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Paùlëna Wãserskô

Klasë II–III spòdleczny szkòłë
(3 gòdzënë ùczbòwé)

Jastrë na Kaszëbach
Céle
·
ùtrwaliwanié wiédzë ò jastrowëch zwëkach
·
wzbògacenié słowiznë sparłãczony z Jastrama
·
rozmienié robieniô samémù i wespółrobòtë z drëchama z klasë
·
czwiczenié ùwôżnégò òbzéraniô filmòwëch dokazów i bëcégò ùwôżnym
Metodë i techniczi
·
malowanié plakatu
·
diktando
·
przepisywanié krótczégò zdaniô napisónégò w kaszëbsczim jãzëkù
·
gôdka z drëchama z klasë
·
plasticzné czwiczenia
·
nôùka na pamiãc
Fòrmë robòtë
·
indiwidualnô robòta
·
dwùgôdka z drëchã
·
robòta w grëpie
Materiałë
·
25-minutowi program TVP z cyklu „Ziarno”, òdcynk
pt. „Chrystus Zmartwychwstał”: https://vod.tvp.pl/
video/ziarno,chrystus-zmartwychwstal,24813409
[Kaszëbsczé Karno Piesnie i Tuńca „Sierakowice”
i regionalistka Emiliô Reclaf òpòwiôdają w nim ò jastrowëch zwëkach na Kaszëbach]
·
laptop, głosniczi/ mùltimedialnô tôfla
·
kôrtë zadaniów i brëkòwné materiałë do stacji zadaniów (dlô kòżdégò ùcznia fùl zestaw)
·
blewiązczi, papiorowé, materiałowé abò plastikòwé
kwiatë, gòdowé wińce, pôcórczi, wietewczi, pùjczi
(kwiatë wierzbë), zeloné chłądë roscënów, na przëmiar

·
·
·
·
·
·

żarnówc, bòrownik (pòl. barwinek), bùksówc (pòl.
bukszpan) na stojiszczu Jastrowé palmë
gòtowóné jaja (jedno jaje dlô jednégò ùcznia) na
stojiszczu Malowanié jôjków
jałówcowô wietew
farwné pisôczi
farwné kôrtczi A5
krédczi, nożiczczi, bliwczi
statk z baro zëmną wòdą

Bibliografiô
Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury
ludowej, t. I, s. 193–195; t. II, s. 85–86.

CYG ÙCZBË
WSTÃPNÉ ÒGNIWÒ
1. NA PÒWITANIÉ
Szkólny przërëchtowôł dosc wiôlgą miskã (abò jiny
statk) z baro zëmną wòdą – nôlepi, jakbë w ni płiwałë
kòstczi lodu – i pòstawił jã kòle swòjégò biórka abò na
nim; na statkù mùszi bëc wiôldżi nôdpis „baro zëmnô
zdrzódlanô wòda”. Czej wszëtcë szkòłownicë ju bãdą
w klase, szkólny pòmalinkù òbmiwô twôrz w ny zëmny
wòdze. Gwësno ùczniowie bãdą sã pitac, czemù robi
tak cos. Szkólny gôdô, że òdpòwiédz nalézą w telewizyjnym programie, jaczi dzys òbezdrzą.
2. ÒBZÉRANIÉ FILMÙ
Szkòłownicë na pierszi ùczbie òbzérają całi program pt.
„Chrystus Zmartwychwstał” z cyklu „Ziarno”, w jaczim je
gôdka ò kaszëbsczich jastrowëch zwëkach. Ùczniowie
baro ùwôżno òbzérają wskôzóny dzélëk ò kaszëbsczich
zwëkach i mają starã zapamiãtac jak nôwicy. Robiącë
pózni zadania ze stacjów, bãdą mùszelë wëkazac sã dobrą pamiãcą.
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KLASË II–III SPÒDLECZNY SZKÒŁË
SPÒDLOWÉ ÒGNIWÒ – STACJE ZADANIÓW
Bôczënk: Szkólny przërëchtowôł na ùczbã materiałë do
stacji zadaniów, a przed ùczbą – ùkłôd łôwków w klase
wedle swòji ùdbë. Na kòżdi łôwce, tj. na kòżdim stanowiszczu, leżi kôrtka A4 z napisóną nazwą zadaniô do
zrobieniô (np. PLAKAT abò JASTRË W SŁOWACH), są
téż wszëtczé brëkòwné instrukcje a materiałë, pasowno
do lëczbë ùczniów w klase. Szkólny tłomaczi szkòlôkóm,
że mają za zadanié pòdéńc do kòżdégò stanowiszcza
i wëkònac zadanié.
Na pòczątkù kòżdi ùczéń bierze KÔRTÃ ZADANIÓW
(mòże jã nalezc na kùńcu scenarnika) òd szkólnégò, cobë
wpisac swòje miono a nôzwëskò i sã dowiedzec, jaczé
zadania robi sã samémù, a jaczé z drëchama. Na kùńc
kòżdi mùszi pòdéńc do szkólnégò i pòkazac mù, jak
zrobił wszëtczé zadania. Kòżden szkòlôk mòże zacząc òd dowòlnégò stanowiszcza, cobë nie bëło rzmë
ùczniów przë jedny łôwce. Pónktë zapisëje szkólny na
kùńc ùczbë.
3. PLAKAT
Ùczniowie malëją na kôrtkach plakat ò jastrowëch
zwëkach na Kaszëbach. Malëją wszëstkò to, co jima sã
ùdało zapamiãtac, czej òbzéralë program.
4. ZAJC – JASTROWÔ KÔRTKA
Na stole leżą farwné kôrtczi. Dlô kòżdégò szkòłownika
sygnie jedna. Ùczniowie, wëzwëskiwającë instrukcjã
z zadania 2 ze Stacjów Zadaniów, mają zrobic z papioru
zajca, dac mù miono, a pózni, z pòmòcą swòjich starszich, wësłac gò jakno jastrową kôrtkã do kògòs, kògò
nôbarżi lubią.
Ùczniowie, co skùńczëlë robòtã, pòdchôdają do drëcha
z klasë i gôdają mù, jak nazéwô sã jich zajc. Na przëmiar:
Mój zajc mô miono Zãbùszk. Mój zajc nazéwô sã Jónk. Jimiã
mòjégò zajca to Gnéska.
5. JASTRË W SŁOWACH
Kòżdi szkòłownik bierze jednã kôrtkã ze stołu. Szkólny gôdô słowa sparłãczoné z Jastrama, ùczniowie mają
starã pòprawno zapisac słowa na swòjich kôrtkach.
Na przëmiar: Jastrë, zajc, kòszik, jałówc, barónk, palmë,
jôjka, pùjczi.
6. JASTROWÉ PALMË
Na stole leżą rozmajité wietewczi, blewiązczi, krepa, sztuczné kwiatë, gòdowé wińce, farwné pôcórczi.
Ùczniowie mają zrobic jastrową palmã wedle mòdła,
jaczé widzelë w programie. Szkólny dlô zmiłczi pòłożił
dodôwkòwé rzeczë (np. gòdowé wińce), cobë òbôczëc,
czë szkòłownicë ùwôżno słëchelë tegò, ò czim bëła
gôdka w telewizyjny aùdicje.
7. MALOWÓNÉ JAJA
Ùczniowie pòdchôdają do stojiszcza, gdze leżą
gòtowóné na cwiardo jôjka (szkólny przed tą ùczbą
mòże pòprosëc ùczniów, żebë na pòstãpną kòżdi
przëniósł dlô se gòtowóné jaje) i farwné pisôczi. Dlô
zmiłczi szkólny dołożił pisôczi téż w taczich farwach,
ò jaczich nie bëło gôdczi w telewizyjnym programie. Kòżdi ùczéń bierze jedno jôjkò i mô starã tak je
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pòfarwic, żebë dostac farwë, ò jaczich czuł w programie.
Wôrt pòdsztrichnąc, że to nié Kaszëbi òpòwiôdają w programie ò tim, w jaczich farwach bãdą jôjka, le aktorka –
Hònorata Witańskô.
8. CZËTANIÉ
Ùczniowie czëtają wëjimk ze słowarza ksãdza Bernata
Zëchtë. Ùczą sã na pamiãc jednégò z dwùch krzikniãców.
KÙŃCOWÉ ÒGNIWÒ
9. PËTANIA
Szkólny pitô ùczniów, jakô stacja widza sã jima nôbarżi
i dlôcze, a szkòłownicë òdpòwiôdają.
10. DOMÔCÉ ZADANIÉ
Szkólny zapisëje na tôflë numer swòjégò telefònu.
Ùczniowie mają gò zapisac w swòjich zesziwkach i w swiãta
Wiôldżi Nocë napisac do szkólnégò SMS z żëczbama:
Wszësczégò nôbëlniészégò na Jastrë! Wôżné je, żebë nie
zabëlë sã pòdpisac mionã i nôzwëskã!
11. DËGÒWANIÉ
Na kùńc ùczbë szkólny pòdczorchiwô, że czedës na Kaszëbach lëdze w Jastrowi Pòniedzôłk nie òbléwalë sã
wòdą, a dëgòwelë dëgùskama. Szkólny stoji w progù
zalë i dëgùje jałówcã pò nogach ùczniów wëchôdającëch na przerwã.

STACJE ZADANIÓW
1. Namalëjë plakat, jaczi bãdze nawlékôł do jastrowëch
zwëków na Kaszëbach.

KLASË II–III SPÒDLECZNY SZKÒŁË
2. Wëzwëskiwającë tã słowną instrukcjã i téż òdjimkòwą
ze stacji, zrób z papioru zajca, dôj mù miono i wpiszë jastrowé żëczbë.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Instrukcjô
Wez jednã farwną kôrtkã, pòłożë na ni swòjã dłóń
i jã òdmaluj bliwkã.
Wez nożiczczi i wëtnij céchùnk swòji dłonie.
Òstróżno wëmażë sztrichë, jaczé òstałë òd bliwka.
Złożë czikc i môłi pôlc do westrzódka.
Strzódkòwi pôlc zagnij do tëłu.
Namaluj zrobionémù przez sebie zajcowi òczka,
nos, wąsë, zãbë, lëpë i ùszë, pazurë, pótã.
Wëmëslë dlô zajca miono i zapiszë je z przódkù zajca.
Zapiszë z tëłu zajca jastrowé żëczbë: Wszësczégò
nôbëlniészégò na Jastrë!
Wez zajca dodóm i z pòmòcą starszich wëslë gò
pòcztą jakno jastrową kôrtkã do kògòs, kògò baro
lubisz.
Jak Të skùńcził robòtã, biôj do drëcha z klase i pòwiédz
mù, jak nazéwô sã twój zajc. Mòżesz zacząc tak: Mój
zajc mô miono... abò: Mój zajc nazéwô sã... abò: Jimiã
mòjégò zajca to…

3. Biôj do szkólnégò. Szkólny bãdze Cë gôdôł słowa
sparłãczoné z Jastrama. Napiszë to, co czëjesz.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

…………………….........................................................…………..
…………………….........................................................…………..
…………………….........................................................…………..
…………………….........................................................…………..
…………………….........................................................…………..
…………………….........................................................…………..
…………………….........................................................…………..

5. Malowóné jôjka.
Ju wiész, jak Kaszëbi farwilë czedës jôjka i jaczé miałë òne farwë. Na stole leżą gòtowóné jaja i farwné pisôczi. Wez jedno jaje i pòmaluj je taczima farwama, żebë
òne bëłë pasowné do òpisënków z programù. Mòżesz
pòprosëc ò pòmòc drëchów z klasë.

Òbrôzczi: A. Wojtaszczyk-Bukato

6. Przeczëtôj ùwôżno tekst, jaczi je niżi. Tłomaczenié
słowa dëgùsë pòchôdô ze słowarza ks. Bernata Zëchtë
Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej.
Dëgùsë
1. ‘zwyczaj chłostania rózgami kobiet, szczególnie
dziewcząt i młodych mężatek przez młodzież męską
w poniedziałek wielkanocny’. Dëgòwanié odbywa się
wśród znaczących okrzyków: Dëgù, dëgù pò dwa jaja,
a chto nie dô, tegò prajã (pn)! Digi, digi jastra, dzys dô chleba z masłã (Łebcz)!
Biada dziewczynie, która wpadnie w ręce dëgùrzów.
Wëdëgùją jã bez lëtoscë. Znosi ona jednak chętnie ów
ból, bo im więcej zrobią jej sińców, tym większe będzie
miała powodzenie u chłopców.
SY I, 193-194
Naùczë sã na pamiãc jednégò z dwùch krzikniãców
(pòdsztrëchniãté zdania).

4. Jastrowé palmë.

KÔRTA ZADANIÓW

Twòjim zadanim je zrobic jastrową palmã z tegò, co leżi
na stole. Bôczë! Twòja palma mùszi wëzdrzec tak, jak ne
w òpisënkach z telewizyjnégò programù „Ziarno. Chrystus Zmartwychwstał”, jaczi më razã òbzéralë.

Miono i nôzwëskò:
Klasa:
STACJE ZADANIÓW: Jastrë na Kaszëbach
Zadanié
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plakat/ Zwëczi na
Kaszëbach
Zajc
Jastrë w słowach
Jastrowé palmë
Malowanié jôjka
Krzikniãcé
RAZÃ

Fòrma
robòtë

Wëkònanié/
pónktë
(1–10)

😊
😊/  😊😊
😊😊
😊

😊😊😊😊
😊/  😊😊

– indiwidualno
– z drëchã
😊😊😊😊 – z karnã lëdzy
😊

😊😊

Òbrôzk: A. Wojtaszczyk-Bukato
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Paùlëna Wãserskô – pierszô absolwentka czerënkù kaszëbskô etnofilologiô na Gduńsczim Uniwersytece. Robi
w biórze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô we
Gduńskù i w Gminnym Òstrzódkù Kùlturë w Serakòjcach.

IV
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Hana Makùrôt-Snuzëk

Gramatika

Dofùlowanié
Dofùlowanié – je to part zdaniô, jaczi colemało òkresliwô
czasnik, chòc mòże bëc téż òkreslenim znankòwnika abò
przëczasnika. Òdpòwiôdô òn na pëtania: kògò?, kòmù?,
kim? (kògùm?), z kim? (z kògùm?), ò kim? (ò kògùm?),
czegò?, czemù?, co?, z czim?, ò czim?
W zdaniu dofùlowanim mògą bëc rozmajité partë mòwë:
•
jistnik, np.: Dostôł jem nôdgrodã.
•
znankòwnik, np.: Doktor òbezdrzôł chòrégò.
•
zamiono, np.: Czegò më nie widzelë?
•
wielnik, np.: Sztërzech jô rôcził na wieczerzã.
•
mionoczasnik, np.: Cerpiącym nót je pòmagac.
•
czasnik w infinitiwie, np.: Chcemë le jic dodóm.
•
przëmionowé rzeczenié, np.: Lubiã czãsto gadac z drëchã.
Czwiczenié 1
W wëpisónëch z tekstu zwrotach pòdsztrëchnij dofùlowania.
Napiszë, na jaczé pëtania òne òdpòwiôdają.
Miôł òn pëszną córkã, chtërnã chcôł òżenic z królã
pôłniowëch, cepłëch mòrzów. Równak ta nie chca ani
ò tim czëc, bò ùwidzała so rëbôka. Béł òn z rodu stolemów czë lëdzy – tegò to jô nie wiém. Jednégò dnia
przëprowadzëła òna swòjégò mùlka do pałacu, proszącë ò błogòsławieństwò. Baro rozgòrzëła tim swòjégò
òjca, chtëren ze złoscë wënëkôł jã z dodomù, a pałac
roztrzôskôł na drobné sztëczczi. Ne drobnotë, jak wiéta,
jesz dzysô mòże nalezc na sztrądze mòrza.
(Róman Drzéżdżón, Mariolka i ji przigòdë, Gduńsk 2017, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, s. 69).

Pòdsztrëchni
dofùlowania
miôł òn córkã
chcôł òżenic z królã
ò tim czëc
ùwidzała so rëbôka
tegò jô nie wiém
przëprowadzëła òna
mùlka
proszącë ò
błogòsławieństwò
rozgòrza òjca
wënëkôł jã
drobnotë mòże nalezc

Wëpiszë pëtania, na
jaczé òdpòwiôdają
dofùlowania

Czwiczenié 2
Dofùluj tekst pòdónyma słowama: jestkù, gò, drëchów,
kòtë, całã, z nima, tószka, kòtóm.
W ògrodze na westrzódkù wsë mieszkôł so jeden
tószk, co baro lubił ....................... . Wiedno dzelił sã òn
....................... swòjim .................... . Nen tószk pòzwôlôł
téż wszelejaczim .................... wchadac do swòji bùdë.
Czej bëło nót, ògrzéwół pùjczi swòjim ......................... .
Za to jiné szczërze baro nie lubiłë tegò òsoblëwégò
..................... . Rôz ùdbałë so nawetka .................... zastraszëc. Bëlny tószk równak nick sobie z tegò nie robił, bò
miôł jinëch ......................... – wszëtczé òkòlné pùjczi.
Napiszë, w jaczi fùnkcji wëstąpiwają wpisóné przez cebie
słowa.
......................................................................................................
......................................................................................................
Czwiczenié 3
Do pòdónëch niżi czasników dopiszë òkreslenia.
czëjã ............................................................................................
pije ..............................................................................................
kùpiwómë ..................................................................................
zaspiéwają .................................................................................
malëjesz .....................................................................................
robiã ............................................................................................
widzyta ......................................................................................
jé ..................................................................................................
Czwiczenié 4
Dopiszë dofùlowania, jaczé òdpòwiôdają na pòdóné pëtania.
Kelner przëniósł (co?) .................................................
(kòmù?) ..................................................................................... .
Szkólny gôdôł (z kim?) ..........................................................
(ò czim?) ................................................................................... .
Doktor wëlékòwôł (kògò?) ...................................................
(z czegò?) .................................................................................. .
Kùchôrz warzi (co?) ...........................................................
(dlô kògò?) ................................................................................ .
Historik òpòwiôdô (kòmù?) ................................................
(ò czim?) ................................................................................... .
Dentista wëriwô (co?) ..........................................................
(kòmù?) ..................................................................................... .
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Gramatika
Czwiczenié 5
Ùsadzë 3 zdania, w chtërnëch w fùnkcji dofùlowaniów
pòjawią sã te słowa: wiédzô, arbata, film.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Czwiczenié 6
Przesztôłcë pòdóné zdania tak, cobë zamienic subiektë
w dofùlowania, a dofùlowania w subiektë.
Smùtné wiadło zajiscëło mòjã cotkã.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Bëlné słuńce ùceszëło całą rodzëznã.
......................................................................................................
.....................................................................................................
Jô zdrësził sã z tobą.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Szkólny pòtkôł sã z ùczniama.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Czwiczenié 7
Przesztôłcë wpisóné zdania z òdsebnégò ùstawù na nasebny ùstôw, zgódno z pòdónym mòdłã.
Òdsebny ùstôw
Bëlny pisôrz pisze
czekawi dokôz.
Mòja nënka nocama
szëje bùksë.
Co dzéń reno kùpiwóm
chléb i mlékò.
Szkólny wësok
òbtaksowôł mòjã
robòtã.
Wszëtcë w klase
przeczëtelë ksążkã ò
pùjkù.

Nasebny ùstôw
Czekawi dokôz je pisóny
przez bëlnégò pisarza.

Mòja sostra kòżdégò
dnia przëbôcziwô mie ò
òdrobienim ùczbów.
Całi dzéń szukóm za
zesziwkã z matematiczi.

VI

Czwiczenié 9
W kòżdim z pòdónëch zdaniów nachôdają sã 2 dofùlowania.
Zapiszë w tabelce, chtërno z dofùlowaniów pò przesztôłcenim zdaniô z òdsebnégò ùstawù na nasebny stôwô sã
subiektã, a chtërno nié.

Zdania

Jô dotikóm
scanã pôlcã.
Ana pisze
òpòwiôdanié
bliwkã.
Artista malëje
òbrôz farbama.
Michôł rzekł
mie prôwdã.

Dofùlowanié,
chtërno pò
przesztôłcenim
zdaniô
z òdsebnégò
ùstawù na
nasebny ùstôw
stôwô sã
subiektã

Dofùlowanié,
chtërno pò
przësztôłcenim
zdaniô
z òdsebnégò
ùstawù na
nasebny ùstôw
nie stôwô sã
subiektã

scanã

pôlcã

Bôczënk!
Jak môsz zmerkóné, w niejednëch przëtrôfkach pò
przesztôłcenim zdaniô z òdsebnégò ùstawù na nasebny dofùlowanié stôwô sã subiektã. W taczim przëtrôfkù
mómë do ùczinkù z blëższim dofùlowanim.

Czwiczenié 8
Chtërnëch z wëmienionëch zdaniów w òdsebnym ùstawie
nie dô sã zamienic w zdania w nasebnym ùstawie? Zgódno
z mòdłã wpiszë w tabelkã: jo abò nié.
Zdanié w òdsebnym
ùstawie

Colemało piszã
w zesziwkù piórã.
Lubiã plestac z mòjim
drëchã.
Mùszisz wskazac lëtrã
pôlcã.

Mòże to zdanié zamienic
w zdanié w nasebnym
ùstawie?
nié
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Z dalszim dofùlowanim mómë do ùczinkù, czej pò przesztôłcenim zdaniô z òdsebnégò ùstawù na nasebny to
dofùlowanié nie stôwô sã subiektã. Òkróm tegò dalszé
dofùlowanié wëstąpiwô téż w zdaniach nieprzechódnëch, tj.
taczich, chtërne ni mògą bëc zamienioné na nasebny ùstôw.
ÒDPÒWIESCË
Czwiczenié 1
Pòdsztrëchni
dofùlowania
miôł òn córkã
chcôł òżenic z królã
ò tim czëc
ùwidzała so rëbôka
tegò jô nie wiém

Wëpiszë pëtania, na jaczé
òdpòwiôdają dofùlowania
kògò?
z kim?
ò czim?
kògò?
czegò?

Gramatika
przëprowadzëła òna
mùlka
proszącë ò
błogòsławieństwò
rozgòrza òjca
wënëkôł jã
drobnotë mòże nalezc

kògò?
ò co?
kògò?
kògò?
co?

Czwiczenié 2
W ògrodze na westrzódkù wsë mieszkôł so jeden tószk,
co baro lubił kòtë. Wiedno dzelił sã òn z nima swòjim
jestkù. Nen tószk pòzwôlôł téż wszelejaczim kòtóm
wchadac do swòji bùdë. Czej bëło nót, ògrzéwół pùjczi
swòjim całã. Za to jiné szczërze baro nie lubiłë tegò
òsoblëwégò tószka. Rôz ùdbałë so nawetka gò zastraszëc. Bëlny tószk równak nick sobie z tegò nie robił, bò
miôł jinëch drëchów – wszëtczé òkòlné pùjczi.
Wpisóné słowa wëstąpiwają w fùnkcji dofùlowaniów.
Czwiczenié 3
Przëmiérné òdpòwiescë
czëjã strach
pije arbatã
kùpiwómë jabkò
zaspiéwają piesniã
malëjesz òbrôzk
robiã kùcha
widzyta mòrze
jé frisztëk
Czwiczenié 4
Przëmiérné òdpòwiescë
Kelner przëniósł (co?) pôłnié (kòmù?) Mirekòwi.
Szkólny gôdôł (z kim?) z ùczniã (ò czim?) ò zadanim.
Doktor wëlékòwôł (kògò) pacjenta (z czegò?) z chòroscë.
Kùchôrz warzi (co) zupã (dlô kògò?) dlô gòscy.
Historik òpòwiôdô (kòmù) dzecóm (ò czim?) ò królach.
Dentista wëriwô (co?) ząb (kòmù?) Marice.
Czwiczenié 5
Przëmiérné òdpòwiescë
Ùczniowie dobiwają wiédzã w szkòle.
Kòżdégò wieczora pijã arbatã.
W niedzelã mòji drëchòwie òbzérelë czekawi film.
Czwiczenié 6
Mòja cotka zajiscëła sã smùtnym wiadłã.
Całô rodzëzna ùceszëła sã z bëlnégò słuńca.
Të zdrësził sã ze mną.
Ùczniowie pòtkelë sã ze szkólnym.
Czwiczenié 7
Òdsebny ùstôw
Bëlny pisôrz pisze
czekawi dokôz.

Nasebny ùstôw
Czekawi dokôz je pisóny
przez bëlnégò pisarza.

Mòja nënka nocama
szëje bùksë.
Co dzéń reno kùpiwóm
chléb i mlékò.
Szkólny wësok
òbtaksowôł mòjã robòtã.
Wszëtcë w klase
przeczëtelë ksążkã ò
pùjkù.

Bùksë są szëté nocama
przez mòjã nënkã.
Chléb i mlékò są
kùpiwóné przeze mie co
dzéń reno.
Mòja robòta òstała
wësok òbtaksowónô
przez szkólnégò.
Ksążka ò pùjkù òstała
przeczëtónô przez
wszëtczich w klase.

Czwiczenié 8
Zdanié w òdsebnym
ùstawie
Mòja sostra kòżdégò
dnia przëbôcziwô mie ò
òdrobienim ùczbów.
Całi dzéń szukóm za
zesziwkã z matematiczi.
Colemało piszã w
zesziwkù piórã.
Lubiã plestac z mòjim
drëchã.
Mùszisz wskazac lëtrã
pôlcã.

Mòże to zdanié zamienic
w zdanié w nasebnym
ùstawie?
nié
jo
nié
nié
jo

Czwiczenié 9
Zdania

Jô dotikóm
scanã pôlcã.
Ana pisze
òpòwiôdanié
bliwkã.
Artista malëje
òbrôz farbama.
Michôł rzekł
mie prôwdã.

Dofùlowanié,
chtërno pò
przesztôłcenim
zdaniô
z òdsebnégò
ùstawù na
nasebny ùstôw
stôwô sã
subiektã

Dofùlowanié,
chtërno pò
przësztôłcenim
zdaniô
z òdsebnégò
ùstawù na
nasebny ùstôw
nie stôwô sã
subiektã

scanã

pôlcã

òpòwiôdanié

bliwkã

òbrôz

farbama

prôwdã

mie

Hana Makùrôt-Snuzëk – doktor habilitowónô hùmanisticznëch
nôùków a nôùkòwi robòtnik Gduńsczégò Ùniwersytetu.
Òpùblikòwała ksążczi tikającé sã gramaticzi kaszëbsczégò
jãzëka, cësków kaszëbiznë na pòlaszëznã a tłomaczeniów na
kaszëbsczi jãzëk. Je téż aùtorką pòezji i tłomaczką.
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VII

Pòwiôstka

Aleksandra i Dariusz Majkòwscë

Biblijnô pòwiôstka

Zmartwëchwstanié
Òbrôzk: Ewa Poklewska-Koziełło

Pò smiercë Jezësa farizeùszowie i kapłanowie pòszlë do
Piłata i rzeklë:
– Më so przëbôczëlë, że Òn òbiecôł swòjim ùcznióm, że
pò trzech dniach wstónie z ùmarłëch.
– Jak to „wstónie z ùmarłëch”? – Piłôt béł wërazno
zadzëwòwóny.
– Tak gôdôł. Je wiedzec, że to łgarstwò, ale bòjimë sã, że
Jegò ùczniowie ùkradną cało i bãdą tłomaczëc, że jich
Méster wrócył do żëcô.
– Cëż wa sã tak bòjita tegò człowieka? Nawetka pò
smiercë môta Gò strach? – rzekł Piłôt. Nie chcôł sã
równak sztridowac i kôzôł strażnikóm pilowac cała
Jezësa.
Trzecégò dnia pò ùkrziżowanim, wczas reno, do grobù
Méstra szłë trzë niastë: Mariô Magdaléna, Salome i Mariô
– matka Jakùba. Baro kòchałë Jezësa i chcałë sã z Nim
òddzãkòwac, a téż namascëc Jegò cało pôchniączkama.
Òb drogã gôdałë ò tim, że same nie dadzą radë òdsënąc
kamienia, jaczi zamikôł grób. Pòmëslałë, że mdą mùszałë
nalezc kògòs do pòmòcë. Czedë równak doszłë na môl
pòchòwaniô, ùzdrzałë, że kam je ju òdsëniony.
– Cëż sã stało? – zapitała Mariô Magdaléna. – Béł tu ju
chtos przed nama?
– Chcemë weńc bënë – òdrzekła Salome.
I białczi weszłë do grobù. A nie béł to taczi grób, jaczé
mómë colemało na Kaszëbach – wëkòpóny w zemi, ale
dzura w kamiznie, w jaczi bëło dosc placu, żebë weńc do
westrzódka.
– Ni ma Gò tu! – krziknãła Mariô Magdaléna. – Chtos
mô ùkradłé Jegò cało!
Wëszłë i zadzëwòwóné ùzdrzałë młodzónka òblokłégò
na biôło. Białczi zarô padłë na zemiã, bò czëłë, że mają do
ùczinkù z aniołã (a mòże nawetka z dwùma, bò stolemny
blôsk miôł tak òslepioné, że nie bëłë tegò gwës).
– Nie bójta sã – tegò głosu bëłë ju baro pewné. Czëłë gò
wërazno i dorazu sã ùspòkòjiłë.
– Szukôta Jezësa z Nazaretu, jo? – to bëło pëtanié, ale
białczi ni miałë òdwôdżi, żebë sã òdezwac.
– Ni ma Gò tu. Wstôł tak, jak to zapòwiedzôł. Jidzta
terô chùtkò do Jegò ùczniów i rzeknijta jima, że
zmartwëchwstałi Jezës jidze do Galileji. Tam sã z nima
pòtkô.
Pò tëch słowach strach w jedny chwilë minął i białczi
pòdniosłë òczë. Nie widzałë ju równak nikògò. Wstałë

VIII

i ùcekłë òd grobù prosto do placu, gdze sedzelë razã
apòsztołowie.
Chłopi nie chcelë wierzëc w òpòwiôdanié białków. Leno
Pioter i Jan wëszlë z chëczów i pònëkelë do grobù. Jan
béł młodszi i chùdzy biegôł, tej pierszi ùzdrzôł òdsëniony
kam, a bënë grobù płótna, jaczima bëło òbwinioné cało
Jezësa, i chùstã, co bëła na Jegò głowie. Jan nie chcôł
sóm wchòdzëc, tej pòczekôł na Piotra, chtëren zarô
wszedł do westrzódka.
Òbëdwaji apòsztołowie ju ni mielë wątplëwòtów. Jich
Méster zrobił to, co òbiecôł. Zmartwëchwstôł.
W tim czasu strażnicë, chtërny mielë pilowac grobù,
stojelë ju przed kapłanama w Jeruzalemie i òpòwiôdelë,
co sã stało.
– Më czëlë, że zemia sã trzãse i widzelë kògòs, chto miôł
ruchna biôłé jak sniég.
– To naju tak wërzasło, że më ni mòglë sã rëszac.
Kapłanowie nie wiedzelë, co mają zrobic. Czëlë, że
kòl grobù stało sã cos nadzwëkòwégò i cëdownégò,
ale ùdbelë so, że lëdze ni mògą sã ò tim dowiedzec.
Kò wszëtcë w Jeruzalemie wiedzelë, że to prawie
kapłanowie chcelë zabic Jezësa, i terô bë mòglë
sczerowac sã procëm nima. Rzeklë tej do strażników:
– Môta tuwò dëtczi. Wezta je, ale nie gadôjta nikòmù
prôwdë ò tim, co wa widzelë.
– To co mómë mówic? Kò wszëtcë bãdą naju pëtac.
A co, jak sã ò tim dowié Piłôt?
– Mòżeta gadac, że chtos przëszedł i ùkradł cało Jezësa.
A jak Piłôt mdze na waju szkalowôł, pòmòżemë wama.
Strażnicë wzãlë pieniãdze i zrobilë tak, jak kôzelë
kapłanowie.
Zdrzódło: Aleksandra Majkòwskô i Dariusz Majkòwsczi,
Mòja pierszô Bibliô. Nowi Testament w òbrôzkach, Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2019.

Aleksandra i Dark Majkòwscë - są aùtorama ksążków
i òpòwiôdaniów dlô dzecy w kaszëbsczim jãzëkù, np.
ò przigòdach môłi Werónczi, a téż Biblii dlô dzecy
w òbrôzkach: Stôri i Nowi Testament. Razã ze swòjima
dzecama, Aszą, Grétką i Kaszą, twòrzą karnôl YouTube Mòje mùlczi. Zachãcywają téż wszëtczich, żebë
czëtelë dzecóm pò kaszëbskù.
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