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Mariolka głosno rozmiszlała, cëż to mňże bëc
za zwiérz:
– Hmm, sztërë nodżi mô kóń, ale ňn ni mô rogów. Za to mô je krowa, ale ňna ni mô jich sztërë,
le dwa. Mňże to je jaczi krëjamny sztërërogňwi
zwiérz, jaczégň jô jesz jem nie widzała? Cëż to
mňże bëc? A mňże to niżóden zwiérz? W môlu
wiedno stoji? Nigdze nie chňdzy?
Wtim dzéwcză redostno krziknăło:
– Wiém, wiém, to cë je ale prostô wëzgódka!
To stół! Stół mô sztërë nodżi, sztërë rodżi, nigdze nie chňdzy, bň sóm nijak ni mňże!
– Brawň, nie je to krowa, pies, kňt, a nawetka
wół, to pň prôwdze je zwëczajny stół – Jófk klepnął w răce, ňtemkł szerok dwiérze a kłóniającë să
w pół rzekł: – Witóm w naju krôjnie.
Jurk chwëcył Mariolkă za răkă:
– Pňj sa, pňkôżă cë nasz dodóm.

Jidącë stegną mijelë môłé, na mňdro wëmalowóné chëczë.
– W nëch pësznëch kôtach mieszkómë më –
chëczowé krôsniăta – Jurk wëpiął bůszno piers.
– Czemůż ňne są mňdré? – zapitała Mariolka.
– Mňdrégň nie lubią můchë. Ňne să ny farwë bňją. Jô să dzëwůjă, że wa lëdze ň tim zabëlë. A můszisz wiedzec, że przódë lat, mňdłă
krôsniôków, wa téż na mňdro farwňwelë dwiérze
a ňczennice.
– Ň, jô ň tim nick nie wiedzała. Můsză to tatkňwi rzec.
– A tuwň je chëcz, w jaczi më, runicë, spisywómë dzeje swiata – rzekł Jurk, czedë stanălë
przed wiôldżim bůdinkă. – Tu są ne wszëtczé
ksădżi, ň jaczich jem cë ňpňwiôdôł.
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Pòwiôstka
Mariolka wezdrzała do górë:
– Ale ňn je wësoczi.
– Můszi taczi bëc, żebë wszëtczé ksădżi zmiescëc. A můszisz wiedzec, że mómë jich wicy jak
piăc mëliónów – pňchwôlił să Jurk.
– Jurků, nié piăc le szesc mëliónów dwasta
piăcdzesąt trzë – ňdezwôł să krôsniôk z długą
brodą, chtëren, nie wiedzącë skądkaż, nalôzł să
za nima.
– Witóm – ůkłóniło să jemů dzéwcză. – Jô
jem…
– Mariolka – rzekł brodati a pňdniósł pôlc do
górë. – Jô znajă miona wszëtczich dzecy. Jô bë
rôd z tobą wicy pňgôdôł, ale můsză ju jic. Mňże
pózni.
Krôsniôk, jak flot să zjawił, tak flot zdżinął.
– Chtëż to béł? – zapita Mariolka.
– Mój praprapraprastark z rodu Runicczich
– rzekł cëchň Jurk. – Dobrzësłôw Mądri. Ňn pamiătô jesz czasë, czedë na zemi żëłë smňczi.
– Smňczi? Jô mëslała, że ňne są leno w bôjkach.
– Nié – zasmiôł să Jurk. – Ňne żëłë tedë,
czedë jesz nie bëło na zemi lëdzy, a krôsniăta
mieszkałë w lasach.
– Co să z nyma smňkama stało? Czë pň prôwdze z nima biôtkňwelë ricerze? – ne krëjamné
stwňrzenia baro zajinteresowałë Mariolkă.
– Në cëż, długň bë můszôł ňpňwiadac…
Nôlepi bë to zrobił Dobrzësłôw, ale…
– Tej chcemë jegň zawňłac – zabédowała
Mariolka.
Dobrzësłôw zjawił să nigle dzéwczątkň sfňrtowało wëpňwiedzec jegň miono.
– Chcesz, dzeckň, co wiedzec ň smňkach, jo?
– krôsniôk pňmaklôł să pň brodze.
– Skąd wiész? – zadzëwňwała să Mariolka.
Jurk zasmiôł să a wëdolmacził:
– Dobrzësłôw wszëtkň czëje a wszëtkň wié.
Rozmieje téż czëtac mëslë dzecy. A jaczé cekawé
historie ňpňwiôdô, hň, hň.
– Dobrzësławie, ňpňwiédz mie ň nëch
smňkach – dzéwczątkň złożëło prosząco rączczi.
– Dobrze, ňpňwiém, ale pózni, czej przińdze
na to czas. Nôprzód můszisz Mariolkň jesz co
zrobic – stôri krôsniôk zôs krëjamno zdżinął.
– Jenků jo! Jô jem czësto zabëł – Jurk chwëcył
să za głowă. – Lëchň, baro lëchň!
Ň czim zabëł Jurk, a co bëło dali, dowiéta să
w trzecym dzélu przigňdów Mariolczi w bôjkňwi
krôjnie.
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Starszé klasë spòdleczny szkòłë
Janusz Mamelsczi

Témat: Jastrë
na Kaszëbach.
Céle zajãców:

– cwiczenié słëchaniô i rozmieniô kaszëbsczich tekstów;
pòrządkòwanié wëdarzeniów, szukanié rozrzeszeniów;
– cwiczenié czëtaniô i zapamiãtiwaniô; głosné i cëché
czëtanié, ùczenié wiérztczi na pamiãc;
– cwiczenié kaszëbsczi gôdczi; òpòwiôdanié na spòdlim
tekstu, òdpòwiôdanié na pëtania,
– cwiczenié pisaniô; parłãczenié dzélów zdania,
ùkłôdanié òpisu, ùkłôdanié zdaniów, òdpòwiôdanié na
pëtania, łączenié wërazów;
– pòznôwanié kaszëbsczich zwëków sparłãczonëch
z Jastrama;
– bògacenié i rozwijanié słowiznë zrzeszony z Jastrama;
– doskònalenié znajomòscë pòzwów dniów;
– zachãcywanié do zachòwiwaniô kaszëbsczich zwëków.

Pòmòce:

– wiérzta Dëgùsë i wiérztka ò dëgòwanim;
– kartczi z cwiczënkama dlô dzecy.

Realizacjô:

Szkólny rozdôwô dzecóm kartczi z cwiczënkama i czerëje
jich wëkònywanim.
1. Pòsłëchôjta wiérztë, pózni przeczëtôjta jã pò cëchù.
Pòtemù chãtny czëtają wiérztã na głos.

Dëgůsë, J. Mamelsczi
Rôz w jastrowi pňniedzôłk
môłi Zbiszk i drist Michôłk
szlë dzéwczăta wëdëgňwac,
wiele jajów ůdëgňwac.

Nôprzód zaszlë do Jiwónë,
a tam dwiérze zasztëkóné.
Ůgôdóny bëlë z Mackă,
leno Mack jesz mňcno chrapie.
Tej rëszëlë do Gizelë.
Weńc do chëczë bez sklep chcelë.
Ledwň wlezlë na pňdwňrzé,
ju ůcékelë przed scërză.

Starszé klasë spòdleczny szkòłë
Wnet să ůdało z Agneską;
jidą w jzbă ňpňcuszků,
ju sztepdekă ňdkriwają,
Wej! W jastrowé wlezlë jaja.
Na kůńc jidą do Anitczi,
w răkach jałówcowé witczi,
a Anitka z wňdą żdała,
bň ji Agnes wëklapała.
Tak w jastrowi pňniedzôłk
môłi Zbiszk i drist Michôłk
jidą mňkri. Jeden mrëczi:
Jak tu zachňwiwac zwëczi?

2. Sparłãczta pasowno zdania z lewi i prawi stronë. Pòzni je pònumrujta pòdług zdarzeniów z wiérztë.
Pózni szlë do Gizelë,
Mack jim dwiérzi nie ňtemkł
Na kůńcu z jałówcowima wit-

leno tam bëłë dwiérze zasztëkóné.
můszelë ůcekac przed scërză.
wlezlë do ni dodóm i ňpňcuszků szlë do jizbë.

kama w răkach szlë do Anitczi,
Bëlë ůgôdóny z Mackă,
Nôprzód zaszlë do Jiwónë,
Za dëgňwanié spňdzéwelë să
Ledwň wlezlë na pňdwňrzé,
Jima să wnet ůdało z Agneską,
Môłi Zbiszk i drist Michôłk

szlë wëdëgňwac dzéwczăta.
kň wtim ňni wlezlë w kňsz z jastrowima jajama.
leno ta ňblała jich wňdą.
bň na czas nie ňdeckł i mňcno chrapôł.
dostac wiele jajów.
bň przez móbilkă pňwiedza ji ň tim Agneska.

wczas reno w jastrowi pňniedzôłk
Anitka wiedza, że ňni jidą,
Zbiszk i Michôłk mňkri

i narzékelë, że nie je letkň zachňwiwac zwëczi.
żebë ten jima ňtemkł dwiérze.

szlë nazôd dodóm
Wlezlë w jizbă i ju chcelë

a do ji chëczë chcelë wlezc bez dwiérze w sklepie.

ňdkrëwac sztepdekă,

3. Terô spróbùjta òpòwiedzec, co sã przëtrafiło Zbiszkòwi
i Michôłkòwi. Jaczi zwëk òni chcelë zachòwac? Z jaczima
swiãtama ten zwëk sã parłãczi?

5. Zastanówta sã w karnach i spróbùjta pòwiedzec, co bë
jesz mùszelë zrobic Zbiszk i Michôłk, żebë dëgòwanié sã
jima ùdało?

4. Jastrë to nôwôżniészé chrzescëjańsczé swiãta.
Znankòwnik jastrowi òznôczô to, co sã parłãczi z
Jastrama. Dopasujta i sparłãczta słowa z prawi i lewi
stronë, a dowiéta sã, co mòże bëc jastrowé.

6. Dopasujta i dopiszta zwëczi do pasownëch swiãtów
dëgòwanié, zając, danka, jastrowé jaja, gwiôzdor,
wiliowô wieczerza, jastrowi renik, kòlãdë, Jastrowô
Witrzniô, jastrowô jôda

(jinaczi Rezurekcjô ) Jastrowô
(swiãconô strawa) jastrowô
jastrowé
(dôwô zdrowié) jastrowô
(malëjemë je) jastrowé

wòda
piesnie
jaja
jôda, strawa
Witrzniô

1) ��������
Jastrë: ����������������������������������������������������������������������
......................................................................
2) ������
Gòdë: ����������������������������������������������������������������������
......................................................................
Pòwiédzta, jaczé swiąteczné zwëczi widzą sã wama
nôbarżi.
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Starszé klasë spòdleczny szkòłë
7. Dopasujta pòzwë dniów do znankòwników:
knôpi dëgùją dzéwczãta – Jastrowi 		

Pòniedzôłk

jidzemë do kòscoła z jastrową jôdą – Wiôlgô

Piątk

Pón Jezës ùmarł na krziżu – Wiôldżi 		Niedzela
tegò dnia bëła òstatnô wieczerza – Wiôldżi

Sobòta

czedës dzéwczãta dëgòwałë knôpów – Jastrowi Strzoda
zaczinô sã Wiôldżi Pòst – Pòpiélcowô

Czwôrtk

(Wiôlgônoc) Pón Jezës
zmartwëchwstôł – Jastrowô			Wtórk
8. Napiszta, co przëniósł Wama zając do gniôzda abò do
kòszika. Mòżeta wëzwëskac pòdóné słowa:
		bómczi, kùszczi, tutkã z bómkama, szokòladã, 		
		bómbòniérkã, cëkrowé jôjka, szokòladowé jôjka, 		
		zająca z cëkru, zająca z szokòladë, zabôwkã, ksążkã,
		ruchna, cëkrowégò barónka, barónka z szokòladë
9. Wëbierzta pasowné òdpòwiedzë i głosno przeczëtôjta:
		1) Czë të kògòs wëdëgòwôł/wëdëgòwa w Jastrowi 		
		Pòniedzôłk?
a. Nié,
�������������������
jô nikògò nie �������������������
wëdëgòwôł/wëdëgòwa.
		���
b. Jo,
�����������������
jô wëdëgòwôł /wëdëgòwa
���������������
... .
		���
c. Nié,
���������
ale ���
jô ����������������������
pòléwôł/pòléwa jinëch �����
wòdą.
		
		2) Czë chtos cebie wëdëgòwôł w Jastrowi Pòniedzôłk?
a. Nié,
����� mie
���� nicht
����������
nie ����������
wëdëgòwôł.
		���
b. Jo,
���� mie
���� wëdëgòwôł
���������� ���������������
/wëdëgòwa ... .
		���
c. Nié,
���������
ale �������
jô béł ������������
pòlóny/bëła ������������
pòlónô wòdą.
		3) Czë të przërëchtowôł/przërëchtowa jaczis plac dlô
		zająca?
a. Jo, jô przërëchtowôł/przërëchtowa dlô zająca 		
		gniôzdo.
		b. Jo, jô przërëchtowôł/przërëchtowa dlô zająca kòszik.
		c. Nié, jô nic dlô zająca nie przërëchtowôł/			
		przërëchtowa.
		
		4) Czë Të béł jidzony/bëła jidzonô do kòscoła z
		jastrową jôdą?
a. Jo,
�������������������������������������������������������
jô béł jidzony/bëła jidzonô do kòscoła z jastrową
		jôdą.
		���
b. Nié,
������������
jô nie ����������������������������������������
béł jidzony/bëła jidzonô z jastrową jôdą
		���
c. Nié,
���������
ale ���������������������������������������������
... béł jidzony/bëła jidzonô z jastrową jôdą.
		5) Czë Të chòdzył/chòdza w Jastrë do kòscoła?
a. Jo,
�����������������������������
jô béł/bëła w kòscelë na ���������
Jastrowi ��������
Witrzni.
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		���
b. Jo,
��������������������������������
jô béł/bëła na nôbòżeństwie ��������
Wiôldżi �����
Nocë.
		���
c. Jo,
��������������������������������������������������
jô chòdzył/chòdza do kòscoła całé Paschalné 		
		Triduum.
		���
d. Nié,
������������
jô nie ��������������������������
chòdzył/chòdza do kòscoła.
10. Napiszta, jak wëzdrzi i co robi zając. Mòżeta
wëzwëskac pòdóné słowa.
szari, môłi, dłudżi, gãsté, cepłé, ùszë, fùterkò, nosk,
		pótczi, òczka, skôcze, biegô, chùtkò, bòji sã, nóżczi,
		łapczi, mieszkô, w lese, na pòlach
11. ������������������������������������������������
Wëbierzta i dopiszta pasowné dokùńczenia zdaniów
ten mdze całi rok zdrów jak rëba, tegò tak zarô
		dëgòwac nie òprzestóną, tegò òb lato mëdżi bãdą
		mòcno grëzłë
Chto na Jastrë przed wschòdã słuńca ùmëje sã w zdroju,
w rzéce abò jezorze, ...
Chto nie bãdze w Jastrë pòrządno wëdëgòwóny, ...
Chto nie dô jôj za dëgòwanié, ...
12. ��������������������������������������������
Pòmalujta jastrowé jaja, pòwiédzta, jaczich farwów
�������
wa do te ùżëła i co sã na nich pòjawiło. Jak pierwi lëdze
farwilë jastrowé jôjka?

13. ������������������������������������������������
Jeżlë bãdzeta chòdza dëgòwac, mòżeta sã naùczëc
taczi wiérztczi:
		Më tu przëszlë na dëgùsë,
		wama rzec téż ò Christusu:
		Wiôldżi Czwôrtk, Wiôldżi Piątk
		miôł Pón Jezës wiôldżi smùtk.
		Wiôldżi smùtk, wiôldżé renë
		za nas wszëtczich chrzescëjanów.
		Dôjce, dôjce, jak Bóg kôże,
		nóm pò jaju i pò pôrze.
(ze Słowarza Sëchtë)

Mùzyczne sztôłcenié

Tomôsz Fópka

Mòje Alleluja

Bňgů, lëdzóm, kwiôtkóm, Cebie- Alleluja!
Bůten, bënë, w piekle, niebie- Alleluja!
Czej să smiejesz abň czichôsz- Alleluja!
Czedë spisz ju i jak wzdichôsz- Alleluja!
Zdrów jes, szczescé môsz, dobëcé- Alleluja!
Swiécy słuńce, gňnią dzecë- Alleluja!
Jak móm chwôlëc mégň Bňga?- Alleluja!
Leno spiewac głosno mňgă- Alleluja!

Céle ùczbë:

4. W pòlsczim i kaszëbsczim jinaczi sã to słowò 		

– sztôłcenié mùzyczny wrażlëwòtë ùczniów;

wëmôwiô. Wëtłómaczta czemù.

– wdrôżanié do òdbiéraniô mùzyczi jakno 		

5. Spróbùjta zgódno z ritmã wëmówic tekst piesni za

artisticznégò przekazu mëslów;

szkólnym. Tej wëklaszczëta gò.

– cwiczënczi w przekłôdanim tekstu;

6. Co dôwają w nótach kasownik i bemòl? Jak 		

– pòjimanié mùzyczi jakno ùpòrządkòwónégò zbiéru

mëslita, czemù autor ùżił jich prawie w tim môlu?

zwãków;

7. Chcemë zanócëc piesniã ze szkólnym. Pòwtôrzómë

– wëczuwanié ritmù i mòżlëwòta òddaniô gò na 		

pôrã razy. Mómë starã corôz mni zazerac do słów i

rozmajité spòsobë;

nótów.

– zapòznanié ze spòsobã zapisywaniô mùzyczi, 		

8. Tej sej przë nótach nalôżómë kropczi. Pòdług Waji

znaczenié rozmajitëch spòsobów zapisywaniô.

òne ùrëszniwają czë spòmalniwają mùzykã?
9. Spiéwómë na pamiãc piesniã, corôz chùtczi. Przë

Ùczba:

refrenie wstôjómë i maszérëjemë.

1. Pòsłëchôjta z zamkłima òczama leno melodii piesni
gróny przez szkólnégò. Ò czim mòże òpòwiadac? 		
Òpiszta to, co czëjeta.
2. Zapòznôjta sã z tekstã piesni. Czëtôjta na głos, 		
kòżdi pò réżce- tłómaczącë zarô na pòlsczi.
3. Czë znajeta jiné piesnie ze słowã „Alleluja”? 		
Zanócta czile.
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Klasë gimnazjalny szkòłé
Jadwiga Héwelt

Kaszëbsczé Jastrë dôwni i dzys
Kôrta robòtë nr 2

Ùczeń:

− rozmieje ùwôżno słëchac i wërażac swòjã òpiniã na
témat czëtónégò tekstu;
− szukô w nim brëkòwny wiédzë;
− pòsługiwô sã jinyma tekstama dlô wzbògaceniô
jinfòrmacjów;
− wëzwëskiwô dostóną wiédzã w rozmajitëch cwiczënkach;
− ùżiwô przënôleżny słowiznë;
− znaje jastrowé zwëczi na Kaszëbach i dbô ò jich
kùltiwòwanié, òsoblëwie tëch dôwnëch i zabëtëch;
− mô pòczëcé swòji juwernotë.
Kùńczi sã Wiôldżi Pòst, przed nama Wiôldżi Tidzéń
i Jastrë. Dzysô przëbôczimë so ò kòscelnëch òbrządkach,
domòwëch zajãcach i kaszëbsczich zwëkach Wiôldżégò
Tidzénia i Jastrów.
1. Dobierzta sã w trzë karna. Na spòdlim tegò, co ju wiéta
i tekstu Sztefana Fikùsa „Przódë bëło jinaczi” (w: S. Fikùs
„Jak to przódë biwało”):
I karno wëmieni kòscelné òbrządczi w Wiôldżim Tidzéniu
i òbczas Jastrów,
II karno – domôcé zajãca w tim czasu,
III karno – kaszëbsczé zwëczi Wiôldżégò Tidzénia i Jastrów.
Dofùlujta tabele na kôrce robòtë nr 1.
Kôrta robòtë nr 1

a) Wiôldżi Tidzéń
Wiôldżi Piątk

Wiôlgô Sobòta

b) Jastrë
Jastrowô Niedzela

Jastrowi Pòniedzôłk

Wiele kaszëbsczich ùtwórców, taczich jak: Sztefan Fikùs,
Augùstin Klémãs Hërsz, Jizydór Gùlgòwsczi, Jan Perszón,
Eugeniusz Prëczkòwsczi, pisało ù tim, jak Kaszëbi przódë
przeżiwelë pòst, Wiôldżi Tidzéń i Jastrë.
2. Pòwiédzta, czë terô je tak samò jak czedës? Czim sã jinaczi
ten czas? Dofùlujta w karnach kôrtã robòtë nr 2.
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Jastrë (dzysô)

3. Spróbùjta òdpòwiedzec na pëtania:
− Czë są to zmianë na lepszé?
− Czë człowiek, òstawiwszë dôwné zwëczi, staje sã barżi
człowiekã, czë mòże cos beznazôtno tracy?
− Jaczé Jastrë Cë sã barżi widzą, dôwné czë dzysészé,
i czemù?
− Co je dlô Ce nôwôżniészé òbczas Jastrów?
− Co Të bë chcôł zmienic w spòsobie òbchôdaniô tëch
swiãtów ù Ce doma?
Mëszlã, że wôrt je pamiãtac słowa A. K. Hërsza: „Pòkąd
stoją nasze chëczë, pòtąd żëją kaszëbsczé zwëczi”
i dobrze bë bëło, żebë Wa te kaszëbsczé zwëczi chca dali
kùltiwòwac.
Jerzy Stachùrsczi – terôczasny kaszëbsczi pòéta,
kómpòzytor - w wëjimkù pòématu scenicznégò „Jastrë”
pisôł:
Słuńce je na niebie,
Wòłô głosno zwón,
Jidzemë do Cebie
òd kaszëbsczich strón.
Na to Twòje Zmartwëchwstanié
Terô bãdze zaspiéwanié

1. Kòscelné
��������� ����������
òbrządczi:
2. Domôcé zajãca:
3. Jastrowé zwëczi:
Wiôldżi Czwiôrtk

Wiôldżi Tidzéń (dzysô)

Alleluja, Alleluja.
Na to Twòje Zmarwtëchwstanié
Bãdze Bògù dzãkòwanié
Alleluja, Alleluja.
Jidze redosc mòstã,
Ùzdrza biôłi kwiat,
Terô kùńc z pòstã
Niech wié ò tim całi swiat.
Alleluja, Alleluja – dzecë i niewiastë,
Dzysô ò pòrénkù zaczãłë sã Jastrë.
Jesz wczora żur jô widzôł jak jachôł pò mòsce,
A terô jinszé smaczczi na stół przënioslë.
Alleluja, Alleluja – jak kùrzawa lëchi knôpi
Niech so kam w sercach waszich roztajô lepi.
Biôjta do wsë dzéwczãta rózgama bic,

Starszé klasë spòdleczny szkòłë
Bò nie mdą miałë òb rok zdrowia nic.
Alleluja, Alleluja – dzysô stôł sã cud,
Ó chtërnym tak spiéwô i gôdô co rokù lud.
4. Przeczëtôjta ùwôżno tekst i pòwiédzta:
− Jaczé òdczëca przëchòdzą wóm na mëslã pò
przeczëtanim tegò wëjimka?
− Zapiszta słowa, chtërne parłãczą sã z Jastrama?
− Jaczi stôł sã cud, ò chtërnym je gôdka w przedòstatny
sztrofie?
− Co òznôczają słowa: Alleluja, Alleluja?
− Ò jaczich jastrowëch zwëkach je gôdka w teksce?
− Jak rozmiejeta słowa: „Alleluja, Alleluja – jak
kùrzawa lëchi knôpi
			
Niech so kam w sercach 		
			
waszich roztajô lepi.”

     Òpòwiédzta ò tim.

5. Przeczëtôjta terô tekst z pùstima placama, a tedë dopiszta
felëjącé wërazë. Pòtemù pòsobicą przeczëtôjta wszëtczé
wersë.
(szkólny daje tu tekst J. Stachùrsczégò, ale z lukama
w placach, chtërne wëżi są zapisóné pògrëbioną
i pòdsztrëchniãtą czconką)
6. Co mòżeta pòwiedzec ò tëch wërazach? Czë wa mia jiwer
z jich napisanim? Jeżlë jô, to przëbôczta so wskôzë pisënkù
kaszëbsczich samòzwãków.
7. Domôcô robòta.
Òbczas Jastrów w kòscele spiéwô sã rozmajité piesnie.
Przetłumaczta na kaszëbsczi jãzëk dwie sztrofczi piesnie
„Wesoły nam dzień dziś nastał”. Na pòstãpny ùczbie
bãdzemë jã spiéwelë.

Gramatika
Hana Makůrôt

Òkňlnik

Òkòlnik – to part zdaniô, jaczi je òkreslenim czasnika.
Wskôzëje òn na jeleżnoscë, w jaczich dokònywô sã
aktiwnosc. Òznôczô môl, czas, spòsób, cél, przëczënã
aktiwnoscë. Òdpòwiôdô m.in. na nôslédné pëtania: jak?,
gdze?, czedë?, zaczim?, dlôcze?, w jaczim célu?, nimò co?,
z jaczim skùtkã?.
W fùnkcji òkòlnika mògą wëstąpiwac rozmajité partë mòwë:
– przëczasnik (Słuńce przëgrzéwało bëlno.)
– przëczasnikòwé zamiono (Czedës òn wiele pisôł.)
– przëczasnikòwi terôczasny mionoczasnik (Jidze,
spiéwającë.)

Òkòlnik czasu – òznôczô czas dérowaniô aktiwnoscë i
òdpòwiôdô na pëtania: czedë?, jak długò?, òdkąd?, dokąd?;
zdania z òkòlnikã czasu: Psë w nocë ùjôdałë. Dzysô nie
mdzemë spiewac. Słuńce reno wstało.
Òkòlnik célu – òznôczô cél aktiwnoscë i òdpòwiôdô na
pëtania: w jaczim célu?, zaczim?; zdanié z òkòlnikã célu:
Òn jidze do krómù za chlebã.
Òkòlnik przëczënë – òznôczô przëczënã aktiwnoscë
i òdpòwiôdô na pëtania: dlôcze?, z jaczi przëczënë?; zdanié z
òkòlnikã przëczënë: Z przëczënë cemnoscë zgùbił sã w lese.
Òkòlnik spòsobù – òznôczô spòsób wëkònaniô aktiwnoscë
i òdpòwiôdô na pëtania: jak?, w jaczi spòsób?; zdania
z òkòlnikã spòsobù: Nëkôł dzyrskò. Terô to të wëzdrzisz jak
człowiek. Gôdelë szeptã.
Òkòlnik przëzwòleniô
– òkreslô, jaczé jeleżnoscë mògłë przeszkòdzëc w
wëkònanim aktiwnoscë, i òdpòwiôdô na pëtania: nimò co?,

– przëmionowé rzeczenié (Jidze do gòspòdë.)

na przék kòmù, czemù?; zdanié z òkòlnikã przëzwòleniô:

– jistnik (Wëjachôł nocą.)

Nimò dôczi wcyg szedł.

Wëapartniwô sã nôslédné ôrtë òkòlników:

Òkòlnik zastrzedżi – òznôczô zastrzegã, jakô je mùszebnô

Òkòlnik môlu – òznôczô môl aktiwnoscë i òdpòwiôdô na

dlô dokònaniô sã jaczis aktiwnoscë, i òdpòwiôdô na

pëtania: gdze?, skąd?, dokąd?, kądkã?; zdania z òkòlnikã

pëtania: pòd jaką zastrzegą?, w jaczim przëtrôfkù?; zdanié

môlu: Wëszedł za dwiérze. Wanożił lasã. Tam bëłë

z òkòlnikã zastrzedżi: W przëtrôfkù chòroscë nie pùdã do

drzéwiãta. Béł dalek òd chëczë.

szkòłë.
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Obrzãdë i zwëczi

Jastrowé zwëczi i kaszëbsczé tradicje

Wszëtcë żdają na zymk. Czej nie nadchôdô na
czas, tej z ůtesknienim gň wëzérają, a pňécë piszą
wiérztë,hewň taczé jak Kwiôtuszk Henrika Héwelta:
Kwiôtuszků, cëż tobie je, że roscesz pňmalinků.
Mëslisz të, mňże, jak jô, ň tim spóznionym zymků.
Czemů să,kwiôtků jiscysz? Żëjesz tak zamkłi w sobie.
Czemů główkă spůscywôsz, czë cebie grëze robôk?
Dożdże le, kwiôtků, do lata, czej słuńce lepi przëgrzeje. Tej stóniesz să wiôldżim kwiată i să wiesoło
ůsmiejesz.
Zymk to nowé żëcé, sëłë, redota, zmianë. Je nót
gň przëwitac wiôldżim sprzątanim. Dwa tidzénie przed Jastrama młodi szlë w las pň wietewczi
brzózczi i witczi. Z pierszich robiło să miotłë do
gruńtownégň sprzątaniô. Drëdżé miałë spełniwac
wôżniészą rolă – pňswiăconé w Palmňwą Niedzelă,
nalôżałë swój plac za swiăconyma ňbrazama.
W pierszi dzéń Jastrów nôleżało wczas reno
wstac i jic să ňbmëc do strëdżi. Ňb drogă nicht do
nikňgň nie gôdôł i să nie ňbzérôł. Pň taczim kąpanim zdrowié miało służëc przez całi rok.
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W drëdżé swiăto knôpi prowadzëlë miedwiédza
i zbiérelë darë, chtërne bëłë pňspňdlim do pňspólny rozegracji. Nôbarżi równak w ten dzéń cesziłë
ňbchôdóné do dzys dëgůsë. Żebë bëłë kaszëbsczé,
nôleżało dëgňwac wietewkama – czasă brzozowiną, a czasă jałówcă. Tegň dnia dëgňwelë knôpi,
nôchătni młodé dzewůsë, chtërne nie ůcékałë, bo
to miało dac pňwňdzenié ů kawalerów.
We wtórk pň swiătach (czedës trzecé swiăto)
mňgłë dëgňwac dzéwczăta. Wszëtcë dëgňwnicë
spiéwelë przë tim „Dëgůs, dëgůs pň dwa jaja. Nie
chcă chleba leno jaja”.
Pň zëmňwim ňdpňczinků rëszelë téż do robňtë
wrëjôrze. Jich zadanim bëło parłăczëc młodëch.
Za to dostôwelë ňd starszich skórzané bótë abň
jiny dôrënk. Mňglë zacząc swňjă robňtă dopiérô w drëdżé swiăto. Czej kawaler să nie widzôł,
pňdôwało mů să czôrną zupă (czarwină), tedë bëło
nót szëkac brutczi dze jindze. Nen zwëk je baro
snôżo ňpisóny w dokôzu ks. B. Sëchtë „Wrëjôrze
jidą”.

