją lëdze
z rozmajitëch strón Kaszëb, żebë pòkłónic
sã Królewi Kaszëb. Naléz infòrmacje, czedë
òdbiwają sã òdpùstë w Swiónowie
i z leżnoscë jaczégò swiãta.

3

Pòszëkôj infòrmacji ò tradicje,
chtërna mô pònad 300 lat,
kłóniającëch sã òbrôzów Matczi
Bosczi òbczas tëch pielgrzimków.

4

Infòrmacje z cwiczënków 2 i 3
wëkòrzëstôj i przërëchtuj
lapbooka na temat pielgrzimków
do Swiónowa.

5

Dzéwczãta z legeńdë w wilijã swiãtégò
Jana pùszczałë wiónczi na wòdã.
Przëszëkùj swój wiónk, a w wilijã
Jana pùscysz gò w swòjim òkòlim
na jezoro.
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Słowôrzk
B

fòrsz – bëlny

badéra – badôcz

frisztëk – pòkrzésnik

bąbelwòda – gazowónô wòda
bestri – farwny
bëniel – kawalér
bòkadosc – skòpicą
bòrda – wiele, fóra
bòrénk – knôpik
bùchta – zôgroda dlô swiniów, kòzów,
òwców

G
gëldzëc – gilgac
gnëra – mrëk
gôrczk – garnuszk

H
hewòtny – ten (nen co je bliskò)

C
camer – piéń drzewa

J

cerpiskò – smãtôrz

jadłoba – wiôldżi kłopòt

colemało – czãsto

jamrowac – jiscëc sã, narzekac

cop – warkòcz

jesorë – szczeżle

cygło – diszla

jiscëc sã – kłopòtac sã, zamartwiac sã

czó – ùważôj, òpasuj

juwernota – tożsamòsc

czurpac – cygnąc bótama pò zemi

K

D

kawel – los
kalkòwóny – bielony wapnã

dejade – jednak, równak

kléd – sëknia

dérowac – trwac

klëczka – klamka

dostónkòwi – dostatny, bòkadny

kòpla – ògrodzoné pastwiszcze

dozérôczka – wastnô, co dozérô chòrëch
abò robi zastrziczi

kòrbacz –batug, bicz

drist – smiałi, òdwôżny
dzyrsczi – òdwôżny

kórzkwia – wiôlgô drzewianô łëżka
do zupë

dżéna –knôrz, knur

krëjamno – pòtajemno

kòrczi – drzewiané szlorë

kùszkac – całowac

F
fejrowac – swiãtowac

L

flot – chiże

latawiszcze – lotniskò

fóksa – farwa kònia, gniadi

lorbas – laps, zgardl. bëniel wërosłi, mòcny
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M

rën – bënë

méstrowac – naprawiac,

rojic – marzëc, brzątwic so

mërawi – złoslëwi

roman – pòwiesc

mòczka – gąbka

rozblek – nipòcéùsz

môltëch – jedzenié

rozkòscerzac – rozrastac sã

mùcka – czôpka

ruchna – òbleczenié
rutowati – przezérny (jak przez rutã)

N
niweka – niedołãga, niezdara, chërlôk

S
sklep – kùla, dólnica

Ò
òbsądzënk– sądowi wërok
òbtroczkòwóny – òbszarpóny
ògradzan – òpiekùn
òtrok/òtroczëca –dôwni: syn/córka,
téż wnuk/wnuczka

P

smiotë – zaspë
smôrzcz – smùczk
smùkac – pieszczëc, mùjkac
statk – nôczënié, skòrëpa
strogòtlëwi – dobri
szabelbón – fasola, bónk
szãtopiérz – zwiérz pòdobny do skrzidlati
mëszë
szëpelka – szëfelka

panewka – patelniô

szkólniczka – białka ùczącô w szkòle

pażãc – mùrawa, òtłóg

szlachòta – pòdobiéństwò

perowac – pãdzëc, chùtkò nëkac

szmërgnąc – cësnąc, rzucëc

pérotac –plesc
pierwi – czedës
pòczestnosc – tcza, ùznanié
pòkrzésnosc – pòkrzepienié
pòsobicą – za régą, jedny pò drëdżich
pòtrôwnica – ôrt lasowégò brzadu,
pòdobny do môłi malënë
pòżdôwk – pòczekalniô
pôłnié – òbiôd

sznëpa – sapa, sapka,
sznëpelnik – chùstka do nosa
szorclowac –szpòrtowno: tuńcowac
szôlka – miseczka
szpórowac – òbszczãdzac
sztót – chwila
sztrąd – brzég
sztrépòwi (kòd) – kreskòwi kòd

prãżëc sã – sztramòwac sã, napinac sã

sztrëchùlce –krzosczi,

przikrzëc sã – mùdzëc sã

sztridowac sã – kłócëc sã

pùczel – plecë, krzebt

szwąg – roznëk

R

T

rãdo – chwatkò, chùtkò

toptuch – pòmiwôk

rézowanié – wanożenié

turzëc – chùtkò jachac na kòniu
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twórz – zwierzątkò pòdobné do łasëcë
czë kùnë

Ù

Z
zafedrowac – zamówic,
zachlastnica – szpòrtowno: pierzëna
zdënk – slub

ùnuzlóny – ùczapóny

zekùtnik – kòmòrnik

ùdzyrżëc – ùmòcnic

zmiarti – baro chùdi
zmògłi – zmãczony

W
wartarze – strażnicë
warpòwi – zrobiony z warpù – grëbégò
materiału ùprzãdłégò doma

znobic – chłodzëc
zófa – leżanka
zôcérka – mlécznô zupa

wãps – cwéter bez rãkôwów

Ż

wczadzëc – wnëkac

żdac – czekac

wëléwk – łónk

żoch – prąd wòdë

wiodro – pògòda

żôrotny – biédny, mizerny

wrëjowac – zalecac sã

zôwlôga – ôrt mòrsczégò zwierzątka, pòl.
meduza

wspòmóżka – wspiérka
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Spisënk zamkłoscë na platce CD
1. Janusz Mamelski, Pierszi dzéń w szkole, czyta Magdalena Kropidłowska
2. Janusz Mamelski, Mack, rozdz. VIII, Hipnoza, czyta Michał Bronk
3. Pòwstanié klôsztoru w Żarnówcu, czyta ks. Marian Miotk

•

s. 6

s. 10

s. 29

4. Tomasz Fopke, Plińcowanié, czyta Magdalena Kropidłowska
5. Tomasz Fopke, Òmiwajk, czyta Magdalena Kropidłowska

•

•

•
•

6. Tomasz Fopke, W kòmòrze, czyta Magdalena Kropidłowska

s. 30
s. 30

•

s. 32

7. Józef Ceynowa, Brót chleba przemieniony w kam, czyta Danuta Stenka

•

8. Piosenka Tata i kòza, słowa Jan Trepczyk z Prokowa / Edmund Kwidzyński

s. 42

•

s. 48

9. Piosenka Tata i kòza – wersja instrumentalna
10. Janusz Mamelski, Mack, rozdz. XII, Apartnota, czyta Michał Bronk
11. Piosenka Skrzëpi zëmë wóz, muz. i słowa Tomasz Fopke

•

•

s. 64

s. 74

12. Piosenka Skrzëpi zëmë wóz – wersja instrumentalna
13. Janusz Mamelski, Mack, rozdz. XV, Kùpisz, czyta Michał Bronk

•

s. 85

14. Aleksander Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, rozdz. III,
		 czyta Zbigniew Jankowski • s. 100
15. Piosenka Remùsowô cza-cza, muz. i słowa Tomasz Fopke

•

s. 103

16. Piosenka Remùsowô cza-cza – wersja instrumentalna
17. Piosenka Kaszëbskô Królewò, muzyka i słowa Jan Trepczyk

•

s. 121

18. Piosenka Kaszëbskô Królewò – wersja instrumentalna
2, 10, 13 – 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.
14 – nagranie rozdz. III powieści Aleksandra Majkowskiego, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé
pochodzi z płyty zrealizowanej w ramach Akademii Bajki Kaszubskiej. Nagrania dokonano w Studiu Nagrań Radia
Gdańsk. Realizacja, reżyseria, mastering: Jacek Puchalski. Gdańsk 2019 r.
1, 4, 5, 6 – nagrania dokonano w Studio Fiolet Magdalena Kropidłowska. Sierakowice 2019 r.
8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 – śpiew: Weronika Ceynowa, aranżacje Tadeusz Korthals. Nagrania dokonano
w North Studio. Swarzewo 2019 r.
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