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Janusz Mamelsczi
Dieta

Doch w kůńcu szkólnô, chňc wid ňna ju mia 
dosc krótczi, dosta Tómka na tim pňdjôdanim:

– Tómaszk! A cëż të tam chňwiesz pňd ławą? 
– rzekła  swňjim stôroszkólnicznym głosă.

– Jô?
– Kň të. Të doch jes Tómaszk. Widzysz të tu 

dze jinégň Tómaszka?
– Jô nick – ňdrzekł wëlăkłi Tómk.
Timczasă szkólnô ju bëła kňl niegň i syga răką 

pňd ławă. Jesz përznă, a ňna bë wëcygnă Tómkň-
we szokňladowé bómczi. Doch tegň Tómk bë 
nie zniósł, żebë chtos mů wzął jegň bómczi.

– To są mňje bómczi – zawrzeszczôł.
– Dawôj mie te bómczi. – ňstro rzekła szkól-

nô, kň w ňczach Tómka ňna widza, że dobrą 
wňlą ňn ji tëch bómków nie dô. Tej ňna chwatkň 

Jô wiedno béł baro na słodczé. Nôbarżi  jô lu-
bił szokňladowé bómczi i kůchë z krémă. Mňja 
nënka mie nie pňzwňliwa jesc wiele słodczégň. 
Òna gôda, że to słodczé mie szkňdzy.

– Nënkň, jak cos tak dobrégň mňże bëc 
szkňdlëwé? – jô să ji pitôł.

– Cëczer to je biôłô trëcëzna – ňna mie ňd-
pňwiôda.

– Jô ju móm tëli cëkru zjadłé, a nie jem za-
trëti, że to tu cos nie graje z tą trëcëzną.

– Cëczer szkňdzy na zăbë, pň cëkrze să tëje, 
a grëbi lëdze mają wiele chňrosców i chůtczi 
ůmiérają. Cëczer to je biôłô trëcëzna – ůpiéra să 
nënka i nie bëło na niă radë. Miast cëkru ňna 
mie dôwa miód.

– Miód je zdrów. Zrób so chleba z miodă 
– gôda nënka.

Do arbatë jô téż brôł miód miast cëkru. Miód 
wiedno stojôł w kůchni w garnuszků. Ten miód 
mie béł czësto zbrzëdłi.

Szczescé, że jô miôł dobrëch kómplów. Tómk 
lubił słodczé jesz barżi jak jô. Òn téż za tim 
wëzdrzôł. Kň ňn so miôł wiele lepi jak jô. Ů nie 
doma wszëtcë lubilë słodczé. Òni téż wszëtcë za 
tim wëzdrzelë. Ale słodczé ů nich doma wiedno 
bëło i Tómk mógł so jesc, wiele ňn  blós chcôł. 
Tegň jô ni mógł zrozmiec, czemů ňn so mô tak 
dobrze, a jô tak lëchň. 

Tómk mie mógł wiele pňmňc, chňcô ňn, tak 
jak jegň starszi,  béł dosc chcëwi i darmň ňn bë 
mie nick nie dôł. Ani jednégň bómka ňn bë ni-
kňmů nie dôł, chňc w rukzaků ňn jich miôł fůl 
tută. Temů téż jô mů czasă przënôszôł z dodo-
mů naszégň miodu, a ňn mie tej dôwôł bómczi 
abň kůszczi. Kň czasă, nim jô ňd nie co dostôł, 
ňn to wszëtkň miôł sóm wczëszczoné. Òn béł 
tak wëszłi na słodczé, że ni mógł bez bómków 
strzëmac do przerwë i pňdjôdôł na ůczbie.

Nasza szkólnô nama nie pňzwňliwa jesc ani 
pic na ůczbach, tej Tómk můszôł te bómczi pňd-
jadac w ůkrëcym.
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Pòwiôstka ò Mackù

wsënă răkă pňd ławă i złapia za tasză z bómka-
ma. Òna ju bëła gwës dobëcô, kň wtim Tómk téż 
złapił za tasză i zaczął cygnąc. 

I tak ňni să całą chwilă mňcowelë, a më 
wëlăkłi na to wzérelë.

– Mňje bómczi! – piszczôł Tómk.
– Ni můszi na ůczbach jesc ani pic! Zapa-

miătôjta to sobie dobrze! Wszëtcë! – rzekła 
szkólnô.

Tak pň prôwdze ňna nie chca ani zjesc 
Tómkňwëch bómków, ani wząc mů jegň taszë.

Jak le să zacză przerwa, ňna to wszëtkň jemů 
ňdda i rzekła:

– Terô je przerwa, terô mňżesz jesc. A jesz 
lepi pňczăstuj swňjich drëchów, bň tëli bómków 
narôz to nie je dobrze.

Tómkňwi terô bëło përznă wstid. To wszëtkň 
bez tă jegň chcëwňta i łakňtă.

– Macků, wiész të co? Chcemë lepi zdżinąc 
z ňczów, jo. 

– Jo, chcemë jic do bibloteczi.
Bibloteka bëła na piătrze, tam szkólnô nas 

nie widza. Kň jak chtos wchôdô do bibloteczi, 
můszi wëpňżëczëc ksążkă.

– Jak të să nazéwôsz – biblotekarka spita să 
Tómka.

– Tómk – ňdrzekł Tómk, ale bëło widzec, że 
terô ňn mô strach szkólnëch. Òn stojôł sztiwno 
jak słup, biôłi jak kalk w chléwie, z ňczama sze-
rok ňtemkłima, a co nôdzywniészé, ňn wcale nie 

zamikôł pňwieków. Tej jô dostôł strach, że ňn să 
tu zarô nama zwrócy.

– A nazwëskň? – pita dali biblotekarka, bň 
nas ňna jesz nie zna. Kň donëchczas do biblote-
czi nama nie bëło pň drodze.

– Jô nie wiém – ňdrzekł Tómk z wiôldżima 
ňczama.

– Jak? – nie doczëła biblotekarka.
– Miotk – jô flot rësził Tómkňwi z pňmňcą.
– Miotk? Të jes ňd Miotkňw? – dopëtiwa să 

biblotekarka.
– Mňże jo – ňdrzekł Tómk, a jegň pňwieczi 

ani nie drgnăłë.
– Słëchôjta knôpi, ale w biblotece ni mňże nic 

jesc ani pic. Wezta lepi schňwta te bómczi, bň 
jinaczi...

Ale ňna ni můsza kůńczëc, bň Tómka ju w 
biblotece nie bëło. Jô le widzôł, jak ňn mňcno 
scyskôł tasză z bómkama i ůcékôł, jak bë gň chto 
gňnił.

- Paralusz kapelusz, co to dzysô je – jô so 
pňmëslôł na ňstatků - żebë nigdze ni mógł 
spňkójno zjesc pôră bómków!

Wieczór jô to wszëtkň pňwiôdôł mňjémů 
tatkňwi.

- Mňże terô të să përznă ňpamiătôsz z tim 
słodczim, Macků, jak cë ňpatrznosc tak jawny 
znak dała – rzekł ze smiéchă tatk. – A to so za-
pamiătôj: dôł cë Pón Bóg darë, to brëkůj w nich 
miarë.
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Starszé klasë spòdleczny szkòłë i ùczniowie gimnazjum

Dokùńczenié na str. IV

 

Kristina Rogalewskô

Kaszëbi dzãkùją za beatifikacjã  
Jana Pawła II

Céle ùczbë:
Ùczeń:	

	 –	pòznô	słowa	Òjca	Swiãtégò	sczerowóné	do		

	 Kaszëbów	w	Gdini	i	w	Sopòce;	

	 –	pòznô	dokôz		K.	Rogalewsczi	i	naùczi	sã			 	

	 spiéwac	piesń	„	Żebë	wrócył…”;	

	 –	òpòwié	ò	scenach	z	Biblii	i	sparłãczi	je		

	 z	żëcym	Jana	Pawła	II.

Metodë:	

	 –	pòspólné	spiéwanié;	

	 –	robòta	z	tekstama;	

	 –	głosné	czëtanié;	

	 –	robòta	ze	słowarzama.

Pòmòce:	

	 –	tekstë	ze	słowama	Òjca	Swiãtégò	do		 	

	 Kaszëbów	(w	kaszëbsczim	i	pòlsczim	jãzëkù);	

	 –	nagranié	„Barczi	”	i	„	Żebë	wrócył	ten	czas	”;	

	 –	słowarze	J.	Trepczika	i	E.	Gòłąbka.

Cyg ùczbë:
1.	Pòwiédzta	mie	wasze	wspòminczi	ò	ùszłim	

miesącu?	Co	w	nim	sã	stało	òsoblëwégò?

(gôdka	ò	maju	i	rozmajitëch	sprawach,	jaczé	bëłë		

i	na	ògle	dzeją	sã	w	nym	miesiącu,	ale	òsoblëwie			

ò	Òjcu	Swiãtim	i	Jegò	beatifikacji).

2.	Przëbôczmë	so	czile	wiadomòsców	ò	Janie	

Pawle	II	i	jegò	przédniczenim	Kòscołowi	(czedë	

béł	wëbróny	na	Piotrową	Stolëcã,	pò	kim	òbjął	

papiesczi	trón,	jak	długò	dérowôł	Jegò	póntifikat,	

wiele	òdbëł	pielgrzimków,	kùli	razy	nawiédzôł	

Pòlskã,	czedë	ùmarł).	Skrócënk	wiadomòsców	

zapiszemë	w	zesziwkach.

3.	W	òsoblëwim	dniu	1	maja	2011	rokù,	w	dzéń	

Bòżégò	Miłoserdzô,	òdbëła	sã	w	Rzimie	beatifikacjô	

Jana	Pawła	II.	Dokònôł	tegò	Jegò	pòsobnik	Benedikt	

XVI.	

	 –	Niżi	są	pòdóné	pòlsczé	znaczenia	słów	

	 beatyfikacja	i	kanonizacja.	Przełożë	je	na		 	

	 kaszëbsczi	jãzëk	przë	ùżëcym	słowarza.	

	 Beatyfikacja		–	akt	kościelny	wydawany		 	

	 przez	Kościół	katolicki,	uznający	osobę	zmarłą		

	 za	błogosławioną,	zezwalający	na	publiczny			

	 kult,	ale	o	charakterze	lokalnym.		

	 Kanonizacja	–	akt	kościelny	wydawany	przez		

	 Kościół	katolicki,	uznający	osobę	zmarłą	za		 	

	 świętą,	zezwalający	na	jej	powszechny,		 	

	 publiczny	kult.

4.	Papiéż	Pòlôch	–	Jan	Paweł	II	–	miôł	ù	Kaszëbów	

òsoblëwé	ùwôżanié.	Jegò	słowa	wërzekłé	w	Gdini	

w	1987	rokù,	a	pózni	w	Sopòce	w	1999	rokù,	

mòcno	zapadłë	w	pamiãc	i	niejednémù	przëbôcziłë	

ò	òbrzészkach	wzglãdã	tatczëznë.	Trzeba	rzec,	że	są	

to	baro	piãkné	słowa,	a	wërzekłé	przez	tak	dostojną	

òsobã	nabiérają	jesz	wikszégò	znaczeniô.	Nicht	

donëchczas	tak	wësok	pòstawiony	tak	dobrze	ò	nas	

nie	gôdôł.	Dlôte	Kaszëbi	są	òsoblëwie	wdzãczny	

Òjcu	Swiãtémù.
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	 –	Terô	bãdzemë	czëtelë	słowa,	jaczé	Òjc	Swiãti		

	 rzekł	do	nas	w	Gdini	i	w	Sopòce	(szkólny		 	

	 rozdaje	tekstë	zapisóné		w	kaszëbsczim		 	

	 jãzëkù,	ùczniowie	czëtają	pò	cëchù,	pózni	

	 głosno;	próbùją	to	samò	pòwiedzec	pò		

	 pòlskù	(kòrzistają	ze	słowarzów)	–	na	

	 zakùńczenié	dostôwają	òd	szkólnégò	pòlską	

	 wersjã	i	sprôwdzają,	czë	ùdało	jim	sã	dobrze	

	 przełożëc	tekst).	

	 –	Ò	jaczich	òbrzészkach,	pòwinnoscach	je		

	 w	nëch	tekstach	gôdka?	

	 –	Jak	Papiéż	wërôżô	sã	ò	Kaszëbach?	Nalézë		

	 w	teksce	wszëtczé	òkreslenia	sczerowóné	do	

	 Kaszëbów	i	jich	sã	tikającé.

5.	Zapisanié	tématu:	Kaszëbi	dzãkùją	za	beatifikacjã	

Jana	Pawła	II.	

	 –	Òpòwiédz	përznã	ò	tim,	kòmù	i	jak	bë	

	 nôleżało	dzãkòwac	za	tã	beatifikacjã.	Nim	

	 zaczniesz	òpòwiadac,	przëszëkùj	mapã	

	 pòtrzébnëch	słów.

6.	Je	mòżnota	téż	dzãkòwac	przez	spiéw.	Ùlubioną	

piesnią	Jana	Pawła	II	bëła	„Barka”.	Napisôł	jã		

w	1974	rokù	zôkònnik	z	Łodzë,	salezjón,	ks.	

Stanisłôw	Szmidt.	

	 –		Zaspiéwanié	„ Barczi ”	pò	kaszëbskù	

	 (przełożënk	Eugeniusza	Gòłąbka).	

 1. Pón czedës stanął na strądze,  
 Szukôł lëdzy, co rôd pùdą za Nim, 
 Bë łowic serca słów Bòżich Prôwdą. 
 
 Ref. Ach Panie, Wë dzys wezdrzelë na mie,  
 Dzysô Jezë czëjã Twòje wòłanié, 
 Tej swój czôłen jô òstôwióm na brzegù, 
 Razã z Tobą nowi zacznã dzys łów. 
 
 2. Jô jem le ùbòdżi człowiek,   
 Hewò skôrb mój to òchòtné rãce 
 Do prôcë z Tobą i czësté serce. 
 
 Ref. Ach Panie… 
 
 3. Dzys më wëjedzemë razã 
 Łowic serca na mòrzach dësz lëdzczich 
 Twi prôwdë jadrã i słowã żëcô. 
 
 Ref. Ach Panie… 
	

	 –	Òpòwiédz,	do	czegò	òdwòłanim	są	słowa	

	 pierszi	sztrofczi.	Òpòwiédz	tã	scenã,	co	mia	

	 môl	w	czasach	Christusa.
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Dokùńczenié na str. VI

Hana Makůrôt7.	Pòlôszë	mielë	w	całich	dzejach	blós	rôz	swòjégò	

rodôka	za	papiéża.	Tej	są	òsoblëwie	bùszny,	

że	w	tak	krótczim	czasu	òd	smiercë	je	Òn	ju	

beatifikòwóny.	Pò	prôwdze	je	sã	z	czegò	ceszëc		

i	spiewac	z	redotë.	Za	sztót	dostónieta	tekst	piesni	

napisóny	do	mùzyczi	A.	Peplińsczégò	„Żebë	wrócył	

ten	czas”.		Słowa	napisa	Kristina		Rogalewskô.	

Nôprzódka	naùczimë	sã	czëtac	słowa,	a	tej	

zaspiéwómë	piesń.

„Żebë wrócył... ”

	 	 	 	 mùzyka:	A.	Peplińsczi,		

	 	 	 	 słowa:	Kristina	Rogalewskô
	 	

 1. W ti naszi Pòlsce Òn czedës béł,
 Przez czile roków piãkno so żił, 
 Mówił nóm wiele na kòżdé dnie, 
 A dzysô teskno nóm za Nim je.

 Ref. Żebë wrócył jesz dzéń
 Czej Òjc Swiãti tu béł,
 Żebë w pielgrzimkach pòwrócył chòc
 Pòwiedzôł nama, jak mómë żëc.

 2. Òn nas naùczôł, jak kòchac swiat, 
 Òn rzekł, że drëdżi człowiek to brat.
 Jemù sã wszëtcë kłónielë w pas, 
 A tero ni ma Gò westrzód nas.

 Ref. Żebë wrócył jesz dzéń…

 3. Nie wrócy nigdë na Zemiã ju, 
 Ale tam w Niebie to je nasz stróż.
 Pamiãtô ò nas w òjczëznie swi
 I nama łasczi wëprôszô w ni.

 Ref.  Żebë  wrócył  jesz  dzéń…

8.	Doma	ùżij	wiadomòsców	z	ti	ùczbë	i	ùłożë	

krzëżną	tãgódkã	(hasło	„kanonizacjô”).

Mionoczasnikòwi równowôżnik zdaniô

– je to przëczasnikòwi mionoczasnik, terôczasny 
abò ùprzédny, razã z òkreslającyma gò słowama, 
jaczi w zdanim pòdrzãdno zesadzonym zastãpiwô 
pòdrzãdné zdanié òkòlnikòwé abò w zdanim 
wespółrzãdno zesadzonym zastãpiwô jedno ze zda-
niów wespółrzãdnëch. W zdanim pòdrzãdno zesa-
dzonym przëczasnikòwi mionoczasnik i predikat 
w nôdrzãdnym zdanim mùszą òdnosëc sã do negò 
samégò subiektu.
Przëkładë mionoczasnikòwégò równowôżnika 
zdaniô òkòlnikòwégò czasu:
Rzekłszë te słowa, òna kąsk zbladła.
Jidącë nazôd ze szkòłë, òn òdwiedzył drëcha.  

Przëkładë mionoczasnikòwégò równowôżnika 
zdaniô òkòlnikòwégò przëczënë:
Zachòrowawszë na anginã, òn ni mógł jic do 
robòtë. 
Aniela systematiczno sã ùczëła, chcącë dobrze zdac 
egzaminë.

Przëkładë mionoczasnikòwégò równowôżnika 
zdaniô òkòlnikòwégò przëzwòleniô:
Nie znawszë sã na rzeczë, òn nie przëznôł sã do 
tegò. 
Nawet ni mającë gazétniczégò ùsztôłceniô, òn mógł 
robic w radiu. 

Przëkładë mionoczasnikòwégò równowôżnika 
zdaniô òkòlnikòwégò zastrzedżi:
Wëgrawszë w totolotka, jô bë kùpił aùto. 
Trenującë regùlarno, zwënégùjesz sukces. 

Mionoczasnikòwi  
równowôżnik zdaniô
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Witôj latkò! – atkò, matkò
Slôdë szkòła,  – òła, bëła
Las  i błotkò, – łotkò, słodkò
Mdą nas wòłac, – òłac, rëmac

Na wanogã! – ogã, noga
Weznã kòło, – òło, wëło
I gitarã, – arã, karã
I zagrajã, – ajã, gnajã

Nipòcé lata pòmiónë

W kòpie sana, – ana, sama
Sã pòłożã, – łożã, stożã
W rzãdze żëta, – ëta, eetam!
Deszcz przeczekóm, – ekóm, nëkóm

Na pielgrzimkã! – imkã, szinka
Piechti pùdã, – ùdã, zmùda
Zëmné pitkù, – itkù, nitka
Hëcë próba, – óba, szruwa
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Tomasz Fopke
Nipocé lata pomiónë

1

Przëkłôd mionoczasnikòwégò równowôżnika zda-
niô òkòlnikòwégò spòsobù:
Òn wanożił pò lese, w ògle sã nie spieszącë. 

Przëkłôd mionoczasnikòwégò równowôżnika zda-
niô wespółrzãdno zesadzonégò parłãcznégò:
Òn béł tam do rena, pòmôgającë starszim.

Mionoczasnikòwi równowôżnik zdaniô mòżno prze-
sztôłcëc w zdanié zamikającé w se òsobòwą fòrmã 
czasnika, np.: 
Òddzãkòwawszë sã, òn òdjachôł fùrmanką.
Czedë òn sã òddzãkòwôł, òdjachôł fùrmanką.

Mùzyczné sztôłcenié

Mùzyka i słowa: Tómk Fópka
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Mùzyczné sztôłcenié

Pòtkóm drëcha, – ëcha, dze tam!
Kwitnie lëpa, – ëpa – sznëpa
So òdpòcznã, – òcznã, grzeczno
Z dakù skòczã, – òczã, beczã

Wiszniów narwiã, – arwiã, Karwia
Griz na gãsto, – ãsto, czãsto
Ùżgrzą mëdżi, – ëdżi, òdżin
Kùńc ti spiéwczi, – iwczi, i spi...

Psotne echa lata

Witaj latko! – atko, matko
Z tyłu szkoła, – oła, była
Las i stawek, – awek, słodko
Będą nas wołać, – ołać, wyrywać się

Na wędrówkę! – ówkę, noga
Wezmę rower, – ower, wyło

I gitarę, – arę,  taczkę
I zagram, – agram, pędzę

W kopie siana, – ana, sama
Się położę, – łożę, – żartuję
W rzędzie żyta, – yta, eetam!
Deszcz przeczekam, – ekam,  pędzę

Na pielgrzymkę! – ymkę, szynka
Pójdę piechotą, – otą, strata czasu
Zimny napój, – apój, nitka
Próba skwaru, – aru, śruba

Spotkam druha, – uha, gdzie tam!
Kwitnie lipa, – ipa, katar
Odpocznę sobie, – obie, grzecznie
Skoczę z dachu, – achu, beczę

Narwę wiśni, – iśni, Karwia
Kasza manna na twardo, – ardo, często
Użądlą komarzyce, – yce, ogień
Koniec tej śpiewki, – ewki, i śpi...
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– edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii”

Sobòtka	 –	 to	 w	 kaszëbsczi	 òbrzãdowòscë	 òsoblëwi	
dzéń.	Chòc	w	Słowarzu	B.	Sëchtë	je	napisóné,	że	tak	sã	
zwie	kòżdi	przedswiąteczny	dzéń,	co	trôfiô	nié	w	sobòtã,	
to	 równak	pierszô	mësla	 stôwiô	przed	òczë	dzéń	przed	
sw.	Janã	–	nôdłëgszi	dzeń	i	nôkrótszą	noc	w	rokù.
Z	tim	dniã	òsoblëwie	rzeszoné	są	czarownice,	chtërne	

wedle	lëdowëch	wierzeniów	mają	tej	nôwikszą	mòc.	Dlôte	
robiło	sã	wiele	magicznëch	rzeczi,	żebë	jim	przeszkòdzëc:	
kreslenié	krziżów	smòłą	na	dwiérzach,	dôwanié	chòwie	
dzegcu	(smòłë	pãdzony	z	kórë	brzózczi),	strojenié	wszët-
czich	òknów	i	dwiérzi	klónã,	plecenié	wińców	z	mòdrôków	
i	 zakłôdanié	krowóm	na	szëje,	pôlenié	stôrëch	miotłów			
i	robienié	nowëch	(bò	taczich	nie	ùżiwają	cotë).	Czarowni-
ce	w	tim	dniu	bëłë	téż	òsoblëwim	niebezpiekã	dlô	pòlów,	
dlôte	na	kòżdi	holmie	pôliłë	sã	ògnie,	żebé	wëprowadzëc	
je	za	wies	i	òswietlëc	drogã	na	Łësą	Górã.
Apartny	 môl	 zajimô	 parpac.	 Jak	 donëchczas	 jesz	

nikòmù	nie	ùdało	sã	nalezc	ji	kwiata,	chòc	wszëtczé	brut-
czi	mòckò	gò	szukają,	bò	dôwô	szczescé.	Nen	mòtiw	béł	
téż	wëzwëskóny	w	pòwiescë	A.	Majkòwsczégò	–	Remùs	
dostôł	òd	stôri	Julczi	w	swiãtojańską	noc	kwiat	parpacë.	
Rzekła	òna	mù	tak:	Żelë Bóg cë namienił i bãdzesz miôł   
w dëszë, co trzeba, tej cëdownégò widu kwiat wëkwitnie 
z parpacë w twòjim rãkù.	Kaszëbsczi	ricerz	miôł	prowa-
dzëc	szczestlëwi	lud	do	„zómkù”	i	„królewiónkã	pòsadzëc	
na	trónie”,	ale	doczasné	mëslë	òdebrałë	mù	jasnosc	wi-
dzeniô	i	stracył,	a	parpac	zwiãdła.
W	sobòtczi	królëje	òdżin.	W	dôwnëch,	jesz	pògańsczich,	

czasach	sobòtkòwi	òdżin	béł	pôlony	dlô	bóżka	ògnia.	Póz-
ni	do	te	zwëkù	bëła	dodónô	religijnô	òprawa.	Gôdało	sã	
ò	nim	Swiãti òdżin.	Do	pôleniô	ùżiwało	sã	blós	smólnégò	
drzewa.	Zapôloné	drzôzdżi	ùłożoné	na	délach	wëpichelë	
na	wodã	i	tam	pôliłë	sã	całą	noc.	Do	te	ògnia	béł	wkłôdó-
ny	winôszk	swiãtégò	Jana,	pòswiãcony	w	òktawã	Bòżégò	
Cała,	 żebë	 sã	 dobrze	 pózni	 rëbë	 pòłôwiało.	 Na	 kòżdim	
jezorze	pùszczelë	blós	jeden	òdżin,	a	zapôliwôł	gò	nôstar-
szi	rëbôk.	Tam	dze	pò	wòdze	płiwôł	Swiãti	òdżin	nie	bëła	
pôlonô	sobòtka.
Jiny	 béł	 òdżin	 pôlony	 na	 górach	 -	 sobòtka.	 Przë	 nim	

wszëtcë	sã	wiesoło	bawilë,	spiéwelë,	tuńcowelë,	szukelë	

Danuta Pioch

W sobòtkòwim czasu
szczescégò.	 Pôra	 zwrëjarzonô	 w	 tã	 noc	 mia	 żëc	 pózni	
długò	i	szczestlëwie.
Ti,	 co	 jim	 sã	përznã	 szczescé	òmskło,	przëchôdelë	na	

sobòtkã,	 żebë	 òdnëkac	 nieszczescé.	 Dobrą	 na	 to	 radą	
bëło	scynanié kani	–	stôri	zwëk	z	ptôchã	w	przédny	rolë.	
Wszëtkò	 lëché	 bëło	 zdrzuconé	 na	 kaniã,	 a	 pò	 òglowim	
przedstawienim	 winów	 ptôch	 biwôł	 scãti	 i	 òd	 te	 sztó-
tu	 zaczinôł	 sã	nowi	 cząd,	 ju	bez	 stôrégò	nieszczescégò.	
W	 nawleczenim	 do	 te	 zwëkù	 pòwsta	 gwës	 	 rzeczónka:	
Wëbrojił, a terô sã bòji jak kania na swiãtégò Jana.
Białczi	zbiérałë	na	Jana	zelé,	bò	w	tim	dniu	zebróné	mia-

ło	òno	nôwikszą	mòc	do	lékarzeniô.	Dzéwczãta	tuńcëjącé	
przë	sobòtce	wplôtałë	so	we	włosë	bëlëcã,	żebë	jim	do-
brze	włosë	rosłë	i	nie	bòlałë	głowë.	Stôré	wierzenié	gôda-
ło,	że	W swiãtégò Jana ò przëpôłnié mòże pòd kòrzónkã 
bëlëcë nalezc wãgliszk, co nadô sã do lékarzeniô.	 We-
strzód	zebrónégò	zela	ni	mògło	zafelac	wszëtczégò	tegò,	
ò	czim	we	wspòmnióny	ju	pòwiescë	Majkòwsczégò	gôdôł	
Michôł:	 Są chòroscë, co z dopùszczeniô Bóżégò wlézą   
w człowieka. Pón Bóg lëtoscëwi na pòczątkù swiata za-
sôł procëm nim rozmajité zela na pòmòc i lékòwanié… 
Móm jô w chałupie nokce, wikã, makòwicã, bëlëcã, 
rutã, pòkrãtnik, żôłté knąpczi, kòscelnicã, lewãdã, kòper, 
kòlãder, zôrna słunecznika, ùrazewé drzewò, spikã, 
klôsztorny kwiat, gòzdzyczi, biôłą kòniczënã, czerwioné 
baranczi, slôz, gòrczëcã, òsmòżé, szałwijã, bòżé drzéwkò, 
panienczi, krziżowé drzewò, gromòwé zelé.
Sobòtkòwi	 czas	 i	 jegò	 òbrzãdowô	 bòkadosc	 wiedno	

bëła	 leżnoscą	 do	 pòspólnëch	 jigrów,	 gôdków,	 tuńców,	
spiéwów	 i	 ùcechë	–	bòc	òd	 tegò	 czasu	dzéń	 zaczinô	 ju	
tracëc,	 królëje	 dłëgszô	 noc	 	 i	 rok	 niezatrzimno	 zmiérzô	
znôwù	do	kùńca.
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