PART II – CZËTANIÉ ZE ZROZMIENIM

Dzél 1
Przeczëtôj ùwôżno tekst, pózni òdpòwiédz na jegò spòdlim na pitania. W kòżdim póléce
wëbierzë jednã òdpòwiédz.
Wëbróné òdpòwiedzë przeniesë na kôrtã òdpòwiedzów (na kùńcu testów).

Dużi kawałk zemi kaszëbsczi pòkriwają lasë, ale żóden nie je taczi wiôldżi i pełen
tajemnicë, jak Las Mirochòwsczi. Òd Mòjsza i Gbùrsczi Kamińcë na zôchòdze słuńca do
Sëtny Górë i Czarcëch Błot, òd Miechùcëna i Dzéwczi Górë na pôłniu do wiôldżégò kamienia
przë Nowihëce i do Kłãczna: na taką szérzą i dłużą òn sã rozsôdł z wòjskã swòjich
stolëmnëch bùków, dãbów, chòjn i ptôszich drzéw. Dniama całima pò nim błądzëc mòżesz,
nie naszedłszë żëwi dëszë. Leno wiôldżé jezora òtmikają duktë dlô wiatrów i słuńca, i
leżnosc dają wësoczim ùzymkóm i kòrunóm drzéwiãt do przezéraniô sã w zwiercadle
swòjich wód. Nańdzesz w dołach zataconëch błotka i łączi, gdze sã pase jeleń i sarna.
Zabłądzëc możesz na zybi straszny, kądka pòrene i pò zôchòdze słuńca górą letkò wãdrëje
Duch Lasu i cã prowadzy na pewną smierc, złi, że lëdzczé òkò zazérô do jegò państwa.
Tedë żóden twój krzik cã nie retëje, bò twòjégò zéwù nie pòslą drzewa dali do lëdzczich
ùszu. Le westchniesz do Matczi Bòsczi w te słowa: Jidã dali, dali w las, weznã Nôswiãtszi
Pannë Mariji Matczi pas! Tej zakrzikną sowë w strëpiałëch dzurach dãbów, òmanë sã
rozbiegną i Aniół Stróż pòkaże cë zeloné kãpë, pò chtërnëch skôczącë wëbłądzysz na
cwiardé grądë. Jidącë stóniesz kòle fùńdameńtów przidczi górë. Czej wińdzesz na ji wiérzch,
widzysz, że òna òkrãgłô i wkół ùsëpóné na spichù òbronné wałë ze zemi. W jedny stronie
widzysz na pół zasëpóną lëstama stëdnią, a pòd jednym z krzów grabòwëch, co tam roscą,
leżi pies czôrny. Leżi nieżëwi. Pësk schòwôł w trôwã a mùchë pò nim chòdzą. Ale nocą w
gòdzënã dëchów òn òżëje, biegô wkół wałów i szczekô, jak jinszi pies na gbùrsczi òbòrze.
Chto tądka nocą z Bącza, Szopë abò Bòru jic mùszi, ten przërëchli krokù czëjącë szczekanié
psa na zómkòwiskù i sã przeżegnô, bò mù straszno. A lesny, chtëren z nabitą rącznicą pilëje
na sôrena, pòdniese sã i jidze dali nie wëstrzeliwszë w psa, bò wié, że na niegò kùla żódna
nie ùlónô. W głãbòczich dolënach priskają tam ze zemi zdroje i wąsczima rowama płëną kù
pełni nocë: to są zdroje Łebë, chtërna na zôchód słuńca płënie i w niemiecczi Pòmòrsce
przez Łebsczé jezoro wpłiwô w mòrze. Tam w nëch dolënach ùzdrzisz mòdżiłë stolëmów,
chtërny głãbòkò leżą pòd górama kamieni. Strzód wësoczich drzéw na wiżach nańdzesz
dużé kamienie sztôłtów lëdzczich, pòstawionëch w kòle jak do tuńca. Lëdze ò nich
pòwiôdają, że to zaklãti wieselnicë. Tam sã rodzą pòwiôstczi i bôjczi, chtërne stôri lëdze
wieczorama przë kòminkù pòwiôdają, tam dzëczi zwiérz i ptastwò lasowé mają swój rôj,
swòje państwò i wòlą.
W głãbi tegò lasu czile môłëch wsy sedzy nad zdrojama Łebë: Bór, Bączcz, Szopa. Ale
na skraju ùsadła dużô wies Swiónowò, chtërna w swòjim kòscele chòwie cëdama chwalny
òbrôz Matczi Bòsczi Swiónowsczi. Niedalek leżi Mirochòwò, chtërno za czasów krzëżacczich
wëjãło berło z rąk Chmielna jakò stolëca zemi.
A. Majkòwsczi, Żëcé i przigòdë Remùsa (wëjimk)

1

23. W zdanim Niedalek leżi Mirochòwò, chtërno za czasów krzëżacczich wëjãło berło
z rąk Chmielna jakò stolëca zemi je schòwónô takô wiédzô z dzejów Mirochòwa:
(1 pkt)
A. Mirochòwò dobëło na Krzëżôkach,
B. Mirochòwò stało sã gminą
C. Mirochòwò stało sã wôżniészé òd Chmielna
D. Mirochòwò òstało wòjewództwã.
24. Do czegò òdwòłiwô sã autor w zdanim Strzód wësoczich drzéw na wiżach
nańdzesz dużé kamienie sztôłtów lëdzczich, pòstawionëch w kòle jak do tuńca?
(0,5 pkt)
A. kamiannëch krãgów,
B. kamiannëch żłobinów,
C. grobniców,
D. kalkòwëch grotów
25. W teksce są wëzwëskóné znanczi kaszëbsczich lëdowëch wierzeniów, chtërne są
przedstôwióné przez (wëbierzë punkt, w jaczim wszëtczé òdpòwiedzë są dobré):
(1 pkt)
A. òmanë, òpiégò, wòdné dëchë;
B. stolëmë, krôsniãta, pólné dëchë;
C. czôrnégò psa, smãtka, topiélca;
D. dëchë lasu, czôrnégò psa, stolëmë.
26. Słowò zybiô ze zdaniégò Zabłądzëc mòżesz na zybi straszny òznôczô: (1 pkt)
A. mòkradła,
B. zybówkã,
C. pùstkòwié,
D. bisząg.
27. Zdanié Jidã dali, dali w las, weznã Nôswiãtszi Pannë Mariji Matczi pas pòkazëje:
(0,5 pkt)
A. wiarã w gùsła,
B. wiarã w òpiekã Matinczi Bòżi,
C. wiarã w nadzemską mòc pasa,
D. wiarã w mòc zymkòwégò wiodra.
28. Chtërno tłómaczenié zdaniégò Jidącë staniesz kòle fùńdameńtów przidczi górë je
pòprawné? (1 pkt)
A. Jadąc staniesz obok fundamentów góry.
B. Idąc staniesz u podnóża stromej góry.
C. Doszedłszy staniesz koło niskiej góry.
D. Idący staną koło fundamentów przed górą.
29. W teksce jest gôdka ò Dëchù Lasu. W kaszëbsczi mitologii dëchama lasu są midzë
jinszima: (1 pkt)
A. Smãtk, Mùmôcz;
B. Grzenia, Gôsk;
C. Pólnica, Klabatnik;
D. Bòrówc, Bòrowô Cotka.
30. Ten, chto nawiedzy Mirochòwsczé Lasë, bãdze w nich przede wszëtczim czuł:
(1 pkt)
A. ùrzas,
B. redotã,
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C. zadowòlenié,
D. spòkój.
31. Ò kamach sztôłtów lëdzczich pòstawionëch w kòle jak do tuńca lëdze pòwiôdają,
że to: (1 pkt)
A. mòdżiłë stolëmów,
B. zaklãti wieselnicë,
C. grobë partizanów,
D. spadłé gwiôzdë.
32. Ten, chto tądka nocą z Bącza, Szopë abò Bòru jic mùszi”, żebë òdpãdzëc òmanã:
(1 pkt)
A. ùceknie
B. przëwòłô pòmòc,
C. przeżegnô sã
D. zapłacze.
33. „Czôrny pies”, ò jaczim je gôdka, w teksce je znanką: (1 pkt)
A. złich mòców,
B. lëdzczégò szczescô
C. dëcha lasu
D. przemijaniégò
34. Wësoczim ùzymkóm i kòrunóm drzéwiãt dają leżnosc do przezéraniô sã
w zwiercadle swòjich wód: (1 pkt)
A. głãbòczé mòrza,
B. chùtczé strëdżi,
C. môłé rzéczi
D. wiôldżé jezora.
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Dzél 2.
Przëczëtój krótczé żëcopisë sztërzëch kaszëbsczich ùtwórców. Na pitania òd numra 35 do
48 dobierzë òdpòwiedzë A, B, C, D. Jedna òsoba mòże bëc wëbiérónô pôrã razy, ale przë
jednym pitanim - blós jedna z nich.
Wëbróné òdpòwiedzë przeniesë na kôrtã (na kùńcu testów).

Ta òsoba:


ùrodza sã w stëcznikù we Gduńskù

35



wëda zbiér dokazów „Òbrôzczi na binã”

36



robiła jakno nôùkòwi prôcownik wëższich ùczbòwniów

37



wiôldżi dzél żëcô dzeja w sprawach baro jinëch òd spòdlowégò wësztôłceniô

38



òdkrëła dlô kaszëbiznë Alojzégò Bùdzysza

39



ji dokazë przédno zwëskùją z biblijny i miłotny tematiczi

40



robi jakno szkólny òd môłëch dzecy

41



pòchôdô z familie szkólnëch

42



bëła wespółzałóżcą wiele kaszëbsczich pòdjimiznów

43



wëda trzë zbiérczi dokazów

44



je aùtorã dokazu „Piãtno Smãtka”

45



chùtkò òsta serotą

46



bëła na zagrańcznëch stipendiach

47



ji utwórstwò je tématã òsóbnégò konkursu

48

Pùnktacjô:
Za dobré wëbranié kòżdi òdpòwiedzë 1 pùnkt.
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A

B
Jón Drzéżdżón

Wòjcech Czedrowsczi

Ùrodzony 16 maja 1937 r. w Domôtowie w pùcczim
pòwiace. Do spòdleczny szkòłë chòdzył do Lesniewa i
Starzna. Skùńcził Pedagògòwé Liceùm w Wejrowie. Pierszą
robòtã jakno szkólny pòdjął w Tëłowie i Lëbòcënie. Pózni robił
jesz w Domôtowie, Łebczu i Żelëstrzewie.
Òb czas robòtë sztudérowôł pòlonistikã we Gduńskù.
Swòjã magisterską robòtã napisôł ò ùtwórstwie Jana Piepczi.
Doktorat dobéł za dokôz ò kaszëbsczi lëteraturze. Òstôł òn
wëdóny pòd titlã „Piãtno Smãtka”. Pò dobëcym doktoratu robił
jakò wëkładowca Wëższi Pedagògòwi Szkòłë w Słëpskù a téż
Gduńsczégò Ùniwersytetu.
W latach sétmëdzesątëch Jón Drzéżdżón béł na
sztipendium w Zjednónëch Krajach Americzi i w Kanadze,
a téż w Norwegii.
Ùtwórca ùmarł 22 zélnika 1992 r. i je pòchòwóny na
smãtôrzu rodny parafii w Mechòwie.
W ùtwórstwie Jana Drzéżdżona mòże nalezc artiklë
ò kaszëbsczi pismieniznie, kriticznolëteracczé ksążczi,
pòezjã, prozã pò kaszëbskù i pò pòlskù. Twòrził téż
prozatorsczé dokazë dlô dzecy i młodzëznë. Zajimôł sã
editorstwã kaszëbsczich dokazów. Dzãka jegò prôcë
kaszëbizna zwëska dokazë Alojzégò Bùdzysza.
Jegò ùtwórstwò dożdało sã dolmaczënków na cëzé jãzëczi.
Za swòje dzejanié béł òdznaczony Medalã Stolëma i do
dzysô je patronã òglowòpòlsczégò prozatorsczégò kònkùrsu a
téż kònkùrsu gôdëszów dlô dzecy „Bë nie zabëc mòwë
starków”.

Ùrodzony 22 smùtana 1937 r. w Gdini w familii Władisława
ze Szlachecczégò Brzezna na Gòchach i Halinë òd Òstoja
Lnisczich z Kartuz.
Starszi chùtkò gò òserocëlë i wëchòwiwôł sã ù krewnëch.
Spòdleczną i strzédną szkòłã skùńcził w Kartuzach, a studia na Wëdzélu Wòdnégò Bùdowaniô Gduńsczi Pòlitechniczi.
Nôprzódka robił we wrocławsczim Mòstostalu, a òd 1961 r.
jaż do 2001 r. w Gduńsczim Przedsãbiorstwie Sanitarnëch
Jinstalacjów. Béł wespółzałóżcą i redaktorã cządnika
„Pòmeraniô”. Dzejôł we władzach Kaszëbskò-Pòmòrsczégò
Zrzeszeniégò.
Z
białką
Renatą
prowadzył
swòjã
wëdôwiznową firmã - „Oficyna Czec”. Dzãka temù dzejaniémù
kaszëbizna zwëska wikszosc donëchczasowëch wëdaniów
kaszëbsczi lëteraturë.
Jakno sztudéra założił Karno Sztudérów Kaszëbów
„Ormuzd” i jemù przédnicził, béł téż w grëpie załóżców Karna
Sztudérów „Pomorania”. W kòmùnisticzny Pòlsce béł w òstri
spiérce z władzama, ni miôł przëzwòleniô na dzejanié, a nimò
tegò Zrzeszenié trwało a “Pòmeraniô” wëchôda, co wicy,
wëchôdałë téż tómiczi kaszëbsczi pòezji.
W jegò ùtwórstwie mòże nalezc pòezjã, pòpùlarizatorsczé
pùblikacje na kaszëbsczé tématë. Nôbarżi równak Wòjcech
Czedrowsczi béł znóny jakno wëdôwca. Zakłôdôł rozmajité
wëdôwiznë. Przed “Oficyną Czec” bëłë to “Arkun” i “Kara
Remusa”. Wôżnym dzélã jegò dzejaniô bëło gazétnictwò.
Za swòje dzejanié dlô Kaszëb W. Czedrowsczi òstôł
ùtczony Medalã Stolëma, Medalã Swiãtopełka Wiôldżégò
i Nôdgrodą miona Flóriana Cenôwë „Bùdzëcél Kaszëbów”.
Ùmarł 18 łżëkwiata 2011 rokù i je pòchòwóny w Kartuzach.

C

D
Éwa Warmòwskô

Ida Czaja

Ùrodza sã 28 stëcznika 1959 r. we Gduńskù, pòchôdô ze
strzédnëch Kaszëb, terô je sparłãczonô z serakòwsczima
stronama - mieszkô w Bącczi Hëce, robi w szkòle w Szopie,
jaczis czas téż w Mòjszu.
Do spòdleczny szkòłë chòdza w Miechùcënie, liceùm kùńcza
w Kartuzach i pò nim rozpòczã robòtã jakno szkólnô
w Szopie. Òb czas robòtë dosztôłca sã, skuńcza dwalatné
Sztudium Przedszkòłowégò Wëchòwaniô i przedszkòłową
pedagògikã na na Gduńsczim Ùniwersytece.
Pòetickò É.Warmôwskô zadebiutowa w „Pòmeranii”, dze
òstało wëdrëkòwónëch pôrã ji kaszëbsczich wiérztów. Nôwicy
z nich równak ùkôzało sã w „Stegnie” (lëteracczim dodôwkù
do „Pòmeranii”). Swòje dokazë pòetka czëta téż w programie
Radia Gduńsk „Na bôtach ë w bòrach”.
É.Warmòwskô bierze ùdzél w pòeticczich kònkùrsach
ùtwórstwa i wësyłô na nie swòje dokazë a dobiwô nôdgrodë.
Ùtwórczëni mô wëdóné trzë zbiérczi swòjich dokazów:
Trapë do nieba (2006), Dzéń za dniã (2008), A serce bije
jedno (2009). W nëch zbiérkach nalazłë sã przede wszëtczim
wiérztë, ale téż wspòminczi, anegdotë i pòwiôstczi. Wikszosc
dokazów je w kaszëbsczim jãzëkù, a niechtërne są w
dwajãzëkòwi wersji pòlskò-kaszëbsczi.
Ji ùtwórstwò je czãsto wëzwëskiwóné w szkòłowëch
dzejaniach i recytatorsczich kònkùrsach. Dożdało sã òno
achtnieniô pòd pòstacją Wòjewódzczégò Recytatorsczégò
Kònkùrsu Dokazów Éwë Warmòwsczi, szëkòwónégò òd czile
lat przez szkòłã w Szopie.

Ùrodza sã 8 smùtana 1968 r. w Szlachecczi Kamińcë
w familie szkólnëch. Spòdleczną szkòłã kùńcza w rodny wsë,
a Òglowòsztôłcącé Liceùm w Kartuzach. Je absolwentką
pòlsczi filologie na Gduńsczim Ùniwerystece.
Robi jakno szkólnô pòlsczégò i kaszëbsczégò jãzëka. Je
znónô z cekawëch jinterpretacjów kaszëbsczi lëteraturë,
dobiwa na tim gònie wiele nôdgrodów (sama i z karnama,
jaczé prowadzy). Òkróm tegò zajimô sã ùtwórstwã
w kaszësczim jãzëkù, na ògle są to pòeticczé dokazë.
Ida Czajinô zadebiutowa w 1990 r. w „Tatczëznie”
(cządnikù wëdôwónym przez sztudérów) dokazama ò biblijny
i miłotny tematice. Pózniészé z nich ùkôzałë sã w “Pòmeranii”
„Gazéce Kartësczi”, „Nordze”. Pierszi zbiérk ji wiérztów Môjim
mùlka je kam ùkôzôł sã w 1994 rokù, pòtim pòsobné: w 1999
r. Przechlastłô idila i w 2007 r. Kropla krëwi. Dërgnienié.
Wiérztë I.Czajinë ôstałë przedolmaczoné na pòlsczi,
anielsczi i fińsczi jãzëk. Òna sama téż dolmaczi dokazë na
kaszëbsczi jãzëk, np. liriczi B. Lesmiana czë binowi dokôz
W. Shakespeare'a „Rómeo i Julia”. Zrëchtowa téż adaptacjã
bôjczi J. Ch. Andersena pt. Dzéwczã ze sztrëchólcama.
W 2005 r. wëda zbiér swòjich dokazów pt. Òbrôzczi na binã.
Ùtwórczëni zajimô sã téż prozatorsczim ùsôdztwã. Napisa
pòwiôstczi, jaczé bëłë brëkòwóné w „Pòmeranii”, a niechtërne
z nich nalazłë sã westrzód dokazów nôdgrodzonëch na
Òglowòpòlsczim
Prozatorsczim
Kònkùrsu
m.
Jana
Drzéżdżona.
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