EDUKACYJNY DODÔWK DO „PÒMERANII”, NR 3 (135), STRËMIANNIK 2020
WË
PRZEZDANIÉ ÙDËTK
MINYS
SPRÔW
TR ÒWION
I ADMIA BËNOWËCÉ
NISTRA H
C JE

Òbrôzk: A. Wojtaszczyk-Bukato

Klebbów Matis

Klasë I–II strzédny szkòłë
(1 ùczbòwô gòdzëna)

Kaszëbskô skaùtowô dba
Tekst a czwiczenia są bëdénkã ùczbë namieniony kaszëbsczim skaùtóm. Rôczimë szkólnëch do wëzwëskaniô tegò materiału w klasë, bë przëblëżëc ùcznióm témã
skaùtingù (harcerstwa).

5.

I. Czëtanié tekstu ò pòczątkach skaùtingù na Kaszëbach.

II. Pëtania do tekstu.

Skaùtowô rësznota pòjawiła sã na Kaszëbach w 1913 rokù
za sprawą Roszczinialsczégò Mariana, chtëren w Londinie pòznôł sir Róberta Baden-Powella. Roszczinialsczémù
skaùtowô dba baro sã widzała ë ùdbôł sã, cobë jã wëzwëskac
na kaszëbsczi zemi. Skaùting dlô Roszczinialsczégò béł
spòsobã na dwigniãcé kaszëbiznë wëżi ë na zmianã tegò,
że jak gôdôł, letnicë cygnący nad Bôłt wzérają na naju jak
na dzëwi ward (lud, plemiã) z rezerwatu. Tak téż ju w 1917
rokù w Kòleczkòwie bëła skaùtowô leża (latny biwôk). Wôrt
je wiedzec, co kòl kaszëbsczi skaùtowi dbë robił sóm Tóna
Ôbróm, jaczi baro czãsto biwôł wew dodomie Roszczinialsczich w Łãżëcach.
Bez lata kaszëbsczi skaùting wëprôcowôł wiele
swòjich apartnëch zwëków, a nawetka spiéwë, taczé
jak ta z 1940 rokù:
A jô wama dzysô nie pòwiém,
Dokądka dzysô nëkóm sobie,
Bò jô nëkóm na nã wòjnã,
Wòjna czë nié wòjna,
Co sã dzysô wòjną zowie,
Wòjna, wòjna, wòjna!

6.
7.

Skaùt biôtkùje sã ò słabëch, chòrëch, a téż je mòcą
nëch, jaczi ji nie mają.
Skaùt kòchô swój kaszëbsczi swiat.
Skaùt słëchô tatków, karnowëch, a téż skaùt-méstra.

1) Chto je ùsôdzcą kaszëbsczégò skaùtingù?
A. Roszczinialsczi Marión
B. Ôbróm Tóna
C. Róbert Baden-Powell
2) Dlôcze pòwstôł kaszëbsczi skaùting?
A. Dlôte, żebë barnic kaszëbską kùchniã.
B. Dlôte, żebë barnic kaszëbiznã.
C. Dlôte, żebë stwòrzëc nowi môl dô robòtë dlô młodëch.
3) W czas jaczi wòjnë pòwsta ww. piesniô?
A. I swiatowi wòjnë.
B. II swiatowi wòjnë.
C. Krimsczi wòjnë.
4) Kògò mòcą je skaùt?
A. Słabëch.
B. Nëch, jaczi nie mają mòcë.
C. Chòrëch.

Kòżdô leża rozpòczinô sã òd gòrzczi szokòlôdë, a kòżden
kaszëbsczi skaùt mô w kòszlë medalik z Nôswiãtszą Panienką.
Hewò je dzél prawa Bracélstwa Kaszëbsczich Skaùtów
S-CSB:
4.

Skaùt je drëchã ë kamrôtã wszëtczich, a bracyną cawny skaùtowi gromadë.
Mëslimë nad leżą 2020 razã z wastną Felicją Bôską-Bòrzëszkòwską.
Òdjimk: Òskôr Kòzłowsczi
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KLASË I–II STRZÉDNY SZKÒŁË
·

Skaùcë-wôłczczi grają w Kaszëbsczi geszeft. Òdjimk z archiwùm aùtora

III. Czëtanié ùsôdzka napisónégò na spòdlim tekstów
Róberta Baden-Powella i pòznanié kaszëbsczich nazw
drzewiãtów.
Skaùt mùszi téż kąsk wiedzec ò drzewach. Nierôz mù
przińdze òpisac òkòlé i żelë zdôwô relacjã, że òno bëło
„lasné”, to dlô czëtińca rapòrtu mòże bëc sprawą baro
wôżną, cobë wëwiedzec sã, jaczé ôrtë drzewów bëłë
w nym lasu.
Żelë na przëmiar bëła to jodlëna abò skòwrónk, mòże je
wëzwëskac jakò materiôł do bùdacje mòstu.
Jerzbinë òznôczają, że krótkò je wòda.
Chójka i rozmajité krze – to fùl materiału na ògniszcze.
Wôrt je téż znac wëzdrzatk paplë, żebë nie ùżëc drzewa
paplë do robòtë w leżë, w chtërny są stôri skaùcë, bò òni
są dbë, że papla przënosy nieszczescé.
Skaùt ë téż kòżden bëlny szkòlôcz mùszi miec starã
ò to, cobë znac domôcé roscënë, jich wezdrzatk i jich
nazwë w rodny mòwie.

·

ÒSTRÓW. Przédnik razã z karnã skaùtów sedzą
w krãgù. Pierszi ùczãstnik mùszi pòdac prowadzącémù
jigrã przédnikòwi swòje miono i rzecz, jaką bë chcôł
wząc ze sobą mët na bezlëdny òstrów. Pierszô regla
– nieznónô grającémù – je prawie takô: rzecz mùszi
bëc na taką samą lëtrã jak jegò miono. Żelë ùczãstnik
jigrë pòdô rzecz pòdług ti reglë, tej przédnik gôdô: „To
je bëlnô ùdba”, a żelë nié: „To nie je bëlnô ùdba”. Jigra
dérëje tak długò, jaż ùczãstnik wëzgódnie, ò jaką reglã
jidze. Tedë bãdze mógł wëmëslëc pòstãpną reglã, jaką
pòdô leno przédnikòwi, wedle dowòlnégò mòdła (np.
pòstãpny ùczãstnik na òstrów bãdze mógł brac rzeczë
na slédną lëtrã swòjégò nôzwëska). Kòżdi dzél jigrë
wiedno kùńczi sã òdgadniãcym reglë.
Célã jigrë je rozwijanié logicznégò mëszleniô.
BĄCZK Z WIDÃ. Karno je na bòjiszczu abò w lese.
Jedna òsoba – bączk z widã – mô lãpkã ë ùcékô.
Karno gòni bączka, jaczi co sztërk swiécy lãpką.
Karno mùszi òtoczëc tacącégò sã bączka ë gò złapac. W tã jigrã nôlepi sã graje, czedë je cemno.
Célã jigrë je rozwój sprawnoscë a wespółrobòtë
w karnie.

NAZWË NIECHTËRNËCH DRZEW, JACZÉ ROSCĄ NA
KASZËBACH
papla

dąb
wijąg
jawòr

chójka
jasón
òrzech

lëpa

kòlcatô palma
kasztan
skòwrónk
jodlëna

bùk
brzózka
jerzbina

IV. Skaùtowé jigrë.
·

II

ROSCËNË. Skaùcë jadą na kòłach (abò téż jidą
piechti) w dowòlnëch czerënkach, żebë nalezc jaką
wëznaczoną bez skaùt-méstra roscënã: np. lëst
wijągù, jiglënã chójczi, kasztanë, kwiat dzëczi różë,
kwiôtczi lëpë itd. (to, co w nym czasu jidze nalezc
bùten). Skaùcë mùszą miec starã ò to, cobë chùtkò
wrócëc do wëznaczonégò placu. Pierszé karno, jaczé naléze wszëtczé wëmienioné roscënë, dobiwô.
Célã jigrë je prakticznô ùczba – tak rozpòznôwanié roscënów, robòta w karnach, jak téż òrientacjô w terenie.
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Leża skaùtów 2019, Lëniô. Òdjimk z archiwùm aùtora.

Klebbów Matis – kaszëbsczi skaùt, aùtór wëdóny w 2019 r.
ksążczi Pszczoła to dar Boży. Rzecz o pszczelarstwie ludowym na
Kaszubach. Przédnik, a téż jeden z załóżców Karna Kaszëbsczi
Młodzëznë „Nowô Tatczëzna”. Je szkòlôczã Salezjańsczégò
Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Rëmi ë latos mdze pisôł
maturã. Jegò nôwiãkszô pasjô to etnografiô, a miłota
– Kaszëbskô.

KLASË I–II STRZÉDNY SZKÒŁË

Pòtkanié wôłczków w Łãżëcach w 2018 r. Òdjimk: Òskôr Kòzłowsczi

Wësziwk na skaùtowi kòszlë – pòtrôwnica, jakô je merkã wôłczków s-CSB.
Òdjimk z archiwùm aùtora

Zëmòwé pòtkanié łãżëcczégò karna. Mòdlëtwa na kùńc razã z ksydzã
Krësztofã Tuskã SDB. Òdjimk z archiwùm aùtora

Skaùtowé przërzeczenié skaùta Matisa Klebbë.
Òdjimk z archiwùm aùtora

Òbrôzk: A. Wojtaszczyk-Bukato

Skaùcë fejrëją swiãto. 11 lëstopadnika 2019 r. Òskôr Kòzłowsczi.
Òdjimk z archiwùm aùtora
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KLASË V–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Paùlëna Wãserskô

Klasë V–VI spòdleczny szkòłë
(1 ùczbòwô gòdzëna)

Ùparti zwiérz, to je ùczba ò tim, jak
„Mój tata kùpił kòzã”
Céle ùczbë
·
ùtrwaliwanié wiédzë ò piesniach i jich aùtorach
·
wzbògacenié dostónkù kaszëbsczich słów
·
prezentacjô swòji robòtë jinym òsobóm bez
strachù, czwiczenié òdwôdżi na binie
·
rozmienié robieniô w môłëch i wiãkszich karnach
Metodë robòtë
·
grëpòwô bùrzô mùsków
·
napisanié tekstu do znóny melodii
z wëzwëskanim wëbrónëch słów
·
gôdka
·
twòrzenié tekstu w karnie
·
téatrowi przedstôwk
Fòrmë robòtë
·
robòta w karnach
·
indiwidualnô robòta
Didakticzné pòmòce
·
larwa kòzë
·
tekst spiéwë Aleksandra Tomaczkòwsczégò
pt. „Mój tata kùpił kòzã”
·
farwné kôrtczi z napisónyma titlama spiéwów
·
mòbilka z fónkcją nagriwaniô abò kamera
Bibliografiô
Antologia lëteracczich dokôzów. Antón i Aleks Peplińscë,
Gmina Sierakowice, [b.m.w.] 2009.
Eugeniusz Pryczkowski, Nótë Kaszëbsczé. Pòpùlarné piesnie, Banino 2008, s. 113.

CYG ÙCZBË
WSTÃPNÉ ÒGNIWÒ
1.

IV

Szkólny mô przërëchtowóné farwné papiorowé
kôrtczi, na jaczich są napisóné title piesniczków
rozmajitëch kaszëbsczich ùtwórców. Kòżdi ùczéń
losëje jednã kôrtkã i mô za zadanié wëszëkac w klase òsobã, chtërna mô na swòji kôrtce titel piesni ò
pòspólnëch znankach, np. ten sóm aùtór, pòdobnô
téma, jistnô leżnosc, z jaczi òstała napisónô itp. Bez
to pòdzelimë ùczniów na czile karnów.
Na przëmiar:
Jón Trepczik – „Zemia rodnô”, „Mòja chëcz”, „Ò
pòrénk”, „Hej mòrze, mòrze”
Tóna Peplińsczi – „Kaszëbë wòłają nas”, „Pòrénczny
wiéw”, „Pòszło dzéwczã”, „W łësniewsczich
pùstkach”, „Żebë wrócył ten czas”

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 3 (135), DODÔWK DO „PÒMERANII”

Piesnie sparłãczoné z tuńcama – „Nasza nënka”,
„Wele Wetka”, „Szewiec”
Lëdowé piesnie – „Na kamiszkù sedzała”, „Żeglôrz”,
„Kùkówka”, „Na Kaszëbach”, „Rëbôcë òd Wiôldżégò
Mòrza”
Gòdowé spiéwë/ kòlãdë – „Żegnôj swiat całi”,
„Cëchô noc”, „Nad Betlejem”, „Czemù ptôchë dzys
spiéwają”, „Bóg nama przëstojôł”, „Spiéwta ptôszczi”
2.

Szkólny pisze na tôflë słowa: kòza, tata, tobaczka,
pas, wóz, las, bùksë, wlëmic, dół, rãce, piorën, fùks.
Pòtemù prosy, bë te wszësczé słowa przepisac do
zesziwków. Ùczniowie w swòjich karnach wëmiszlają jednã sztrofkã i refren do znóny melodii, np. „Perfect” w wëkònanim Eda Sheerana. Szkòlôcë mògą
téż zabédowac melodiã, jaką nôlepi znają. Mòże
bëc tak, że kòżdé karno bãdze miało jiną melodiã.
Ùczniowie wëzwëskùją słowarze, a szkólny pòmôgô
jima w òdmianie brëkòwnëch słowów (w tim mùszą
wëzwëskac nômni 7 słowów z pòdónëch na tôblëcë).
Czas pisaniô to 15 minut. Jeżlë wëpisóné słowa nie
są dlô wszësczich zrozmiałé, to abò ùczéń, chtëren je
znaje, abò szkólny wëwidniwają, jidącë drogą wkół,
znaczenié niezrozmiałëch słów, np.: Fùks to je taczi
wiôldżi zwiérz, co mô sztërë nodżi. Mòże na nim jezdzëc.
Mô taką samą farwã jak kasztanë.

3.

Karna pòkazywają pòòstałim ùcznióm swój dokôz,
a pózni gò spiéwają.
SPÒDLOWÉ ÒGNIWÒ

4.

Ùczniowie dostôwają na kôrtkach tekstë piesni pt.
„Mój tata kùpił kòzã” Aleksandra Tomaczkòwsczégò.
Mój tata kùpił kòzã,
trzë dëtczi za niã dôł,
ùwiązôł jã do wòza
i fùksa* pòcygnął.
Jedze tata, jedze,
tobaczkã zażiwô,
òbezdrzôł sã za kòzą,
wejle, diôbéł sã ùrwôł.
Mój tata skòcził z wòza,
i wòłô: mac, mac, mac,
bò widzy, że ta kòza
ùcékô prosto w las.

KLASË V–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Biegô tata, biegô,
a bùksë chwôcył w gôrsc,
bò żebë kòze wlëmic,
òd bùksów òdpiął pas.
A tam przed samim lasã
béł taczi wiôldżi dół,
ta kòza przeskòczëła,
a tata prosto w dół.
Bùksë przë tim zgùbił,
bò w rãce trzimôł pas,
a żebë cebie, kòzo,
ten jasny piorën trzasł.
Zdrzódło: Eugeniusz Pryczkowski, Nótë Kaszëbsczé. Pòpùlarné piesnie,
Banino 2008, s. 113.

*fùks ‘koń maści kasztanowej’ SY VII, s. 68
5.
6.
7.

8.

Ùczniowie czëtają tekst pò cëchù. Gwës zmerkają,
że są tuwò słowa z pierszégò czwiczeniô. Bez to
bãdą mòglë lepi zrozmiec tekst.
Jeden chãtny szkòłownik czëtô głosno tekst dlô całi
klasë. Mùszą bëc wëwidnioné wszësczé niezrozmiałé
słowa.
Szkólny spiéwô ùcznióm piesniczkã (mòże bëc téż
nagranié). Jeżlë mô instrument i rozmieje na nim
grac, to jesz mòże zagrac. Ùczniowie wësłëchiwają spiéwë. Za drëdżim razã próbùją spiewac razã ze
szkólnym.
Robòta w karnach. Szkólny dzeli ùczniów na
3–4-òsobòwé karna (jich lëczba zanôlégô òd wielënë szkòlôków w klase). Szkòłownicë mùszą tak
pòdzelëc sã rolama w karnach, żebë kòżdi miôł jaczé
zadanié. Leno za pòmòcą pantomimë mają za zadanié stwòrzëc téatrowi przedstôwk, chtëren bãdze
zdrzadłã dlô tekstu spiéwczi. Mògą wëzwëskac
wszësczé rekwizytë, co są w klase. Szkólny chùdzy
przërëchtowôł larwã kòzë. Czej ùczniowie dzejają
razã, szkólny mô całi czas włączoné nagranié abò
spiéwô, cobë òni naùczëlë sã melodii. Wôżné, żebë
na klasowi binie dërch sã co dzejało. Ni mòże bëc
cëchò i pùsto.

Òdjimk: Paùlëna Wãserskô

KÙŃCOWÉ ÒGNIWÒ
9.

Téatrowi przedstôwk pt. Mój tata kùpił kòzã. Szkólny nagriwô przedstawienié kòżdégò karna. Pózni
mòże nagranié wstawic np. na internetową starnã
szkòłë abò wësłac ùcznióm, bë mielë pamiątkã. Klasa mòże téż przedstôwk pòkazac całi szkòle pò bëlnym przërëchtowanim.

10. Domôcé zadanié. Doma ùczniowie ùczą sã na
pamiãc tekstu frantówczi „Mój tata kùpił kòzã”, żebë
spiewac bez tekstu razã ze szkólnym na pòstãpny
ùczbie.

Paùlëna Wãserskô – pierszô absolwentka czerënkù
kaszëbskô etnofilologiô na Gduńsczim Ùniwersytece.
Robi w biórze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô we
Gduńskù i w Gminnym Òstrzódkù Kùlturë w Serakòjcach.
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V

Gramatika

Hana Makùrôt-Snuzëk

Gramatika

Przëdôwk
Przëdôwk – je to part zdaniô, jaczi òkresliwô jistnik i òznôczô
znankã zachë, òsobë abò zjawiszcza. Przëdôwk òdpòwiôdô
na pëtania: jaczi?, jakô?, jaczé?, chtëren?, chtërna?, chtërno?,
chtërne?, czij?, czëja?, czëje?, wiele?, kùli?, czegò?, z czegò?
W zdanim przëdôwkã mògą bëc rozmajité partë mòwë:
• znankòwnik, np.: cãżkô robòta,
• zamiono, np.: mój zesziwk,
• mionoczasnik, np.: rosnący kwiat,
• wielnik, np.: wiele starów,
• jistnik, np.: rzéka Wisła,
• przëmionowé rzeczenié, np.: kòszla w krôtkã.
Czwiczenié 1
Dofùluj przësłowia słowama pòdónyma niżi. Napiszë, jaczima partama zdaniô i jaczima partama mòwë są wpisóné
przez cebie słowa.
Słowa do wpisaniô: bëlné, głodny, jednã, kòżdô.
Przësłowia

Part zdaniô

Part
mòwë

.......................... wina mô
przëczinã.
.................. słowò òtmikô
serce.
Pón Bóg dôł nama dwa
ùszë, a .......................
gãbã.
...........................
miedwiédz nie tańcëje.
Czwiczenié 2
Pòstawi pëtania do przëdôwków, chtërne pòjawiłë sã
w pòdónëch rzeczeniach.
piãknô sosterka, mądrô starka, cepłô arbata – ...........................
twòje jabkò, jegò pòlé, naje dzeckò – .................................
trzë tidzenie, tëlé czasu, mało słuńca – .............................
smùtny dzéń, wiôldżi ògród, czôrny bliwk – .....................
Czwiczenié 3
W wëpisónëch z tekstu rzeczeniach pòdsztrëchni przëdôwczi. Napiszë, jaczim partã mòwë je kòżden pòdsztrëchniãti
przëdôwk.

VI
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Béł sobie môłi, baro nipòcy kòtk, co doma robił wiele
psotów. Zabôwiającë sã bótkama Matéùsza, rozdrzucôł je pò całi jizbie. Z płota scygôł sëszącé sã pielëszczi,
miãgòlił je i swinił zemią. Czej sygôł łapką do grôpka ze
smiotaną, zdrzucył na pòdłogã dekelk i stłukł gò.
Zdrzódło: W krôjnie kaszëbsczich brawãdów, red. B. Ùgòwskô, Gduńsk
2018, s. 92.

môłi kòtk – ................................................................................
nipòcy kòtk – ............................................................................
wiele psotów – .........................................................................
bótkama Matéùsza – ...............................................................
całi jizbie – .................................................................................
sëszącé sã pielëszczi – ............................................................
grôpka ze smiotaną – ..............................................................
Czwiczenié 4
Przësztôłcë pòdóné rzeczenia tak, cobë òne zamikałë w se
przëdôwczi wërażoné przëmionowima rzeczeniama. Czeruj
sã pòdónym mòdłã.
doswiôdczony doktór – doktór z doswiôdczenim
latné bótë – ...............................................................................
bawełnianô bluzka – ...............................................................
gùrkòwô zupa – ........................................................................
chłopsczi mańtel – ...................................................................
zëmòwô mùca – .......................................................................
brzadowô salôtka – .................................................................
Czwiczenié 5
Przësztôłcë zesadzoné zdania w prosté zdania na nen ôrt,
cobë òne zamikałë w se przëdôwczi. Czeruj sã pòdónym
mòdłã.
Chëcz stojała w ògrodze, chtëren béł zelony.
Chëcz stojała w zelonym ògrodze.
Martinie widzą sã Kaszëbë, bò òne są piãkné.
......................................................................................................
Wiedno jem pòdzywia lëdzy, ù chtërnëch je widzec
mądrosc.
......................................................................................................
Pioter baro sã ùmãcził jidzenim pò trapach i na sztót
stanął.
......................................................................................................

Gramatika
Czwiczenié 6
Do pòdónëch jistników dopiszë przëdôwczi. Dôj bôczënk,
że mògą sã òne nachadac przed jistnikã abò pò jistnikù.
............................... król
królewô ........................
............................... bracyna
króm ..........................
méster ............................
córka ........................
stolëca ............................
Czwiczenié 7
Dopiszë przëdôwczi, jaczi mdą wërażoné pòdónyma
partama mòwë.
....................... drzewa (znankòwnik)
ùczba ....................... (jistnik)
sëknia .................... (przëmionowé rzeczenié)
.................... lat (wielnik)
.................. nënka (zamiono)
Òdpòwiescë
Czwiczenié 1
Przësłowia

Part zdaniô

Part mòwë

Kòżdô wina mô
przëczinã.

przëdôwk

zamiono

Bëlné słowò òtmikô
serce.

przëdôwk

znankòwnik

przëdôwk

wielnik

przëdôwk

znankòwnik

Pón Bóg dôł nama
dwa ùszë, a jednã
gãbã.
Głodny miedwiédz
nie tańcëje.

Czwiczenié 4
latné bótë – bótë na lato
bawełnianô bluzka – bluzka z bawełnë
gùrkòwô zupa – zupa z gùrków
chłopsczi mańtel – mańtel dlô chłopa
zëmòwô mùca – mùca na zëmã
brzadowô salôtka – salôtka z brzadu
Czwiczenié 5
Martinie widzą sã piãkné Kaszëbë.
Wiedno jem pòdzywia mądrëch lëdzy.
Baro ùmãczony jidzenim pò trapach Pioter na sztót stanął.
Czwiczenié 6
Przëmiérné òdpòwiescë:
bëlny król
królewô sniegù
mój bracyna
króm z ruchnama
méster czëtaniô
córka szkólnégò
stolëca Miemców
Czwiczenié 7
Przëmiérné òdpòwiescë:
wësoczé drzewa (znankòwnik)
ùczba matematiczi (jistnik)
sëknia w krôtkã (przëmionowé rzeczenié)
czile lat (wielnik)
naja nënka (zamiono)

Czwiczenié 2
piãknô sosterka, mądrô starka, cepłô arbata – jakô?
twòje jabkò, jegò pòlé, naje dzeckò – czëje?
trzë tidzenie, tëlé czasu, mało słuńca – wiele?/ kùli?
smùtny dzéń, wiôldżi ògród, czôrny bliwk – jaczi?
Czwiczenié 3
môłi kòtk – znankòwnik
nipòcy kòtk – znankòwnik
wiele psotów – wielnik
bótkama Matéùsza – jistnik
całi jizbie – znankòwnik
sëszącé sã pielëszczi – mionoczasnik
grôpka ze smiotaną – przëmiono i jistnik (przëmionowé
rzeczenié)

Òbrôzk: Joanna Koźlarska
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Aleksandra Dzãcelskô-Jasnoch

Przësłowia

Nadchôdô zymk... – wëbróné przësłowia
sparłãczoné ze strëmiannikã a zymkã
4 strëmiannika – Na swiãtégò Kadzmierza wëlatëje
skòwrónk spòd pierza, ale czasã mù dzóbk zamiarznie. Na
swiãti Kadzmiérz mrówka na wiérzch.
12 strëmiannika – Na swiãtégò Grzegòrza zëma cygnie
do mòrza. Pò swiãtim Grzegòrzu zëma ju ni mô tegò gòrzu.
Na Grzegòrza słuńce nëkô zëmã do mòrza. Na swiãtégò
Grzegòrza biôj, rëbôkù, do mòrza.
19 strëmiannika – Na swiãtégò Jópa gdowë i dzéwczãta
proszą ò dobrégò chłopa. Na swiãtégò Józwa przez pòle
brózda.
25 strëmiannika – Roztwòrnô to je taczé swiãto, że nawet ptôch nie wije gniôzda. Na Gromiczną gãs wòdë, na
Strumianną òwca trôwã. Na Zwiastowanié jaskùleczczi
i bòcónë zymk zwiastëją.
Strëmiannik – Gromicznik zelżi, marc przëcësnie. Jak
w gromicznikù zelżi, to w marcu mróz przëcësnie. Czej
bãdzesz groch sôł w marcu, to gò bãdzesz warził w garcu, a czej w maju, to bądzesz gò warził w jaju. W marcu
grzmòt, w kwietniu sniég. Marcowé słuńce je ju szkòdzącé.
Strëmianny bez wòdë, wòjcechòwi bez trôwë.

Òbrôzk: Aleksandra Majkòwskô

VIII

Zymk – Gromicznô w sniegù, zymk w biegù. Czej są wczas
Jastrë, tej bãdze wczasny ë dłudżi zymk, a czej Jastrë są
pòzdze, tej mdze pózny ë krótczi zymk. Jak wczas na zymkù
grzmi, òbrodzôj bãdze złi. Wczasny grzmòt, pózny zymk.
Czej bòcón zdrzucy jaje z gniôzda na zymkù, mdze biédny rok, bò òn wié, że nie wëżëwi młodëch. Krzikacze* lecą,
zymk je tu. Czej zymkòwi wiater zawieje, wnet sã zemia
ògrzeje.
*gąsórë
Zdrzódło: Jerzy Treder, Kaszubi. Wierzenia i twórczość ze Słownika
Sychty, Wydawnictwo Region, Gdynia 2012, s. 173–179.
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