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(2 ùczbòwé gòdzënë)

Dzél 2. Bòrówc  
Na gòscënie ù Bòrówca

Wa ju znajeta Bòrową Cotkã, dobrégò dëcha lasów. 
W tim dzélu pòwiôstków òpiartëch na kaszëbsczich 
mitopejach pòznôta ji bracynã – Bòrówca, chtëren téż 
mô starã ò lesną rodã. Jeséń na Kaszëbach je wied-
no snôżô i òsoblëwô. Bòkadosc lasów dôwô rozmajité 
mòżlëwòtë jesénnëch wanogów – tëch krótczich i tëch 
përznã dłëgszich. Nôlepi w tim czasu wëbrac sã w las 
na grzëbë. Wôrt pamiãtac, że pòdług legendów żëją 
w nich rozmajité jistotë, a téż dëchë.

A mélka i ji stark Léón wiedno razã zbiérelë òb je-
séń grzëbë. Dzéwczątkò w rujanie żdało na star-
ka w kòżdi piątk zarô pò szkòle w ruchnach pa-
sownëch do lasu: skòrzniach, dłudżich bùksach, 

bestri mùcë i deszczowim mańtlu. Mëma przërëchtowa téż 
môłi, wiklinowi kòszik i dwie sztule chleba. Jesénné wiodro 
bëło latos łaskawé dlô Amélczi i ji starka. Tegò dnia słuńce 
téż bëło jesz wësok, a wiater leno letkò grôł na farwnëch 
lëstach drzew. 

Stark Léón wëszkòlił swòjã wnuczkã ze wszëtczich ôrtów 
grzëbów i lasowëch roscënów, żebë Amélka bëlno so radzëła 
w zbiéranim darënków lasu. Czej razã wëszlë ju do lasu, tej 
zabôcziwelë wiedno ò wszëlejaczich smùtnëch mëslach. 
Las dôwôł jima redotã i ùbëtk. Tim razã równak pòtkelë na 
swòji stegnie kògòs nadzwëkòwégò, kògòs, o kògùm dotąd-
ka czëtelë leno w ksążkach.

Kòsz Amélczi béł fùl grzëbów wnet pò pół gòdzënie. 
Dzéwczã rechòwało głosno wszëtczé grzëbë: dzesãc prôw-
dzywków, trzë brzezanë, dwanôsce pòdgrzibków, skòpicą 
peperlëszków i jeden ridz! Baro piãkno!

- Starkù, ni móm w kòszikù jaczégò pòtrusa*? – spita sã 
z ùsmiéchã Amélka.

- Në, pò mòjich nôùkach to je niemòżebné! – stark za-
zdrzôł chùtkò do kòsza. 

- Tej mòżemë pòmalinkù jic dodóm i òbzerac te snôżé 
czerwòné, złoté i bruné lëstczi na drzewach – prawiła wie-
soło Amélka, widzącë jesz pùsti kòsz starka. 

Narôz na wąsczi stegnie wanożnicë pòtkelë dzywnégò, 
môłégò chłopa. Sedzôł sóm na scãtim pniu drzewa i béł baro 
zajiszczony. Wëzdrzôł jak starëszk nieòkreslonégò wiekù, 
miôł bùksë z kórë i dłudżé ruchna (cos jak sëknia abò we-
stka), zrobioné z jiglëwiô i wrzosu. Miôł dłudżé, sëwé włosë, 

gãstą brodã i brwie. Jegò òczë bëłë fùl wiôldżégò smùtkù. 
Kòl niegò leżałë związóné pòwrozã knëple.

- Dlôcze Wë jesce taczi kòmùdny? Mòżemë jakòs pòmóc? – 
spita sã chłopa Amélka.

- Wa, lëdze, nôlepi mie pòmòżeta, czej nie mdzeta wëcënac 
naszich kaszëbsczich lasów i zakładac sydłów na zwierzënã.

Amélce zrobiło sã żôl chłopa i rodë, nad chtërną tak 
sã jiscył. 

- Nié wszëtcë lëdze są złi i krziwdzą nôtërã. Më prawie 
mómë starã ò kaszëbsczé lasë i to, co w nich żëje – tłóma-
czëła i pòcesziwa chłopa Amélka. 

- Wiém, wiém, jô waju tej-sej widzã w mòjich stronach 
i jem przeswiôdczony, że wa miłujeta mój las, le są taczi 
lëdze, co gò wëcynają bez pòzwòleniô i jachtëją. I na to mòji 
zgòdë ni ma! Jô jem Bòrówc, bracyna Bòrowi Cotczi, i stojã 
na starżë kaszëbsczich lasów. Czej chtos ni mô w ùwôżanim 
jegò mieszkańców, tej jô zmieniwôm sã w groznégò, 
wiôldżégò chłopa, a ne czije zmieniwają sã w jadowité żnije. 

Amélka kąsk sã wërzasła gôdczi Bòrówca, le bëła 
gwësnô, że òna i stark ni mùszą sã bòjec jegò mòcë. Doch 
òni są drëchama lasowëch roscënów i zwierzãtów. 

Dzéwczątkò bëlno spamiãtało słowa dëcha, chtëren 
dobrim lëdzóm służi w lese pòmòcą, a nipòcëch z niegò 
wënekô.

* pòtrus – tak Kaszëbi nazéwają kòżdégò trëjącégò grzëba

Céle ùczbë:
•	 przëbôczenié abò wprowadzenié pòwiôstczi ò Bòrówcu,
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë sparłãczony z ka-

szëbską rodą,
•	 wëchòwanié do pòszónowaniô rodë,
•	 rozwijanié ùmiejãtnoscë czëtaniô tekstu ze zrozmienim,
•	 rozwijanié jãzëkòwëch ùmiejãtnosców;

Pòdrobné céle:
Ùczéń...
•	 rozmieje nalezc i przetłómaczëc nazwë grzëbów,
•	 wëzwëskiwô wiédzã ò jadalnëch i niejadalnëch 

grzëbach,
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•	 céchùje malënk Bòrówca do klasowi galerii kaszëb-
sczich dëchów,

•	 twòrzi planszową grã na spòdlim tekstu,
•	 czëtô pò kaszëbskù;

Fòrmë robòtë
w karnach, w pôrach, ze szkólnym, z całą klasą

Didakticzné materiałë
tekst pòwiôstczi, kôrtczi, krédczi, słowôrz kaszëbsczégò 
jãzëka, atlas grzëbów, plastelina, kòstczi do grë

CYG ÙCzBë

1. Szkólny witô sã z ùczniama i zaczinô òd przëbôcze-
niô brawãdë ò Bòrowi Cotce (mòżna wëzweskac 
scenarnik z séwnika).

2. Szkólny zadôwô ùcznióm czile pëtaniów 
sparłãczonëch z pòstacą Bòrowi Cotczi:

•	 Jaczi to dëch (dobri / złi)?
•	 Gdze mòżna ją pòtkac?
•	 Czim zajimô sã nen dëch wedle kaszëbsczich 

legendów?

3. Szkólny zalecywô, bë szkòlôcë òstawilë w zesziwkù 
plac na zapisanié tematu, chtëren ùstalą razã pò 
przëczëtanim tekstu.

4. Szkólny dôwô kòżdémù szkòlôkòwi tekst pòwiôstczi, 
chtëren mdze czëtóny nôprzód pò cëchù, a drëdżi 
rôz głosno (kòżdi ùczéń za régą czëtô pò czile zda-
niów).

5. Pò przeczëtanim tekstu szkólny prosy szkòłowników 
ò wëmëszlenié tematu ùczbë. Bôczënk: tu mògą sã 
pòjawic rozmajité ùdbë, tej kòżdi szkólny ùstaliwô 
temat razã z karnã swòjich ùczniów.

6. Pò zapisanim tematu szkólny rôczi szkòłowników do 
òpòwiedzeniô gwôsnyma słowama pòwiôstczi, jaką 
przeczëtelë. Na tôflë chãtny szkòlôk zapisëje nôwôż-
niészé infòrmacje z tekstu, a ùczniowie zapisëją pëta-
nia i przëkładowé òdpòwiedzë w zesziwkach:

•	 Chto je bòhaterã (Amélka, stark Léón, Bòrówc)?
•	 Gdze i czedë dzeją sã wëdarzenia (rujan, las)?
•	 Co sã wëdarzëło? (zbiéranié grzëbów, pòtkanié 

z Bòrówcã)?
•	 Kògùm je dzywnô pòstac z pòwiôstczi? Jak wëzdrzi?
•	 Jaką prosbã mô do lëdzy ta pòstac? 

7. Szkólny prosy ùczniów ò wëcygnienié z blokù 
biôłëch kôrtków i nacéchòwanié pòrtretu Bòrówca 
zgódno z òpisënkã w teksce. Wëkònóné prôcë mdą 
dodóné do Galerii kaszëbsczich dëchów.

8. Szkólny dôwô bôczënk na nazwë jadalnëch 
grzëbów, jaczé nalazłë sã w teksce. Prosy ùczniów 
ò jich nalézenié (są zaznaczoné bòldã) i wëpisanié 
w zesziwkù w tôbelce razã z jich lëczbą i tłómacze-
nim na pòlsczi jãzëk.

Nazwa grzëba lëczba 
grzëbów

Tłómaczenié nazwë 
na pòlsczi jãzëk

prôwdzywk

brzezan

peperlëszka

pòdgrzibk

ridz

Wszëtczé grzëbë niejadalné abò trëjącé Kaszëbi 
òkresliwają jakno: .................................................................. .
Z atlasu grzëbów wëpiszë 5 nazwów taczich grzëbów: .....
................................................................................................. .
Pamiãtôj: Tëch grzëbów sã nie zbiérô ani nie niszczi!

9. W tim placu mòżna dali wëzwëskiwac atlasë grzëbów, 
dokładno òbezdrzec i wëpisac jesz jinszé gatënczi 
grzëbów jadalnëch. Szkólny rôczi ùczniów do prôcë 
w pôrach (nôlepi z drëchã z łôwczi), w chtërnëch 
wëkònają gwôsné atlasë grzëbów z malënkama 
i krótczim òpisënkã, na przikłôd:

Jadalny grzib, mô bruny kapelusz  
i grëbą, cwiardą, jasną nożkã.
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10. Na kùńc ùczbë dzelimë szkòłowników na karna (pò trzë 
òsobë), w chtërnëch mdą przërëchtowëwac planszã 
do grë „Na gòscënie ù Bòrówca”. Brëkòwné mdą:

•	 czësté kôrtczi z technicznégò blokù (plansza do 
grë),

•	 krédczi (do malënków na planszë),
•	 plastelina (do ùlepieniô klocków),
•	 kòstczi do grë.

Zadanim kòżdégò karna je zrëchtowanié gwôsny ùdbë 
i reglów grë na spòdlim tekstu pòwiôstczi. 
Pòstãpną ùczbã mòżna ju pòswiãcëc na grã w karnach. 

Przikłôd zadaniów i instrukcji na planszë:

	 Bòrówc rôczi wszëtczich do lasu na grzëbë. Przeń-
dzë bez wszëtczé pòla i zbiérôj leno jadalné grzëbë!

	 Bôczë na sydła! (Pòle z sydłama – czekôsz 1 kòlejkã.)
	 Pòmòżë zajcowi, chtëren wpôdł w sydła (pòle z zajcã – 

za pòmòc jidzesz 3 kroczi do przódkù).
	 Zbierôsz smiecë, bò chtos òstawił je pòd drzewã 

(czekôsz 1 kòlejkã).
	Òpasuj na wilczi! (Nëkôsz 3 pòla do przódkù.)
	Môsz nalazłé prôwdzywczi (w nôdgrodã jesz rôz 

szmërgôsz kòstką).
	 Pòdôj trzë nazwë jadalnëch grzëbów (jeżlë nie roz-

miejesz – czekôsz 2 kòlejczi).

	Na kùńcu drodżi czekô na cebie Bòrówc – brawò!

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

ݰ  Òdjimczi: Ò. Kùklińskô. 
Plansza z grą òstała wëkònónô przez 
ùczniów ze Spòdleczny Szkòłë w Łubnie.
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Aleksandra 
Dzãcelskô-Jasnoch

Gmina Lëpińce

ݰ  Grób Józefa Gerszewsczégò  
w Bòrzëszkòwach.

ݰ  Kòscół pw. Dëcha Swiãtégò  
w Bòrowim Młënie.

ݰ  Tôfla na bùdinkù Zespòłu 
Szkòłów m. ks. Bernata Gòńcza 
w Bòrowim Młënie.

ݰ  Plebaniô w Zôpceniu.
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ݰ  Tôfla w Bòrowim Młënie kòle Lesny Strażnicë.

ݰ  Kam kòle Òstrzódka Zdrowiô  
w Lëpińcach z tôflą pòswiãconą 
doktorowi i gôdkarzowi Józefòwi 
Brusczémù.

Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch 
szkólnô kaszëbsczégò i anielsczégò jãzëka w czersczich szkòłach. 
Wespółrobi w redakcji cządnika „Pomerania”. Nôleżniczka Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
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Hana  
Makùrôt-Snuzëk

Jak twòrzimë nowé słowa?

GRAMATIKA

Rujanowi dzél Gramaticzi zaczinô naszã gôdkã  
ò słowòbùdowiznie. Rôczimë do czwiczeniów sparłãczonëch 
z tim wôrtnym pòznaniô i cekawim dzélã gramaticzi!

Czwiczenié 1
Wëzgòdnij òdpòwiescë i wpiszë je do krziżówczi. 

1. spiéwô w òperze .
2. Môłô łąka.
3. Sok ò szmace malënë.
4. Zacha, na jaczi dzecë sã zybią.
5. Môl, gdze sã kòpie wãdżel.

Dôj bôczënk, że òdpòwiescë wpisóné w krziżówce są 
słowama, jaczé pòchôdają òd słowów nacéchòwónëch 
pògrëbioną czconką.
Pòwëższô krziżówka i ji hasło mògą téż pòmòc tobie 
dokùńczëc definicjã:
Dzél gramaticzi, jaczi zajimô sã bùdowanim nowëch 
słowów, to: 

Czwiczenié 2
A. Gwôsnyma słowama pò kaszëbskù zdefiniuj pòniższé 
słowa:
1. kwiat – ………………………………………………………………………
2. pòeta – ………………………………………………………………..……
3. robic – ………………………………………………………………………
4. szczeri – ……………………………………………………………..……

B. Zdefiniuj pòniższé słowa na taczi ôrt, abë w definicjach 
ùżëc pasownëch słowów z pòdpùnktu A:
1. kwiôtk – ……………………………………………………………………
2. pòetka – ………………………………………………………...…………
3. zrobic – ……………………………………………………….……………
4. szczerota – ………………………………………………………...……
Do słowów, jaczé të wëjasnił / -a w pòdpùnktach A i B, 
dopasuj pòniższé òpisënczi:

•	 Słowa z pòdpùnktu …………… są słowama, òd chtër-
nëch twòrzi sã nowé słowa, wërôżającyma spòdlową 
zamkłosc. Są òne nazéwóné spòdlowima słowama.

•	 Słowa z pòdpùnktu …………….. to słowa ùrôbióné òd 
jinëch słowów. Nazéwóné są òne pòchódnyma sło-
wama.

Czwiczenié 3
Dopiszë strzélczi òd słowów spòdlowëch do pòchódnëch.

sąsôd     lãpa
kąsk    łgac
rozczosac   mùzyka
lãpka    sąsôdka
jesc    szadi
szadélc    wëjesc
łżélc    kąsynk
gadac     gadatlëwi
mùzykòwac   czosac

Czwiczenié 4
Wpiszë do tôbelczi pôrë spòdlowëch i pòchódnëch sło-
wów: dobrota, nëkac, trzecy, malowac, dobri, snôżota, 
witrzészi, cëtrónowi, malôrz, witro, cëtróna, trzë, maliń-
czi, wënëkac, môłi, snôżi.

spòdlowé słowa pòchódné słowa
1.
2.
3.
4. 
5. 
6.
7.
8.
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Czwiczenié 5
Do pòdónëch słowów dopiszë spòdlowé słowa:
…………....................................................………. – deszczëskò
…………………............................................………. –  ksążeczka
……………….........................................…………. – chłodnëchny
…………..............................................………………. –  pòczëtac
…………...................................................………………. – trôwka 
……………...................................................……………. – blónka
……………..............................................……………. – słunuszkò

Czwiczenié 6
Wëzwëskùjącë wszëtczé pòchódné słowa z Czwiczenia 
5 (a téż jiné pòchódné słowa pòznóné òb czas ti ùczbë) 
w czile zdaniach napiszë, co robisz w kòmùdny dzéń.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………....................................................………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………...................................................................……

ÒDPÒWIEsCë

Czwiczenié 1
1. spiéwôk, 2. łączka, 3. malënowi, 4. zybówka, 5. kòpalniô; 
hasło: słowò
Dzél gramaticzi, jaczi zajimô sã bùdowanim nowëch 
słowów, to:

Czwiczenié 2
Przëkładowé òdpòwiescë:
A.
1. kwiat – roscëna, chtërna mô łodëgã, lëstë i farwné płatczi
2. pòeta – chtos, chto pisze wiérztë
3. robic – wëkònëwac jakąs czinnosc
4. szczeri – taczi, co gôdô prôwdã i je ùtcëwi

B.
1. kwiôtk – môłi kwiat
2. pòetka – białka, jakô je pòetą
3. zrobic – robic i skùńczëc tã czinnosc
4. szczerota – znanka bëcô szczerim

•	 Słowa z pòdpùnktu A to słowa, jaczé wërôżają 
spòdlową zamkłosc i òd chtërnëch twòrzi sã nowé 
słowa. Nazéwóné są òne spòdlowima słowama.

•	 Słowa z pòdpùnktu B to słowa ùrôbióné òd jinëch 
słowów. Nazéwóné są òne pòchódnyma słowama.

Czwiczenié 3
sąsôd → sąsôdka, kąsk → kąsynk, rozczosac ← czosac, 
lãpka ← lãpa, jesc → wëjesc, szadélc ← szadi, łżélc  ← 
łgac, gadac → gadatlëwi, mùzykòwac ← mùzyka

Czwiczenié 4

spòdlowé słowa pòchódné słowa

1. dobri dobrota

2. nëkac wënëkac

3. trzë trzecy

4. malowac malôrz

5. snôżi snôżota

6. witro witrzészi

7. cëtróna cëtrónowi

8. môłi malińczi

Czwiczenié 5
deszcz – deszczëskò, ksążka – ksążecz-
ka, chłodny – chłodnëchny, czëtac – pòczëtac,  
trôwa – trôwka, blóna – blónka, słuńce – słunuszkò

Czwiczenié 6
Przëkładowô òdpòwiesc:
W kòmùdny dzéń, czej deszczëskò leje z nieba, 
a słunuszkò schòwóné je za blónkama, ni mògã biegac 
pò trôwce i na łączce pòdzëwiac kwiôtków. W chłodnëch-
ny dzéń móm równak kąsynk czasu, cobë pòczëtac ja-
kąs czekawą ksążeczkã. Mòże to bëc na przikłôd zbiérk 
jaczégòs pòetë abò pòetczi czë téż jakôs pòwiesc.

Hana Makùrôt-snuzëk
profesor Gduńsczégò Ùniwersytetu, doktor habi-
litowónô hùmanisticznëch nôùków. Òpùblikòwała 
ksążczi tikającé sã gramaticzi kaszëbsczégò 
jãzëka, cësków kaszëbiznë na pòlaszëznã a tłó-
maczeniów na kaszëbsczi jãzëk. Je téż aùtorką 
pòezji i tłómaczką.
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CHCÔŁ, ŻEBË KASZËBIZNA 
ZE SWÒJIM PISËNKÃ BËŁA 

ÒSSBNYM I ÙZNSNYM JÃZËKÃ

„Kaszëbi do Pòlôchhw”

„Czile słhw ò Kaszëbach...”

„Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą” 

„Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã”

DOKTSR

KASZËBSCZI
NÔRODNY DZEJÔRZ

BADÉRA FÒLKLORU 
I KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

AÙTSR DOKAZSW
M.JIN.:

PIERSZI ÙSÔDZCA
KASZËBSCZI
PISMIENIZNË

BÙDZËCÉL
KASZËBSW

ÒJC 
KASZËBIZNË

Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą

Przeklãtim béł, je
i bãdze na wieczné czasë

kòżdi, chto nie tczi swòjich
starszich, jich mòwë;
a trzë razë przeklãti,

chto sã wstidzy
swòji mòwëswòji mòwë

macerziisczi.

P. Skąd Ty jestee, Chłopie?
K. Jô jem z Kaszëb, Panie.

P. Co to są Kaszuby?
K. Panie, je to krôj òd Bòga 

z dôwna òbiechny, krôj swiãti, 
w chtërnym mlékò i mihd płënie, 
a lëdze, co w tim kraju mieszkają, a lëdze, co w tim kraju mieszkają, 
nazéwają sã lëdzama wëbrhnyma, 

pòchòdzącyma òd Izraela 
dôwnégò. (…)

pseùdonim 
„Wòjkasyn”
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