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Mój tatk mô pszczołë. Pszczołë miôł téż tatk
mňjégň tatka, to je mój
stark. Jo, leno mój tatk zajimô să tima pszczołama pň
nowémů. Wiele sedzy w jinternece i czëtô. Mô téż założoną swňjă starnă, a na ni
fňrum i diskůtëje z lëdzama
z całégň swiata. Mô so
sprowadzoné pszczelé matczi nowégň zortu z rozmajitëch krajów. Mô téż wëmëszloné nowi zort ůla. Mój tatk
sóm te ůle bůdëje ů se w garażu. To są taczé wiôldżé ůle.
Wczora më próbňwelë, czë jô
bë să w taczim ůlu zmiescył.
I pň prôwdze, jô să całi w tim
ůlu schňwôł. Jô do nie wlôzł,
a tatk przëkrił ůl dakă. Tej
ňn szedł zawňłac mňjă nënkă, żebë ji pňkazac swój
nowi ůl. Nënka przëszła
i zacză ten ůl ňbzerac ze
wszëtczich strón a pňdzëwiac. Na ňstatků ňna
chca téż zazdrzec bënë.
Jak ňna ňdkrëła dak, tak jô z te ůla wëskňcził,
z răkama złożonyma nibë skrzidła i bzëczącë jak
pszczółka: bzzz.
To cë bëło! Nënka tak să mie przelăkła, że
zakrziknă na całą gôrdzel, půszcza ten dak i ůcekła. Dak spôdł mie prosto na głowă, a mňżeta
wiedzec, jak ňn béł căżczi. To mie zabňlało, że
nie bëło mňżno. Zarô téż mie wëskňcza wiôlgô gůcza.Tak tej jô z te ůla wëlôzł, a trzimôł să

za głowă. Wnym do garażu nazôd nënka wnëka
i jak le mie ůzdrza, tak zarô mie wdakňwa pôră
chůtczich na slôdk, a tej szkalowac na smiejącégň să tatka, że chňcô je stôri, rozëm mô jesz
głëpszi ňd mie. Terô mie bňlałë i głowa, i slôdk.
Òd te bólu jô so ju nie wiedzôł radë, temů jô
szedł bůten.
Tam kňl płotu stoja stôrô krzesznia. Jak mie
bëło smůtno, tej jô wlôżôł na tă krzeszniă i tam
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Pòwiôstka ò Mackù
so cëchň sedzôł, a nicht mie tam nie przeszkôdzôł. Terô jô miôł wiôlgą chăc na tă krzeszniă
wëlezc. Z pňczątků to mie dosc szło, leno jak
jô ju béł na trzecy wietwie, mňże bez tă mňjă
ňbňlałosc, noga mie să zeslëznă. Pň drodze na
zemiă jô jesz zawadzył ň ňstatną wietew, a tej jô
spôdł ňbňlałim slôdkă na trôwă, że to jaż zgrochňtało. Zanim jô să zdążił pňdniesc, kňl mie
bëła ju starka:
– Marija, Józef, za czim të tam knôpie
wëlôżôsz! – wrzeszcza, a przë tim wala mie pň
łbie i pň ti mňji wiôldżi gůczë.
Ze starczënëch rąk wëretôł mie tatk. Leno
za to pózni kôzôł mie do kůńca dnia leżec we
wërach. Mëmka i starka tej sej do mie zazérałë
i wiedno przënôszałë cos dobrégň, a ňne bëłë
dlô mie taczé słodczé jak mało czedë przedtim
i pňtim. Kňl wieczora zaszedł do mie mój drëch
Szimón. Szimón to je nôwikszi mądrzéla w całi
wsë. Jak jô mů wszëtkň ňpňwiedzôł, ňn ju miôł
dlô mie radă:
– Të můszisz to zgłosëc.
– Zgłosëc? Dze?
– Abň do Rzecznika Prawów Dzecka, abň
do Centrum Krizysowégň Reagňwaniô, abň do
„Kastczi nôdzeje” w kňscele – wëjasnił Szimón.
– A tej jô ju wicy smarë nie dostnă?
– Nié, bň jinaczi ňni ce stądka wezną.
– Stądka wezną? A dokądka ňni mie wezną?
– jô să përznă zajiscył.
– Nôprzód do serocyńca, a pózni mňże ce
weznie jakôs jinô familia. – fachňwň wëjasnił
Szimón.
– I tam mie bădze lepi?
– Jô nie wiém, rób jak chcesz, jô le cë gôdóm
– ňdrzekł znerwňwóny Szimón i skůńcził kłasc
mie do ůszów swňje mądroscë.
Pózni jesz zazdrzôł do mie tatk i próbňwôł
mie wëjasnic, że to wszëtkň na mie przëszło
z miłotë.
– Jô wszëtkň mňgă zrozmiec, ale czemů, jak
jô spôdł z ti krzeszni i pňtłukł sobie slôdk, starka
jesz mie wëtrzaska pň łbie? – jô să pitôł.
– Widzysz, ňna să ň ce kłopňta i mňcno să
znerwňwa, że të so mňżesz co zrobic. Nënka
i starka mňcno ce kňchają.
Jak jô să nad tim zastanôwiôł, czë pň prôwdze
bë nie bëło lepi ůcec przed tak jawną miłotą do
jaczégňs serocyńca, tatk do mie rzekł:
– Widzysz, miłota czasă je bňlesnô, leno bez
miłotë żëcé bňli jesz barżi.

II

Artisticzné sztôłcenié
Maria Renata Wróblewskô

Témat: Tuńcëjemë i
Céle ùczbë:
– zapòznanié z regionalnym tuńcã i jegò 		
spòdlecznyma krokama;
– pòznanié tekstu piesni „Òkrąc sã wkół”;
– sztôłcenié wëczëcô ritmù;
– nôùka grë na prostëch jinstrumeńtach;
– zapòznanié z kaszëbsczima lëdowima 		
jinstrumeńtama.

Metodë:
– pòspólné spiéwanié;
– granié na jinstrumeńtach;
– tuńc;
– robòta z tekstã, ksążką, jinternetã.

Pòmòce:
– perkùsjowé i regionalné jinstrumeńtë;
– blewiązka z nagranim piesni;
– kaseta wideo z krokama tuńca „Òkrąc sã wkół”;
– plansza z tekstã piesni.

Cyg ùczbë:
1. Za sztót pòkôżã wóm cos na planszach. 		
Pòwiédzta mie, co to je i do czegò mòże bëc
wëzwëskóné? Pòkôzk lëdowëch jinstrumeńtów
na planszë abò w naturze ( zanôleżno co mómë);
– zapisanié pòzwów w zesziwkach: diôbelsczé
skrzëpice, brumbas (brumtop, brzączk, 		
brzączëdło), bazuna, rińczôk.
2. Gôdka ò kaszëbsczi mùzyce (kapela i ji skłôd).
Szukanié pòtrzébny wiédzë w ksążkach, 		
jinternece.
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i

spiéwómë „Òkrąc sã wkół”
3. Bãdzemë czëtelë słowa piesni „Òkrąc sã wkół”.
Zdrzëta na tekst (na planszë). Czëtómë czile razy,
òsóbno i razã.
4. Mòżemë przëstąpic do spiéwaniô. Nim równak
te dokònómë, mùszimë sã rozspiéwac:
– rozspiéwanié na szlabizach (la, lo, no, nu), 		
gama co sã wznôszô i òpôdô, a téż trójzwãków
(do, mi, sol, fa, la, do, sol, si, re);
– cwiczënczi z ritmã, ùczniowie wëbiérają 		
perkùsjowé jinstrumeńtë, klepią ritm piesni, 		
grają wiertelnótã (rôz na pierszi dzél taktu, rôzdwa-trzë).
Pò rozspiéwanim przëstãpùjemë do spiéwaniô
piesni:

Òkrąc sã wkół
1. Òkrąc sã wkół,
nie stój jak wół.
Wez dzéwczã w pół.
Krąc sã z nią wkół.
Ref. Dorotka, Dorotka wez kwiat z ògrodka,
a Janku, a Janku pùdz do westrzódka.
2. Wzãlë sã w pół.
Krącą sã wkół.
To je tuńc wół
– òkrąc sã wkół.
Ref. Marika, Marika, pòj na mùzykã,
a Jankù òd skrzëpic, të dôsz mie wëpic!
5. Dokôz „Òkrąc sã wkół” mòże nié tëlkò spiewac,
ale téż mòże gò tuńcowac.
Jegò metrum je trójdzelné:
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– pòkôzanié kroków: trzë kroczi w takce i okrącanié
partnera wkół za prawim remieniã, trzë kroczi, na
kùńc taktu ùkłón;
– terô żëwszô mùzyka: krok, krok, pòdskòk 2x i 2
òbrotë pò kòle;
wëbróny chùr z akómpaniameńtã perkùsjowëch
jinstrumeńtów, pôrë tuneczné tuńcëją;
– pôrë stôwają na kòle gãbą do se, dzéwczãta 		
plecama do bùtna kòła, knôpi we westrzódkù 		
kòła gãbą do dzéwczãca. Kòlibiemë sã
w takt mùzyczi w prawò, lewò (pò trzë kroczi)
na kùńc trãpniãcé i ùkłón;
– drëdżi dzél tuńca: pôra za pôrą, trzimią sã kòła
i dwa òbrotë. Na kùńc wëkònanié jesz rôz całégò
tuńca.
    
6. Tomasz Fópka pisze ò ti piesni i tuńcu tak:
jaczégò

tzw. „biôłi

walôszk”. Tuńc, do

dzéwczãta

proszą

niesmiałëch

knôpów. Nôprzódka to bëła piesniô. Pòwsta
midzë 1895 a 1905 rokã. Pózni zrobia
sã z te zabawa, a tej tuńc. Pierszi dzél je
pòmalëczny,

drëdżi

chùtczi.

Òba

dzélë-

czi sã pòwtôrzô. Ten tuńc miôł rozmajité
pòzwë. W Lëzënie, Strzépczu, Serakòjcach
i Swiónowie- mrëczk (òd tëch knôpów).
W

Darzlëbim,

Zdradze,

Starzënie,

Sławòszënie, Sobieńczëcach i Mechòwi- wół.
Dokładny

òpisënk

kroków,

razã

ze

schematã, mòże nalezc w zsziwkù pt. „Tańce kaszubskie”, co je zebrôł i przërëchtowôł
Paweł Szefka. Wëdóné przez Wòjewódzczi
Òstrzódk Kùlturë we Gduńskù w 1978 rokù.

– robòta z dërżéniowim tekstã;
– diskùsjô;
– wëłożënk.

Didakticzné pòmòce:
– dërżéniowé tekstë (dodôwczi 1-6);
– mùltimedialné pòmòce;
– historicznô karta.
Biblografiô:
Loew P. O., Gdańsk. Między mitami, Olsztyn
2006.
„Rzeź Gdańska” 1308 roku w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej 12-13
listopada 2008 roku, red. B. Śliwiński, Gdańsk
2009.
Śliwiński B., Rzeź i zniszczenie Gdańska przez
Krzyżaków w 1308 roku. Przyczyny, przebieg
i skutki, Gdańsk 2006.

Skòrno ju wiémë, że do te tuńca dzéwczãta 		

Cyg ùczbë:

proszą knôpów, tej zróbmë jesz rôz pôrë wëbróné

1. Przëbôczenié wiédzë na témat Krzëżôków
i jich państwa a téż pòliticzny sytuacje

przez brutczi i tuńcëjmë.

IV

Pò skùńczenim ùczbë ùczeń mô:
– znac datum tzw. rzezë Gduńska;
– znac pòliticzné wińdzënë zdarzeniów z lat
1308-1309;
– rozmiec sã pòsługiwac historiczną kartą;
– rozmiec wëzwëskiwac wszelejaczé ôrtë 		
dërżéniowëch tekstów.

Metodë:

(wszëtczé pôrë równo: krok, krok, pòdskòk 2x 		

je

Témat: Rzez Gduńska w
Céle ùczbë:

– spiéwanié piesni „Òkrąc sã wkół” przez 		

To

Dark Szëmikňwsczi
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ka w 1308 rokù.
Gduńsczégò Pòmòrzô pò smiercë Mestwina II.
2. Ùczniowie, pòd czerënkã szkólnégò, analizëją dërżéniowi tekst z dodôwkù 1. Rëchli szkólny
przedstôwiô pòstacëje przënôleżników familie
Swiãców i Władisława Łoczetka jak i margrabie Waldemara.
3. Na spòdlim dodôwkù 1:
a) òbjasnij, czemù Swiãcowie przëjãlë 		
brandenbùrsczé zwiérzchnictwò;
b) ùstalë, chtò prosył Krzëzôków ò pòmòc;
c) òbjasnij, na spòdlim pòzadërżéniowi 		
wiédzë, czë wëmieniony w teksce 			
ricerze Wòjcech, Wòjsłôw i Bògùsza bëlë
Pòmòrzôkama;
d) òbjasnij, kòrzëstającë téż z pòzadërżéniowi
wiédzë, jak zachòwiwało sã w ny spiérce 		
pòmòrsczé ricerstwò.
4. Analiza materiałów zawiartëch w dodôwkach
2, 3. Szkólny kôże dac bôczënk na wëstãpùjącé
z zdrzódłach procëmnotë zdaniów co do wielënë
òfiarów, pózni wëwòłiwô diskusjã ò przëczënach ti sytuacje.
5. Na spòdlim dodôwków 2 i 3:
a) pòdôj lëczbë (pòdóné w pòsobnëch
dodôwkach) zabitëch przez Krzëżôków
barniszów i mieszkańców Gduńska;
b) òbjasnij, chto (pòlskô czë krzëżackô
strona) mògł bëc mòżebnym jinfòrmatorã
papieża Klémãsa V w sprawie gduńsczi
rzezë.
6. Analiza materiałów zamkłëch w dodôwkach 4,5 i 6. Ùczniowie, przërównywają tekstë rozmajitégò charakteru, sami dochôdają do

swiądów. Szkólny jinfòrmùje ùczniów, że pisanié Jana Długòsza ò zdarzeniach z 1308 r.
òdegrało wôżną rolã w sztôłtowanim historiczny swiądë pòlsczi spòlëznë.
7. Na spòdlim dodôwków 4, 5 i 6:
a) wëmiéń pòdobnotë w òpisënkù gduńsczi
rzezë;
b) wëmiéń jinaczënë w òpisënkù gduńsczi
rzezë.

Dodôwk 1. Òpisënk rzezë w „Kronice
Òliwsczi” (pòłowa XIV wiekù)
(Kronika oliwska. Źródło do dziejów Pomorza Wschodniego z połowy XIV wieku, tłum. D. Pietkiewicz, wstęp
i komentarz B. Śliwiński, Malbork 2008, s. 81-84)

11. (…) pò ùsëniãcym Czechów, Pòmòrzôcë
jednomëslno wezwelë (…) ksãca Władisława,
chtëren przëjąwszë ùczestnienié i przësëgã wiérnotë òd ricerzów (…) òstôł ògłoszony ksyżëcã
całégò Pòmòrzô (…) Zôs pózni, (…) czej chcôł
wrócëc do Krakòwa, (…) wòjewòda Swiãca
i jegò sënowie zmanowelë gò ò gwësną sëmã
dëtków, jaką wëdelë w nym czasu, czej Pòmòrzé
bëło wëzbëté ksãca i òni sami zawiadowelë całą
zemią. A skòrno pón ksążã Władisłôw òdmówił
jim zôpłatë, òni z trójnyma jinyma ricerzama wezwelë do òbjãcô pòmòrsczégò ksãstwa
margrabiã Brandenbùrgie, pana Waldemara,
chtëren pò wësłanim swòjich ricerzów zajął
miasto Gduńsk z pòmòcą mieszczónów i wëszi
wspòmniónëch ricerzów. I dérowałë codniowé
Dokùńczenié na str. VI
Najô Ùczba - numer 3 (45)
dodôwk do „Pòmeranii”

najo_uczba_3_2011.indd 5



2011-02-27 20:13:22

Historiczné sztôłcenié

Pismiono biskùpów chełmińsczégò (Hermana), sambijsczégò (Zygfrëda) i warmińsczégò
(Eberharda) do kardianalsczégò kòlegium
w Awinionie (Herman i Zygfrid bëlë
Krzëżôkama)

ganim i nieòbëczajnyma wëszczërgama sprowadzëlë panów prësczi zemi do tegò, że ti
rozgòrzony pòtãgą wòjska òbkrążëlë miasto i je
sekùtno òblégelë. Mieszczóni (…) pòddelë miasto. Panowie [Krzëżôcë], wchôdającë do niegò
ze swòjim wòjskã, rozkôzelë wëmòrdowac
wszëtczich pòmòrsczich ricerzów, jaczich
w nim nalezlë. A (…) òliwsczi pòdwëższi klôsztoru (…) pòmòrdowónëch nakôzôł zawiezc do
Òliwë i pòchòwac na smatôrzu sw. Jakùba przed
klôsztorã.

B

Dodôwk 2. Bùlla papieża Klémãsa V
(Aneksy źródłowe, tłum. D. Pietkiewicz, [w:] „Rzeź Gdańska”
1308 roku w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji
naukowej 12-13 listopada 2008 roku, red. B. Śliwiński,
Gdańsk 2009, s. 199)

(…) do naszich ùszów doszło, że (…) mistrzowie
i szpëtalny bracô wrogò najachawszë zemiã (…)
Władisława, krakòwsczégò i sandomiersczégò
ksãca, w miesce Gduńskù wëmòrdowelë mieczã
bez 10 tësãcy lëdzy, niosącë smierc płaczącym
w kòlibce dzecóm, jaczé bë òbszcządzëlë nawetka
wrogòwie wiarë.
VI

Dodôwk 3: „Rzez” w dotëgach swiôdków
epoczi

biôtczi i sztridë midzë ricerzama zamkłima w gardze, to je Wòjcechã, Wòjsławã i Bògùszą, co trzimelë gard z nômianë ksãca Władisława z jedny
stronë, a mieszczónama i wëszi wspòmniónyma
ricerzama, co bëlë żëczny sprawie margrabie
z drëdżi stronë (…) . W kùńcu zamkłi w gardze (…)
pòsłelë do panów prësczi zemie z prosbą ò przësłanié pòmòcë procëm miastu i lëdzóm margrabie.
I zarô béł pòsłóny brat Gunther ze Schwarzbùrga
z Prësama, co razã z tima Pòmòrzôkama, jaczi
bëlë z gardze, wielnyma nôbiégama doskôcelë tim
w miesce.
13. Le niechtërny bùtny z mieszczónów rą-

A

(Cyt. za: B. Śliwiński, Wydarzenia w Gdańsku i w okolicach w okresie od września do 12/13 listopada 1308 roku,
[w:] „Rzeź Gdańska” 1308 roku w świetle najnowszych badań…, , s. 101)

[ biskùpi przékùjącë, że Krzëżôcë dokònelë rzezë, równoczasno scwierdzëlë] „chòc zmùszony
bëlë ùkarac smiercą pòjmónëch w tim miesce 15
zdrajców i procëmników.”

(nieznóny z miona swiôdk risczégò
procesu z 1312 r.)
(Aneksy źródłowe, tłum. S. Szybkowski, [w:] „Rzeź Gdańska”
1308 roku w świetle najnowszych badań…, s. 201)

[Pëtóny] rzekł, że czëł, jiże bracô wspòmniónégò
szpëtôla [tj. Krzëżôcë] zniszczilë (…) miasto i tam
gwësnëch zabilë, ale nie znaje jich lëczbë, nie wié
téż, czë westrzód zabitëch bëłë dzecë, czë nié.

C
(z 1321 r. – zeznanié kùjawsczégò ksãca
Leszka na jinowrocławsczim procesu)
(Aneksy źródłowe, tłum. S. Szybkowski, [w:] „Rzeź Gdańska”
1308 roku w świetle najnowszych badań…, s. 202)

Pëtóny […] òdpòwiedzôł, jiże „brat Henrik von
Plotzke (…) z wiôldżim wòjskã (…) nôpierwi
miasto Gduńsk dobëlë z piãcdzesąt ricerzama, nie
liczącë mieszkańców, jaczich wielënë nie znajã,
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niejednëch w kòscołach, niejednëch pòza nima,
bestialskò zabilë, nie zwôżającë na ôrt ani wiek.
(…)”.

Dodôwk 4: Jón Długòsz ò zdarzeniach
we Gduńskù

Dodôwk 6: Aleksander Majkòwsczi
ò zdarzeniach z 1308 rokù

A
Wëjimk artikla A. Majkòwsczégò
w „Gduńsczim Dniownikù” (1919 r.)

(Polska Jana Długosza, red. H. Samsonowicz, Warszawa

(Cyt. za: P. O. Loew, Bestialski mnich czy waleczny rycerz?

1984, s. 103)

Lokalna pamięć o „rzezi gdańskiej” w XIX i XX wieku,

W sóm dzéń sw. Domnika jakno w tôrgòwi
dzéń zbiéra sã tuwò colemało na rënkù wikszô
ùrma lëdzy. Chòcô miasto bez wiele dni znôszało
òbléganié za sprawą tegò, że ricerze i pòmòrskô
szlachta òbstójno i dzérzkò gò brónilë, na kùńc

[w:] „Rzeź Gdańska” 1308 roku w świetle najnowszych

przez zdradã jednëch gduńsczich mieszczónów,
Miemców, co krëjamno ùgôdelë sã z Krzëżôkama
ò òddanié miasta, w nocë bëło wëdóné.
Nieprzëcéle wpùszczony bez jedne wrota zajimają
miasto, a wszëtczich ricerzów, panów i pòmòrską
szlachtã i – co jesz barżi sekùtné – wszëtek lud
mòrdëją i na rozmajité zortë wëzbëwają żëcégò.
A nie òdpùszczają niżódnémù z Pòlôchów, nie
òbszcządzają niżódnégò stanu, niżódnégò ôrtu
ani wiekù. Jednakò wiôldżich, jak młodzëznã,
jak dzecë i bibiątka przë piersë bez miłoserdzô
mòrdëją (…).

Dodôwk 5: Rzez Gduńska w kaszëbsczi
chòrance

badań…, s. 160).

Zdżinął tam kwiat kaszëbsczégò ricerstwa,
pòwëbilë mieszczëznã, nie òdpùscëlë starëszkóm,
dzecóm i niastóm.

B
(A.Majkowski, Historia Kaszubów, Gdańsk 1991, s. 169)

Żebë dobëc miasto landmistrz Henrik nadcëgnął
ze swiéżima sëłama. Przëszło do regùlarnégò
òbléganiô. Bëło w nim szesnôsce kaszëbsczich
ricerzów, nieòdstójników Łoczetka. Òkróm
nich je nót gadac ò gwësny wielënie wnożonégò
pòlsczégò lëdztwa i kaszëbsczégò, jaczé Krzëżôcë
ùznôwelë za niégwësné. Przë dobëcym miasta tej
tëch 16 ricerzów zdżinãło òd krzëżacczégò miecza,
chëcze słowiańsczich mieszkańców zerwelë,
a jich samëch wënëkelë. Stało to sã sztërnôstégò
smùtana 1308 rokù.

(H. Derdowsczi, Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka po sécë
jachôł, Gduńsk 1990, s. 36)

Żużu, żużu, córulënkù,
Zabilë cë òjca w rënkù.
Zabilë gò ze drudżimi,
Topòrami żelaznymi.
		

A w Redëni krwawô wòda,

		

Szkòda òjca, żëcô szkòda!

Najô ùczba

– edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii”

Redakcjô: Danuta Pioch
Òbrôzczi: Joanna Kòzlarskô
Stałô wespółrobòta:
Róman Drzéżdżón,
Hanna Makùrôt, Janusz Mamelsczi.
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Rzeczónczi na strëmiannik

Gramatika
Hana Makùrôt

l

Zdania wielerazowò
zesadzoné

l

l

l
l

Zdanié wielerazowò zesadzoné
– skłôdô sã conômni z trzech pòjedinczich zdaniów.
W òbrëmienim wielerazowò zesadzonégò zdaniô skłô-

l

dowé zdania mògą bëc wespółrzãdno i pòdrzãdno zesa-

l

dzoné. W jich skłôd mògą téż wchadac równowôżniczi

l

zdaniów.

Strëmianny bez wòdë, wòjcechòwi bez trôwë.
We Wstãpną Strzodã zapùscë brodã, a żurk
pòstawi na mùrk.
Na sw. Kadzmiérz (4 III) mrówka na wiéchrz.
Na sw. Kadzmierza wëlatëje skòwrónk spòd
pierza.
Na sw. Grzegòrza (12 III) jidą wisłë do 		
mòrza.
Na sw. Grzegòrza biôj, rëbôkù, do mòrza.
Na Grzegòrza słuńce zëmã nëkô do mòrza.
Swiãtô Truda (17 III), jak słuńcã blôsnie, robi
cuda.

Przëkładë zdaniów wielerazowò zesadzonëch:
1

Tej so Michôł pòstawił swiéczkã na stole,
2 			

3

wëdobéł grëbą ksãgã, z chtërny òn wieczorama
4

spiéwôł swòje piesnie, i zaczął spiewac.
1
2
4
_____ .......... _____ .......... _____
3
_____
1a

2

We widze, jaczi mie zapôlił mój dzysdniowi
l

1b

nôùczëcel, nie bëło tëch pësznëch krôs z tëch

l

3

młodëch lat, ale za to òn mie prowadzył biôłim
			

4

l

widã pôłniowégò słunuszka i wëswiécył drogã,
l

5

chtërną mógł jem mëslã swòjã prowadzëc za rãkã
włôsną drogą.

l

1a
1b
3
4
____.........____›.........‹____ .......... _____
2
_____
VIII

l

5
_____

l

Na sw. Józwa (19 III) przez pòle brózda.
Òblëbiéńc (19 III) jak nie płacze, na zëmã
bãdą kòłacze.
Chto w sw. Józef ùzdrzi bòcóna w loce, bez
całi rok bãdze w robòce.
Zymk nie przëlecy na jedny jaskùleczce.
Jak pò Benkù (21 III) cepło, w lece bãdze
piekło.
Grzmòt na Roztwórną (25 III), ùrodzôj na
pewno.
Jak na Strëmianną pszczoła z kòszczi 		
wëlatëje, wiele dni pò tim pòkùtëje.
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