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Òlga Kùklińskô Klasa IV spòdleczny szkòłë
(2 ùczbòwé gòdzënë)

Dzél 4. Gòstk
Niespòdzóny gòsc

Je w całim dłudżim rokù taczi czas, na chtëren żdają 
wszëtcë, le na gwës nôbarżi dzecë. to czas Gòdów. Ju 
òd zôczątkù gòdnika rëchtëją sã òne na przińdzenié 
môłégò Jezëska, chtëren ùrodzył sã w lëchi stajence, bò 
nie bëło dlô Niegò placu w gòspòdze.
dzecë rechùją tidzenie, dni, gòdzënë, a nawetka minutë, 
żebë w kùńcu ùzdrzec snôżą dankã w nórcëkù jizbë, 
a pòd nią skòpicą darënków òd Gwiôzdora. Pò prôwdze 
je to nadzwëkòwi cząd rokù, bò lëdze òdmikają swòje 
dwiérze i gòrącé serca dlô jinszich, nimò że bùten je ju 
baro zëmno. Nôwôżniészé, żebe bëc dobrim dlô lëdzy, 
nié leno przez nëch czile krótczich dni w rokù… Na Ka-
szëbach je taczi dëch, chtëren tegò pilëje. dôwni wszët-
cë gò znelë, dzys niechtërny mają ju ò nim czësto zabëté. 
wôrt je gò bëlno pòznac. chto to taczi? Jesta cekawi?

A na ju ni mògła sã dożdac, czedë w dodomù bãdze 
sã roznôsza wòniô Gòdów: kùchë, kùszczi, òrzechë, 
bómczi i jiglëwié danczi! Òkróm tegò wszãdze mdą 

łiszczec rozmajité òzdobë: kùgle, lińcuchë, lãpczi, aniół-
czi. Prawie to òna nôbarżi lubia. Dwasta razy przezdrza-
ła ju pùdła z tima wszëtczima rzeczama i nie bëła tim 
zmarachòwónô. Równak jesz wcyg żda na przëjôzd tatka, 
chtëren miôł wnetka wrócëc pò czile miesącach prôcë na 
mòrzu, bò béł kapitanã na òkrãce. 
- To mdą nôlepszé Gòdë òd dôwna – mësla so Ana.

Czej w Wilëjã reno zazwònił telefón, Anuszka bëła gwës, 
że to tatk ju jedze z latawiszcza, le tak sã nie stało. Jo, to 
zwònił pò prôwdze ji starszi, ale żebë rzec, że nie dô radë 
zjachac. Ana czëła leno, że „cos w robòce”, że „czasã tak 
biwô”… Wiãcy ju nie słëchała, bò pòbiegła chùtkò do swòji 
jizbë i zaczãła głosno płakac. Mëma ni mògła ji ùspòkòjic. 
- To miałë bëc nôlepszé Gòdë! – chlëchała Ana. – Jak òn tak 
mógł!
- Dzeckò, nie jiscë sã na tatka, òn baro chcôł tuwò z nama 
bëc, le jegò drëch z prôcë je chòri i chtos mùszôł gò zastą-
pic na òkrãce. Mie téż je za nim teskno. Na gwës przëjedze 
dodóm na Nowi Rok.

Do Anë to tłómaczenié nie trôfiało. Òna bëła tak złô, 
jak nigdë dotądka. Ju nie chca niżódny danczi, darën-
ków, Gwiôzdora ani wieczerzë. Ùdbała so, że nie wëléze 
z jizbë do Nowégò Rokù. Czej kąsk ji òdeszła dzecynnô 
złosc, bez òkno swòji jizbë ùzdrzała nowégò sąsada, 
chtëren mieszkôł naprocëm. Béł to starszi chłop. Wi-

dzec mieszkôł sóm, bò nikògò nigdë Ana ni mia z nim 
widzóné. Miôł leno môłégò tószka. Tegò dnia pòzérôł 
czãsto w stronã Anë òkna i nawetka ji pòmachôł. 
Dzéwczã zeszło pò trapach cëchò do kùchni, czej mëma 
gôda ze starką bez mòbilkã. 
- Wiész, nen nowi sąsôd, wasta Adóm, mieszkô sóm, ni mô 
dzecy, béł czedës szkólnym òd matematiczi w naji szkòle, 
pamiãtôsz? – gôda mëma do starczi.

Anie zrobiło sã żôl sąsada, le przëbôczëła so, że wcyg je 
złô na wszëtczich i ò wszëtkò. 
- Ni mògã bëc dobrô dlô jinëch, czej nicht nie je dobri dlô 
mie – pòmësla. 

W ti chwile mëma pòprosëła córkã do se. 
- Słëchôj, Ana. Mómë wôżną, gòdową misjã. 
- Misjã, jaką misjã? – spitało sã kąsk zaczekawioné dzéwczątkò.
- Mùszimë zaprosëc wastã Adama na wieczerzã, bò Gòstk sã 
na nas rozgòrzi. Tak mie gôda bez mòbilkã starka.
- Nie mdã nikògò nigdze rôczëc na gòscënã. Móm gdzes 
jaczégòs Kòstka! Nie znóm gò i nie chcã znac. 
- Nié Kòstka, leno Gòstka – to kaszëbsczi dëch, dzãka 
chtërnémù kaszëbską gòscynnosc znaje całi swiat. Òbaczë, 
jeżlë chtos je smùtny, sedzy sóm doma, ni mô familie, a më 
mómë tëli wòlnégò placu i nama téż je kąsk smùtno, to 
mòżemë sobie razã pòmòc, zgòdzysz sã ze mną? – prawiła 
mëmka do Anë.

Ana pòmësla tedë ò tatkù, chtëren béłbë bùszny, że òna 
rozmieje sã dzelëc z jinszima tim, co mô i nie òstawiła 
nikògò bez pòmòcë. 
- Dobrze, mëma, pùdã z tobą. Rzeczë mie leno cos jesz ò tim, 
jak mù tam bëło? Gòstkù?
- Gòstk to, wedle dôwnëch lëdowëch wierzeniów Ka-
szëbów, dobri dëch. Wëzdrzi jak stôri chłop, z sëwą, dłu-
gą brodą, a mieszkô w gòscynnëch chëczach. Dzys lëdze 
ju ò nim zabôczëlë, le mie sã zdôwô, że òn wcyg mieszkô 
kòle nas. Wôrt je ò nim pamiãtac, nié leno w nen gòdowi 
czas, bò Kaszëbi bëlë, są i bãdą gòscynnyma lëdzama na 
wiedno. Pamiãtôj ò tim, Aneczkò.

Czej dzéwczątkò pòdeszło pòd dwiérze sąsada, nen 
òdemkł je pòmalinkù i ùsmiechnął sã do ni, a z jegò òczów 
szło wëczëtac, że na cos czëkôł.

Wasta Adóm przëjął rôczbã na wieczerzã z wiôldżim 
przejãcym, ale i redoscą. Béł baro szczestlëwi, że nie òstôł  
sóm w nym nadzwëkòwim dniu. Mòże to wszëtkò je robòta 
Gòstka? Ana bëła gwësnô, że jo. Całi  wieczór przë danowim 
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drzewkù spãdzëlë wszëtcë razã, bò nawetka tatk pòłącził 
sã z nima przez kómpùter. Nicht nie béł sóm, a przë stole 
nie bëło pùstégò placu. I Anie nie bëło ju ani kòmùdno, ani 
smùtno, procëmno – bëła z sebie i mëmczi baro bùsznô. 

Gòstk żëczi wama wszëtczégò bëlnégò na Swiãta 
i przëbôcziwô: Gòscynnosc je znanką dobrëch lëdzy, nié 
leno òb czas Gòdów, le przez całi rok!

céle ùczbë:
•	 przëbôczenié słowiznë sparłãczony z Gòdama na Ka-
szëbach,

•	wprowadzenié pòwiôstczi ò Gòstkù,
•	bògacenié i rozwijanié słowiznë sparłãczony z kaszëb-
sczim dëchã gòscynnoscë,

•	 rozwijanié ùmiejãtnoscë czëtaniô tekstu ze zrozmienim,
•	 rozwijanié jãzëkòwëch i plasticznëch ùmiejãtnosców; 

Pòdrobné céle:
Ùczéń...
•	 rozmieje òpòwiedzec, ò czim je pòwiôstka i pastorałka, 
jaką pòznô na pòczątkù ùczbë,

•	ùkłôdô plan wëdarzeniów na spòdlim pòwiôstczi,
•	 twòrzi gòdowé żëczbë,
•	czëtô pò kaszëbskù;

Metodë robòtë
kôrbiónka i zadôwanie pëtaniów, robòta z tekstã, pla-
sticznô robòta

fòrmë robòtë
indiwidualno, z całą klasą

didakticzné materiałë
tekst òpòwiôdaniô Niespòdzóny gòsc i spiéwczi Nieba 
sprzątanié, farwny papiór, krédczi, mazaczi, mùltimedialnô 
tôfla z dostãpã do internetu, słowôrz kaszëbsczégò jazëka

cYG ùczBë

1. Szkólny zaczinô ùczbã òd rozdaniô kòżdémù 
ùczniowi tekstu pastorałczi Nieba sprzątanié, włączi-
wô platã z nagranim (tã spiéwkã mòże téż nalezc na 
platfòrmie YouTube) i spiéwô jã razã ze szkòlôkama. 

Nieba sprzątanié
Kòmùs sã w niebie z wąpiora sëpie 
Aniołë z miotłą tańcëją 
Zdrzëta! Wej, Jezësk wasążkã sënie! 
Józef z Mariją sã smieją… 
Michôł Archaniół przëniósł na szchaniach 
Dwa drachtë wòdë swiãcony 
Cherubinowie ju na kòlanach 
Czëszczą pòbòżno pòdłodżi… 

Nieba sprzątanié na przëwitanié 
Môłégò Bòga 
Nié czas na spanié, niebné mieszkanié
Òdswiéżëc trzeba...  

Òkna sã łiszczą, diôblë sã blészczą 
Na tã anielską robòtã 
Serafinowie pich z blónów wiszczą 
Pùcëją niebò dlô Bòga… 

Nieba sprzątanié...

Wtim skrąca kònie z Familią Bòżą 
I lecą prosto na Zemiã 
Òdebrôł kùczer béł esemesa, 
Że jachac mô do Betlejem… 

Nieba sprzątanié na przëwitanié
Môłégò Bòga… 
Jesz na Ce, Jezë, Malinczi Panie 
Przińdze pòczekac…

Tekst: Tomôsz Fópka
Mùzyka: Wérónika Kòrthals

2. Szkólny kôrbi z ùczniama ò rëchtowanim sã do Gòdów:
•	 Jaczi nadchôdô czas (Gòdë)?
•	 Jak rëchtëją sã w niebie na Gòdë (sprzątanié, 
czëszczenié, tańcowanié, pùcowanié)?

•	 Jak twòja familia szëkùje sã na Gòdë? Të téż 
czëkôsz na nen czas?

•	W czim pòmôgôsz doma przed swiãtama? Jaczé są 
twòje i jinëch domôcëch òbrzészczi?

3. Czedë szkòłownicë sã wëpòwiedzą, szkólny roz-
dôwô jima tekst pòwiôstczi, chtëren mdze czëtóny 
nôprzód cëchò, pòtemù, pò wëjasnienim niezrozmia-
łëch wërazów, głosno bez szkólnégò (jakno narratór) 
i chãtnëch szkòlôków (jakno Ana i mëma).

4. Szkólny prosy ùczniów ò pòdsztrichnienié w tek-
sce pòwiôstczi słowów sparłãczonëch z Gòdama 
(danka, darënczi, wilëjô, Gwiôzdór, kùgle). Wëbró-
ny ùczniowie głosno òdczëtiwają i òbjasniwają 
pòdsztrichnioné przez se słowa i zapisëją je na tôflë.

5. Szkólny rôczi szkòłowników do sadnieniô w kòle (np. 
na tepichù, a jeżlë gò ni ma w salë, tej wszëtcë bierzą 
swòje stółczi i ùstôwiają je w salë w krąg) z tekstama 
pòwiôstczi w rãkach. Szkòlôcë mògą terô òpòwiedzec 
ò swòjich wseczëcach pò przeczëtanim historii Anë. 
Jeżlë je takô pòtrzeba, mòżna zadac dodôwkòwé 
pëtania:
•	 Jak miałë wëzdrzec Gòdë Anë (miałë bëc nôlepszé, 
bò spãdzoné razã z tatkã)?

•	 Na co òna nôbarżi żda (na przëjôzd tatka)?
•	 Co sã wëdarzëło w wilëjã Gòdów (tatk ni mógł wró-
cëc z òkrãtu, a Ana z mëmą rôczëłë na wieczerzã 
samòtnégò sąsada)?

•	 Kògùm je Gòstk (to kaszëbsczi dëch gòscynnoscë)? 
•	 Jakô je nôùka z ti pòwiôstczi (bë bëc dobrim 
a gòscynnym nié leno w swiãta)?
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6. Pò kôrbiónce ùczniowie wrôcają na swòje place 
w łôwkach, abë zapisac w zesziwkù temat Gòstk 
i niespòdzóny gòsc, a pòd nim krótczi plan wëda-
rzeniów z pòwiôstczi, jaczi rëchtëją głosno razã ze 
szkólnym: 
a. Czekanié na Gòdë.
b. Rëchtowanié òzdobów.
c. Telefón òd tatka.
d. Żałota i rozgòrzenié Anë.
e. Kôrbiónka z mëmą.
f. Pòznanié legendë ò kaszëbsczim dëchù 

gòscynnoscë – Gòstkù.
g. Rôczenié sąsada na wieczerzã. 

7. Czej zadanié mdze ju wëkònóné, szkòlôcë na spòdlim 
infòrmacjów z tekstu, rëchtëją notatkã ò Gòstkù: 
Gòstk, to wedle dôwnëch lëdowëch wierzeniów Ka-

szëbów, dobri dëch gòscynnoscë. Wëzdrzi jak stôri 
chłop, z sëwą, długą brodą, a mieszkô w gòscynnëch 
chëczach.

8. Na kùńcu pòwiôstczi Gòstk żëczi wszëtczima bëlnëch 
Swiãtów. Zadanim dlô szkòłowników bãdze zrëchto-
wanié na farwnym papiorze krótczich gòdowëch żëcz-
bów dlô sąsada, starków i drëcha. Bôczënk! Pamiãtôj 
ò zapisanim wiôlgą lëtrą personowëch zamionów: Wë, 
Të, Cebie, Tobą). Mòżesz wëzweskac Zbiérk kaszëb-
sczich żëczbów (wëd. Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze-
szenié), chtëren je dostãpny w internece. 

9. Ùczniów zainteresowónëch pòstacą Gòstka 
szkólny òdsyłô do filmikù na platfòrmie YouTube 
przedstôwiającégò jinszą pòwiôstkã ò tim dëchù 
pt. Jak Gòstk Józwã gòscynnoscë ùcził.

òlga Kùklińskô
mieszkô w Jezerzim (gm. Kôłczëgłowë), szkólnô 
kaszëbsczégò i pòlsczégò jãzëka w Spòdleczny 
Szkòle w Łubnie.

Redakcjô „Naji Ùczbë” żëczi Czëtiń-
cóm wszëtczégò bëlnégò nié leno 
na Gòdë, Bòżégò błogòsławieństwa, 
zdrowiégò a wiele cekawëch ùdbów 

w szkòłowi prôcë.

wiesołëch Gòdów!

òlga Kùklińskô
mieszkô w Jezerzim (gm. Kôłczëgłowë), szkólnô 
kaszëbsczégò i pòlsczégò jãzëka w Spòdleczny 
Szkòle w Łubnie.
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Swiãta i ùroczëStoScë: Gòdë

Aleksandra i Dariusz Majkòwscë

Naòżeni Marie, Józef, béł zajiscony. Dowiedzôł sã, że jegò 
przińdnô białka spòdzéwała sã dzecka. Kò to nie bëło jegò 
dzeckò! Wiedzôł, że lëdze bãdą klaprowac. Ùdbôł so tej 
zerwac zrãkawinë z Marią. 

Òb noc miôł równak sen. Ùkôzôł mù sã Bòżi aniół  
i pòwiedzôł:
- Józefie, nie rób tegò! Bóg wëbrôł Mariã, żebë ùrodzëła 
Jegò Sëna! Dôsz Mù  miono Jezës. Òn zbawi swój lud òd jegò 
grzéchów.

Pò òbùdzenim sã Józef ju ni miôł strachù. Nie czerowôł 
sã ju za niżódnyma pludrama. Òżenił sã z Marią, tak jak to 
bëło zaplanowóné.

Krótkò pòtemù rzimsczi césôrz, Aùgùst, rozkôzôł, żebë 
zrobic spisënk lëdztwa. Chcôł wiedzec, jak wiele Żëdów 
żëje w kraju, jaczim rządzył, i czë wszëtcë płacą pòdatczi. 
Kòżdi tej mùszôł rëgnąc do swòjégò rodnégò miasta abò 
wsë, żebë sã zapisac. Familiô Józefa pòchòdzëła z rózdżi 
króla Dawida, chtëren ùrodzył sã w Betlejem. Do tegò 
prawie placu mùszôł jic Józef.

Z Nazaretu, gdze terô mieszkôł, do Betlejem bëło dalek, 
wicy jak sto kilométrów. Józefa i Mariã żdała baro mãczącô 
i drãgô réza. Corôz krodzy bëło téż do dnia, czedë miało 
sã ùrodzëc dzeckò. Wzãlë ze sobą leno nôbarżi brëkòwné 
zachë, jestkù, deczi na zëmné noce, òbleczenia dlô dzecka, 
jaczé Maria sama ùszëła. Zabrelë ze sobą òsła, żebë niósł 
jima te rzeczë. Tej-sej sôdała na nim Maria, czedë bëła 
ùmãczonô.

Jak ju doszlë do Betlejem, słuńce schòwało sã za widnik. 
Maria bëła ju baro słabô. Józef bôczlëwò na niã zdrzôł. Béł 
ji chłopã i czuł sã za niã òdpòwiedzalny. Ni mógł pòzwòlëc, 
żebë stała sã ji krziwda. Jak widzôł, że zrobiła sã bladô, zarô 
zapitôł:
- Mario, je to ju czas rodzeniô?
- Jo! – òdrzekła krótkò.

Józef pòbiégł chùtkò do nôblëższi gòspòdë. Czej nalôzł 
ji gòspòdarza, prosył:
- Dôjce nama jakąs jizbã! Mòja białka je niesama, za chwilã 
ùrodzy, a noc je krótkò.

Gòspòdôrz pòkrącył głową i nisczim, zdecydowónym 
głosã rzekł:
- Wëbaczce! Ni móm niżódny lózy jizbë. Do Betlejem 
przëjéżdżô tëli lëdzy, że ju kòżdi nórt móm zajãti. Spróbùjta 
mòże schronic sã w stani... Je tam cepło i mòżeta òkrëc sã 
sanã. 

Pò prôwdze w stani béł dlô nich môl. Schòwelë sã tam 
przed zëmną nocą. Czej przëszedł czas, Maria ùrodzëła 
sëna. Òblokła gò i pòłożëła do spikù w kùmkù.

Noc bëła cemnô i cëchô. Niedalek, na grzëpach wkół 
miasta pasturze pilowelë swòjich karnów. Tej-sej czëlë 
bleczenié òwców, a niejedny z nich próbòwelë ùsnąc. Wtim 

pòjawił sã przed nima baro jasny sztrép widu. Swiécył tak 
mòckò, że mùszelë zakrëc òczë. Czej je òtemklë, ùzdrzelë, 
że stoji przed nima aniół. Chłopi dostelë strach. Je to jakô 
ùkôzka? – mëslelë. Ale aniół rzekł do nich:
- Nie bójta sã! Hewò głoszã wama wiôlgą redotã! Ti nocë 
ùrodzył sã Zbôwca òbiecóny przez Bòga. Wstanita i biéjta. 
Nalézeta môłé dzeckò, co leżi w kùmkù!

Pò tëch słowach pòjawiło sã wiãcy aniołów, jaczi wòłelë 
na tczã Bòga:
- Chwała na wiżawach Bògù, a na zemi mir lëdzóm dobri 
wòlë!

Pasturze nalezlë staniã, a w ni Mariã, Józefa i dzecątkò 
w kùmkù. Doznelë sã, że aniół gôdôł prôwdã. Baro sã 
ùredowelë widzącë òbiecónégò Zbawicela i chwôlëlë 
Bòga! A czedë wrôcëlë do swòjich zwierzãtów, òpòwiôdelë 
wszëtczim pòtikónym lëdzóm ò tim, co rzeklë aniołowie 
i ò môłim dzeckù w kùmkù.

Narodzył sã Zbôwca

dark Majkòwsczi 
gazétnik (zrzeszony m.jin. z „Pòmeranią“ i „Stegną“), 
aùtór ksążków dlô dzecy i romana fantasy Pòd 
òkã Jastrë. Je nôleżnikã Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka, ùczi kaszëbsczégò jãzëka w Kaszëbsczim 
Fòrum Kùlturë w Gdinie. Robi w Mùzeùm Kaszëbskò-
Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.

aleksandra Majkòwskô
aùtorka ksążków dlô dzecy ò przigòdach Werónczi  
i cyklu òpòwiôdaniów i filmów „Òpòwiém cë ò jednym 
zabëtkù”. Prowadzy wielné zéńdzenia i warkòwnie 
zrzeszoné z kaszëbszim jãzëka i kùlturą.

Òdj. A. Dzãcelskô-Jasnoch



NAJÔ ÙCZBA, NUMER 10 (152), DODÔWK DO „PÒMERANII” V

òrtoGrafiô

Hana Makùrôt-Snuzëk

Zapisënk lëtrë ë

W kaszëbsczim jãzëkù wiele jiwrów sprôwiô piszącym rozapartnienié lëtrów e, ë, é. W tim dzélu òsoblëwi bôczënk 
mdze dóny na pisënk lëtrë ë, jakô òdpòwiôdô zwãkòwi znónémù jakno szwa. W kaszëbiznie je to krótczi zwãk, 
chtërnégò wëmòwa je bliskô zwãkòwi e.
Jeżlë jidze ò regle tikającé sã pisënkù ë, pòmòcnô mòże òkazac sã znajemnota pòlaszëznë (abò jinszégò 

słowiańsczégò jãzëka).
Wedle nôbarżi òglowi reglë w wërazach szlachòwnëch w jãzëkù pòlsczim i kaszëbsczim w môlach, w jaczich 

w pòlsczich słowach są lëtrë i, y abò u, w kaszëbsczim jãzëkù mdzemë zapisëwac ë, jeżlë w wëmòwie czëjemë krótczi 
zwãk e abò zwãk pòstrzédny midzë e i a, np.: zima – zëma, ty – të, sucho – sëchò.
Nót je dac merk, że jeżlë lëtra i w pòlsczim słowie wëstąpiwô leno jakno znak zmitczeniô (mùszebno wëstąpiwô za tą 

lëtrą jesz jinô lëtra òznôczającô samòzwãk), nigdë ni mòże òna przeńc w kaszëbsczim jãzëkù w ë, np. w słowie ziemia (kasz. 
zemia). Chòdzy tuwò ò wszëtczé pòlsczé zmitczenia zi-, si-, ci-, dzi-, pò chtërnëch je jesz jaczis jiny (òkróm i) samòzwãk.
W niejednëch przëtrôfkach lëtra ë mòże téż wëmieniwac sã na i, y abò u w rozmajitëch fòrmach kaszëbsczich sło-

wów, np. cëda – cud, tëłu – tił, sënowie – syn.
W òdniesenim do niechtërnëch słowów abò jich fòrmów pisënk szwa mòże téż bëc wëjasniony przë ùżëcym gra-

maticznëch prawidłów, np. lëtra ë wëstąpiwô wiedno:
•	 na kùńcu fòrmów czasników 2. òsobë wielny lëczbë ternégò czasu, np. czëtómë, robimë, 
•	 w fòrmach 1. i 3. òsobë czasników wielny lëczbë ùszłégò czasu, np. jesmë widzelë, më stojelë, òni gôdelë, 

òne żdałë, a téż w fòrmach pòczestnëch w ùszłim czasu, np. Wë jedlë,
•	 w fòrmach rozkazownika 2. òsobë pòjedinczny i wielny lëczbë, np.: piszë, karzë, piszëta, karzëta,
•	 w fòrmach cwiardotematowëch znankòwników wielny lëczbë (w rodzôczu, winowôczu i môlnikù), np. 

stôrëch, czerwionëch,
•	 w jistnikach zakùńczonëch na: -ëzna, np. słodczëzna, -ëszk, np. starëszk, -ëszka, np. starëszka, -ëszkò, np. 

serdëszkò, -ënk, np. dowòzënk, -ëk, np. dzélëk, -ëszcze, np. kòcëszcze, -ëskò, np. kòcëskò, -ëna, np. pajiczëna.

Lëtra ë wëstąpiwô téż we wielnëch słowach germańsczégò pòchôdaniô, np. bënë, dërch, dëcht, dëtk, lëft, lëpë, rëcht, 
sznëptuch, sztëpówka, wrëk, ale téż we wielnëch jinëch słowach kaszëbsczich taczich, jak, np.: łżëkwiat, bëlny, nëkac, chëcz.

czwiczenia dlô klasów iV-V
czwiczenié 1
Do kòżdégò òbrôzka dopiszë pòzwã pò pòlskù i pò kaszëbskù.

pòlskô pòzwa:
kaszëbskô pòzwa:

pòlskô pòzwa:
kaszëbskô pòzwa:

pòlskô pòzwa:
kaszëbskô pòzwa:
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Gmina Bëtowò

czwiczenié 2
Wësztrëchnij co drëgą lëtrã, a dowiész sã, co robią ka-
szëbsczé dzecë. Przepiszë całé zdanié do zesziwka.

dtzheécôëanëaùklaòsôzżëibãaùckhńbéëelhnão
tcôzsëltgaùjdąòpôòjkòafsôzãëfbysdkòùôwps
òwôòijôischhkcùhiëwcôzãarcòhm

czwiczenié 3
Wpiszë pasowné słowò tak, cobë pòwstałë zdania 
òdpòwiôdającé òbrôzkóm.

Ana ………………… rãce.

Karina ………………. mùzyczi.

Karól ………………………… òbrôzk.

czwiczenia dlô klasów Vi-Viii

czwiczenié 4
W pùstëch placach wpiszë e abò ë:
1) z...mia – z…ma
2) mi...c – m…c
3) w…dadzą – wi...dzą
4) pi...sk – p...sk
5) s...miã – s…ma
6) c...zé – c…bi…
7) ż…wé – ż…b…
8) s…dzy – s…chi 
9) cz…d… – c...da 
10) r...chtowac – r…chòwac

czwiczenié 5
Dopiszë słowa do definicjów. Dôj bôczënk, że w kòżdim 
słowie wëstąpiwô lëtra ë, jakô je ju zapisónô.
1) _ _ ë _ _ _ _ – je baro głãbòkô i mòże z ni nabierac wòdã
2) _ _ _ _ _ _ ë _  – môltëch, jaczi lëdze jedzą reno
3) _ _ ë _ _  – part cała, na jaczim je głowa
4) _ _ _ _ ë _ _ _ – twòrzą jã mëmka, tatk i dzecë
5) _ _ ë _ _ – bùdink, w jaczim mieszkają lëdze
6) _ ë _ _ _  – chtos, chto łowi rëbë
7) _ ë _ _ _ _  – sódmi miesąc w rokù
8) _ ë _ _ _ – jé sã nią zupã
9) _ _ _ ë _ ë – roscą w lese, np. peperlëszczi
10) _ _ ë _ – jinaczi òbrzãd, np. scynanié kani
11) _ ë _ _ _ _ – je zarëchòwiwónô do ògardowiznë; niejed-
ny lëdze płaczą, czej jã krajają

czwiczenia dlô strzédnëch szkòłów

czwiczenié 6
Pòniżi môsz pòdóné 5 karnów ze słowama, w jaczich 
wëstąpiwô lëtra ë.
a) Dlô kòżdégò karna ùsadzë reglã wëjasniwającą, dlôcze 
w pòdónëch słowach mùszi bëc zapisónô lëtra ë. 
b) Pòdôj co nômni 2 jiné słowa, chtërne są zgódné z zapi-
sóną przez cebie reglą i mògłëbë bëc dodóné do pòdónégò 
karna.

pòlskô pòzwa:
kaszëbskô pòzwa:

pòlskô pòzwa:
kaszëbskô pòzwa:

pòlskô pòzwa:
kaszëbskô pòzwa:
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Hana Makùrôt-Snuzëk 
profesor Gduńsczégò Ùniwersytetu, doktor habi-
litowónô hùmanisticznëch nôùków. Òpùblikòwała 
ksążczi tikającé sã gramaticzi kaszëbsczégò 
jãzëka, cësków kaszëbiznë na pòlaszëznã a tłóma-
czeniów na kaszëbsczi jãzëk. Je téż aùtorką pòezji 
i tłómaczką.

A. czësto, drëdżi, mëslec, sëwi 
regla: ……………………………………………………………………………
jiné słowa: …………………………………………………….………………

B. òbaczë, rzeczë, niesë, dożdżë
regla: …………………………………………………………….………………
jiné słowa: ………………………………………………………………….…

C. malënk, retënk, warënk, wiatënk
regla: …………………………………………………………………………… 
jiné słowa: …………………………………............................…………

D. fëst, mët, sztrëchùlc, sznëka 
regla: ……………………………………………………………….……………
jiné słowa: ………………..................………………………….…………

E. tatczëzna, łacëzna, człowieczëzna, ceplëzna
regla: …………………………………….………………………………………
jiné słowa:..............…………………………………………………………

czwiczenié 7
W sonece Tomasza Fópczi wpiszë lëtrë e abò ë w pùstëch 
placach.

Tómk Fópka

Son…t do M…mczi
Wcyg cz__jã m__minégò w gãbie szmakã mléka
B__zpi__kù dz__cka pôchã, c__szą bicô s__rca

I słowa, i smùkanié w brzuszkù, chòc mi__ ni__ chca
Òdwinąc sã òd sz__ji… pãpòwina scyga…

No widz__szcz__ prz__snité… L__fc__skò, co bòla
Rãce, taczé c__zé – biéd__ zôpòwiédz b__cô
Zmarachòwóny dôl__bóg, mùszôł b__c bòcón…
Ni__ pòmògła niedr__szn__ch na ùmrz__nié p__la…

B__ło to, M__mkò, wôrt, tak c__rzpi__c nicpòt__mù?
A napòminków trój w__s__wac gón nipòcy

Piastowac, hajkac, żdac, jaż chto b__ z t__gò w__rósł?

W__l__wac mòrza łzów, cz__j zajisc__niô prz__cąg…
A mòż__ równak jo? Bò nami__nioné j__mù,
B__ napisôł son__t na ùc__sz__nié m__móm…

T. Fópka, Sonetë, Chwaszczyno 2021, s. 35.

òdPòwiEScë

czwiczenié 1
ryba – rëba, mydło – mëdło, mysz – mësz, język – jãzëk, 
gruszka – krëszka, brzuch – brzëch
czwiczenié 2
Dzecë na Kaszëbach bëlno czëtają pò kaszëbskù w swòjich 
chëczach.
czwiczenié 3
Ana mëje rãce. Karina słëchô mùzyczi. Karól malëje òbrôzk.

czwiczenié 4
1) zemia – zëma, 2) miec – mëc, 3) wëdadzą – wiedzą, 4) 
piesk – pësk, 5) semiã – sëma, 6) cëzé – cebie, 7) żëwé – 
żebë, 8) sedzy – sëchi, 9) czedë – cëda, 10) rëchtowac – 
rechòwac
czwiczenié 5
1) stëdniô, 2) frisztëk, 3) szëja, 4) rodzëzna, 5) chëcz, 6) 
rëbôk, 7) lëpińc, 8) łëżka, 9) grzëbë, 10) zwëk, 11) cëbùla
czwiczenié 6
A. 
regla: wëstąpiwającé w pòlsczich słowach lëtrë i, y, u 
w kaszëbsczim jãzëkù mògą wëmieniwac sã na ë
jiné słowa: glëna, rëch
B. 
regla: ë zapisywómë w fòrmach rozkazownika w 2. òsobie 
pòjedinczny lëczbë
jiné słowa: zabierzë, płaczë
C. 
regla: ë zapisywómë w fòrmach jistników zakùńczonëch 
na -ënk
jiné słowa: darënk, òbleczënk
D. 
regla: ë zapisywómë w niejednëch germaniznach
jiné słowa: dëtk, dërch
E. 
regla: ë zapisywómë w jistnikach zakùńczonëch na -ëzna 
jiné słowa: roczëzna, nalecëzna
czwiczenié 7
Sonet do Mëmczi
Wcyg czëjã mëminégò w gãbie szmakã mléka
Bezpiekù dzecka pôchã, cëszą bicô serca
I słowa, i smùkanié w brzuszkù, chòc mie nie chca
Òdwinąc sã òd szëji… pãpòwina scyga…
No widzëszcze przësnité… Lëfcëskò, co bòla
Rãce, taczé cëzé – biédë zôpòwiédz bëcô
Zmarachòwóny dôlëbóg, mùszôł bëc bòcón…
Nie pòmògła niedrësznëch na ùmrzenié pëla…
Bëło to, Mëmkò, wôrt, tak cerzpiec nicpòtemù?
A napòminków trój wësëwac gón nipòcy
Piastowac, hajkac, żdac, jaż chto bë z tegò wërósł?
Wëlewac mòrza łzów, czej zajisceniô przecąg…
A mòże równak jo? Bò namienioné jemù,
Bë napisôł sonet na ùceszenié mëmóm…
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GROMICZNIK
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STRËMIANNIK
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ŁŻËKWIAT
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MÔJ
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CZERWIŃC
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ZÉLNIK
P n  W t  S t  C z  P t  S o  N

SÉWNIK
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RUJAN
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SMÙTAN
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GÒDNIK

To bãdze baro bëlny  rok!

Marta  Joana Maszota


