EDUKACYJNY DODÔWK DO „PÒMERANII”, NR 4 (126), ŁŻËKWIAT 2019
WË
PRZEZDANIÉ ÙDËTK
MINYS
SPRÔW
TR ÒWION
I ADMIA BËNOWËCÉ
NISTRA H
C JE

Malënk: E. Poklewska-Koziełło

Klasë III–IV strzédnëch szkòłów
(2 gòdzënë ùczbòwé)

KG

Jastrë w kaszëbsczich rzeczeniach
Céle ùczbë
Ùczéń:
 przëbôcziwô so jastrowé zwëczi,
 pòwtórziwô wiadã ò zdrzódłach, w jaczich mòże
szëkac infòrmacjów ò kaszëbsczich zwëkach,
słowiznie itp.,
 czëtô lëteracczé tekstë ze zrozmienim,
 rozmieje szëkac brëkòwnëch infòrmacjów,
 twòrzi krótczé pisemné i gãbné wëpòwiescë,
 rozmieje wëzwëskac słowarze,
 ùczi sã tłomaczeniô pòlsczich tekstów na
kaszëbsczi.
Metodë robòtë
 kôrbiónka z ùczniama
 robòta z tekstã
 robòta ze słowarzama
Fòrmë robòtë
 indiwidualnô
 w karnach
Didakticzné materiałë
 kôrtczi dlô trzech karnów z wëjimkama tekstów
 kôrtka z tôbelką do wëfùlowaniô
 słowarze pòlskò-kaszëbsczé i kaszëbskò-pòlsczé

CYG ÙCZBË
Czwiczenié 1
Szkólny witô sã z ùczniama i zaczinô kôrbic z nima
ò Jastrach (jaczé są zwëczi w jich dodomach, a téż,
co pamiãtają ò kaszëbsczich zwëkach, ò chtërnëch
ùczëlë sã w szkòle). Szkólny pitô ùczniów ò to, gdze
mòże szëkac wszelejaczi wiadë na témã Jastrów (np.
słowiznë, zwëków itp.). Ùczniowie wëpòwiôdają swòje
bédënczi (np. SGK, bedekerë, ùczbòwniczi, słowarze,
„Pomerania”, itd.). Jich ùdbë zapisëje szkólny na tôflë,
òstôwiającë plac na temat.
Czwiczenié 2
Szkólny gôdô, ò czim mdze dzysészô ùczba: Przëbôczimë
so wiadã ò jastrowëch zwëkach na spòdlim infòrmacjów
z pùblikacje Bedeker kaszubski, rzeczeniów zebrónëch
przez prof. Jerzégò Trédra i ksążczi Longina Malicczégò Rok
obrzędowy na Kaszubach.
Czwiczenié 3
Szkólny zapisëje temat ùczbë na tôflë, a ùczniowie przepisëją gò do zsziwków. Pòtemù dzeli ùczniów na trzë
karna. Kòżdémù ùczniowi dôwô kôrtkã z tôbelką do
wëfùlowaniô.
Bôczënk: Kwietnô Niedzela to Niedzela Pańsczi Mãczi
i chòc nie nôleżi do Wiôldżégò Tidzenia, to gò rozpòczinô.

Bibliografiô
Malicki Longin, Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk
1986, s. 35–40.
Ostrowska Róża, Trojanowska Izabella, Bedeker kaszubski,
Gdańsk 1978, s. 168–169.
Treder Jerzy, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje
na tle porównawczym, Wejherowo 1989, s. 206–208.

Malënk: A. Majkòwskô
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I

KLASË III–IV STRZÉDNËCH SZKÒŁÓW

Tôbelka do wëfùlowaniô
Pòzwë dnia/swiãta

Zwëczi, òbrzãdë

Zwrotë, rzeczenia

Jak je ù mie doma?

Kwietnô Niedzela

Wiôldżi Czwiôrtk

Wiôldżi Piątk
(Płaczëbóg)

Wiôlgô Sobòta

Jastrë

Jastrowi Pòniedzôłk
(Dëgùsë)

Czwiczenié 4
Kòżdé karno dostôwô jinszi tekst – jeden dlô karna (szkólny przërëchtowùje tekstë na ùczbã).
Karno 1.: wëjimk z ksążczi Bedeker kaszubski (zéwiszcze:
„Jastra”).
Karno 2.: wëjimk z ksążczi Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym (s. 206–208).
Karno 3.: wëjimk z ksążczi Rok obrzędowy na Kaszubach
(s. 35–40).
Ùczniowie zapòznôwają sã z pòlskòjãzëkòwima tekstama i na jich spòdlim razã głosno ùstaliwają òdpòwiescë
i dofùlowùją tôbelkã. Kòżdi nôleżnik karna wpisywô
òdpòwiescë w swòji tôbelce. Szkólny rôczi do wëzwëskaniô słowarzów, bò òdpòwiedzë w tôbelce nôleżi napisac

II
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w kaszëbsczim jãzëkù. Pòmôgô szkòłownikóm w tłomaczenim; mòże miec przërëchtowóné lëstã brëkòwnëch
słowów a zwrotów. Czej wszëtcë ùczniowie w karnie mdą
miec wëfùlowóné tôbelczi, przédnicë karnów, za régą,
przedstôwiają całi klase robòtã swòjégò karna. Kòżdé
karno mô téż dofùlowac w swòjich tôbelkach wiadã òd
jinszich karnów. Na kùńcu klasa kôrbi, jak to je ù nich
doma w przedjastrowim i jastrowim cządze.
Czwiczenié 5
Szkólny dzãkùje ùcznióm za bëlną ùczbã i żëczi jima
wszëtczégò dobrégò na Jastrë. Na òddzãkòwanié zadôwô
chãtnym ùcznióm domôcé zadanié: Napiszë wëpòwiédz
pòd titlã „W jastrowim cządze nôlepszé je dlô mie...”

KLASË III–IV STRZÉDNËCH SZKÒŁÓW

Bédënk òdpòwiedzë w tôbelce
Pòzwë
dnia/swiãta

Zwëczi, òbrzãdë

Zwrotë, rzeczenia

Kwietnô
Niedzela

- swiãcy sã w kòscele palmë
(wierzbòwé/ jerzbinowé wietewczi
z „pùjkama”)
- gòspòdôrz reno jidze do sąsada, czidô
gò letkò palmą i gôdô: „Wierzba bije, jô
nie bijã. Za tidzéń wiôldżi dzéń, za nocë
trzë i trzë są Jastrë”
- wtikanié palmów za òbrazë
w chëczach, na pòlach w swiéżą
òzëminã
- kòżdi doma mùszi zjesc jednégò pùjka
- pôli sã swiãconé palmë òb czas
grzmòtu

- „Wierzba bije, jô nie bijã.
Za tidzéń wiôldżi dzéń, za
nocë trzë i trzë są Jastrë”

Wiôldżi
Czwiôrtk

- sanié w pòlu, sadzenié kwiôtków
- malowanié jôjków
- pieczenié kùchów

Wiôldżi
Piątk
(Płaczëbóg)

- pòstné jedzenié
- sprzątanié jizbów
- knôpi chòdzą z klekòtkama abò sznërama pò wsë
- bòżé renë – gòspòdëni biczëje domôków krëzbùlowima abò jałówcowima
rózgama

- „Płaczëta, dzys je
Płaczëbòga!”

Wiôlgô
Sobòta

- na hélsczim półòstrowie knôpi żegnalë
pòst klekòtkama i wòłanim: „Wëganiôjta
pòst, a kładzta wronã w grôpã”
- Słowińcë pôlëlë wiôlgòsobòtné ògnie

- „Wëganiôjta pòst, a
kładzta wronã w grôpã”

Jastrë

- wierzenié w „jastrową wòdã” – przed
wschòdã słuńca dzéwczãta mùszałë
òbmëc sã w nôblëższi strużce, cobë
w przińdnym rokù miec piãkną gãbã,
òkróm tegò bez drogã dotąd i nazôt ni
mògłë sã òbzerac za se i do se gadac
- ùroczësti frisztëk przë bògatim stole
- dzelenié sã swiãconym jajã
- rezurekcjô wczas reno w kòscele

- „chòdzëc pò dëgùsach”

- prażnica na frisztëk
- dëgòwanié wietewkama, jałówcã
- szëkanié jastrowégò zajca
- rajenié zakòchónëch
- za dëgòwanié dëgôrze dostôwelë
dëtczi abò jôjka

- „Chto sã nie daje rózgami
w Jastrë bic, ten nie mdze
téż miôł zdrowia nic” (pn)
SGK IV 348
- „sprawic kòmù dëgùs(ë)”
SGK I 194
- „malowóné jaja [na
Jastrë]” ‘obiecanki cacanki’
SGK III 41

Jastrowi
Pòniedzôłk
(Dëgùsë)

Jak je ù mie doma?
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III

KLASË STRZÉDNY SZKÒŁË

Wanda Lew-Czedrowskô

Klasë strzédny szkòłë
(2 gòdzënë ùczbòwé)

Zéńdzenié, przëwitanié, òdwitanié, òddzãkòwanié –
ùczba përznã spiéwnô na spòdlim piesni Jana Trepczika
Céle ùczbë
• infòrmacjô (abò przëbôczenié) ò Rokù Jana Trepczika
• pòznanié dokazu „Òddzãkòwanié”
• ùtrwalenié wiédzë ò kaszëbsczich słowarzach
i pòsłëgiwanié sã nima
Metodë robòtë
• kôrbiónka na temat Jana Trepczika, prôca z tekstã
wiérztë, prôca ze słowarzama, spiéwanié
Fòrmë robòtë
• indiwidualnô, z całą klasą
Didakticzné pòmòce
• tekst wiérztë, rozmajité słowarze abò skanë ze
słowarzów, nótë i tekst spiéwë Jana Trepczika pt.
„Òddzãkòwanié”, przëdatné starnë internetowé
(wedle ùdbë szkólnégò)

CYG ÙCZBË
1. Zapisanié tematu na tôflë i w zesziwkach.
Ùczniowie piszą pò jednym wërazu i przëbôcziwają znaczenié słowa i wskôzë pisënku.
2. Nawleczenié do zapisónégò na tôflë słowa òddzãkòwanié
w òriginalnym teksce Jana Trepczika (Dodôwk 1) i w słowarzach.
3. Prôca ze słowarzama abò kôrtkama ze skanama strón
ze słowarza (przikładë: Dodôwk 2 i Dodôwk 3), zapisanié
wërazów i òbjasnieniów w zesziwkach.
Bôczënk: Szkólny wëjasniwô, że tekst piesni i słowa w niechtërnëch słowarzach są zapisóné w dôwnym pisënkù.
Ùczniowie dostôwają tekstë w dôwnym pisënkù, a szkólny mô jesz dlô se tekst w znormalizowónym pisënkù
(mòże gò dac szkòłownikóm, jeżlë wié, że tekst w dôwnym pisënkù je dlô nich za drãdżi).
• Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli
kaszubskiego z 1893 r.; wyd. 3 z 2011, s. 263:
òddzëkòwac sã, - ùjã sã, -òwôł sã – pożegnać się, rozstać:
Bëło ji baro cãżkò, jak jô sã z nią òddzãkòwôł (...)
• Bernard Sychta, Słownik Gwar Kaszubskich, t. VII
z 1976 r., s. 202 (Dodôwk 3)
• Aleksander Labuda, Słowôrz kaszëbsko-polsczi
z 1982 r., s. 99:

IV
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oddzękowac sę, -uje, zdr. oddzękujkac sę – pożegnać się; oddzękowanié, -égò obok -ô –pożegnanie
• Jan Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski z 1994 r.,
t. 2, s. 77:
pożegnać – odwitac, oddzëkowac; pożegnalny – oddzëkowny, odwitający; pożegnalna wizyta – oddzëkowné odwiôdënë;
pożegnanie – oddzëkowanié, odwitanié
• Eugeniusz Gòłąbk, Kaszëbsczi Słowôrz Normatiwny
z 2005 r. – w nim ni ma tëch słów
• Eugeniusz Gołąbek, Wielki słownik polsko-kaszubski z 2013 r., t. 3, s. 318 (Dodôwk 2)
• Katarzëna Kwiatkòwskô, Witołd Bòbrowsczi, Twój
pierszi słowôrz z 2003 r., s. 55, 20, 83:
Remùsk cziwôł nama na òddzãkòwanié z òkna cuchù;
òddzãkòwac sã – pożegnać się; Żid nim szedł swòją drogą, przëszedł do mie òddzãkòwac sã [A. Majkòwsczi, Żëcé i
przigòdë Remùsa]; Na òddzãkòwanié szkólny rzekł do dzecy:
„Z Bògã! Do ùzdrzeniégò”.
4. Kôrbiónka ò Janie Trepczikù.
Wëzwëskanié wiédzë ùczniów, z cządników, m.jin.
„Pòmeranii”, z programów w internece i jinszich zdrzódłów, òbzéranié pòrtretu pòétë itp.
5. Òdczëtanié przez szkólnégò wiérztë „Òddzãkòwanié”.
6. Czëtanié sztrofków i òbjasnianié niezrozmiałëch słów,
pòtemù głosné jich òdczëtanié, pòwtórzenié, zapisanié
[w dzysdniowim pisënkù].
Przikładë: gwësny [przerównanié z gwôsny i cwiczënk
wëmòwë!], kòróną drzéwiãca, mùjkôł, wiedno, rëgniesz, kawel, drãdżi, namienienié, wid, z jiwru, zymk, znôw [wëjasnienié pisënkù], jak przódë, jesz kąsk, lubieniô, zbiegnie.
7. Zaspiéwanié piesni przez szkólnégò abò słëchanié ji
z platë.
8. Czëtanié (wielokrotné) sztrofków, a pózni całoscë
wiérztë przez ùczniów.
9. Nôùka spiéwaniô (wëjimkama wiérztë i frazama
melodie).
10. Pòdrechòwanié ùczbë.
Szkólny dzãkùje ùcznióm za prôcã na ùczbie i zachãcywô
do napisaniô doma òdpòwiedzë na piesn „Òddzãkòwanié”,
chtërna bãdze piesnią abò wiérztą ò titlu „Przëwitanié” –
na Klasowi Kònkùrs Pòezji inspirowóny dokazama Jana
Trepczika.

KLASË STRZÉDNY SZKÒŁË

Dodôwk 1

ÒDDZÃKÒWANIÉ, sł. i mùz. Jan Trepczik
TEKST W ÒRIGINALNY, AÙTORSCZI WERSJI*

Zdrzódło: publicdomainvectors.org

* Jan Trepczyk, Lecë choranko. Pieśni kaszubskie, Wejherowo 1997, s. 132.
TEKST W TERÔCZASNYM PISËNKÙ**
1. Rôz w gwësny zymk jô pòzna ce
pòd króną drzéwiëca na stegnie.
Miłotny spiéw tej mùjkôł mie,
a spragłô bëła jem ce wiedno.
Ref. Bò jô kòcha ce wiele lat,
dzys òddzëkòwanié naj’ je.
Jô òstnã tu, të regniesz w swiat,
tu slédné rozestanié mdze.
2. Ach kawel mój ters drãdżi mdze,
ce namienienié mie mô wzãté.
I wid mie zgasł i smrok kòl mie,
a z jiwru krew je w żëłach scãtô.
Ref. Bò jô ce kòcha tak wiele lat...
3. A mòże rôz zymk przińdze znôw,
że òbôczã ce na naj’ stegnie.
Të mdzesz na mie jak przódë zdrzôł,
jesz kąsk lubieniô dlô nas zbiegnie.
Ref. Bò jô kòcha ce wiele lat...

Zdrzódło: publicdomainvectors.org

**Kaszubski śpiewnik domowy, red. Witosława Frankowska, Wejherowo – Gdynia 2014, s. 174 [nótë na s. 175].
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V

KLASË STRZÉDNY SZKÒŁË / GRAMATIKA

Dodôwk 2

Dodôwk 3

Hana Makùrôt-Snuzëk

ÒBÒCZNOSCË SAMÒZWÃKÒW
Òbòcznosc zwãków – nazéwónô je téż alternacją i òznôczô
wëmianã zwãków w krewnëch sobie słowach. Dokònywô sã
òna leno w témach słowów, a nigdë we fleksyjnëch kùnôszkach.
Òbòcznoscë tikają sã tak samòzwãków, jak téż spółzwãków,
i wënikają òne z historicznëch zmian, jaczé dokònałë sã w słowach.
Wëmianë: a – ô, e – é, o (ò) – ó
W kaszëbsczim jãzëkù mómë do ùczinkù z wëmianama, jaczé są
skùtkã wëstąpiwaniô w nym jãzëkù zwãków ô, é, ó. W niejednëch słowach dô sã zaòbserwòwac òbòcznoscë:
a – ô, np.: gadac – gôdô, jedwabiu – jedwôb,
e – é, np.: chleba – chléb, sewù – séw,
o (ò) – ó, np.: kątora – kątór, bòbù – bób.
Wëmianë i – ë, y – ë, u (ù) – ë
Samòzwãczi i, y, u (ù) mògą sã wëmieniwac na tipiczny dlô
kaszëbsczégò jãzëka samòzwãk ë, np. w słowach: szukóm –
szëkac, grzib – grzëbë, dzyw – dzëwù.
Wëmianë ã – ą
W niejednëch słowach w kaszëbiznie wëstąpiwô òbòcznosc
nosowëch samòzwãków ã i ą, np.: wąskò – wãżi, gãba – gąbka.

VI
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Wëmiana nosowëch samòzwãków z samòzwãkama i (y) abò ë
W kaszëbiznie nosowé samòzwãczi czasã mògą bëc ùżiwóné
òbòczno z samòzwãkama i (y) abò ë, np. w słowach: klic – kląc,
midzë – miãdzë, jidza – jãdza, jiczec – jãczec, trzisc – trząsc, mitczi – miãtczi, zëc – zãc, wicy – wiãcy, wikszi – wiãkszi, klëczec –
klãczëc, celëca – celãca, jastrzib – jastrząb, ksydz – ksądz, sygnąc
– sągnąc. Przëwòłóné tuwò òbòcznoscë colemało wëstąpiwają
w słowach, jaczé mògą bëc ùżiwóné wëmieniwno.
Rëszné e
W kaszëbsczim jãzëkù samòzwãk e mòże pòkazywac sã w niejednëch jistnikach, a w jinëch krewnëch jima słowach znikô. Ta
òsoblëwòsc wëstąpiwô w taczich jistnikach, jak: Pioter – Piotra,
wiater – wiatru, liter – litra, méter – métra, kilométer – kilométra.
Òsoblëwòscą kaszëbiznë je téż niepòkazywanié sã samòzwãkù
e w jistnikach ùżëtëch w nazéwôczu pòjedinczny lëczbë
chłopsczégò ôrtu taczich, jak np.: synk, dómk, ògródk, pôlc, wińc,
kùńc, a téż w jistnikach białogłowsczégò i dzecnégò ôrtu w rodzôczu wielny lëczbë, np.: łôwk, dzéwk, celątk, òczk.
Z rësznym e ni mómë za to do ùczinkù w słowach skłôdającëch
sã z jedny szlabizë, taczich, jak np.: mech – mechù.

GRAMATIKA

Czwiczenié 1
Do pòdónëch fòrm jistników dopiszë fòrmë nazéwôcza pòjedinczny
lëczbë:
dżada – ........................
gadowi – .......................
złodzeja – ....................
litra – ............................
wstëdu – .......................
wpłëwù – .....................
składu – .......................
òjca – ...................
mechù – ...................
gałãzë – ........................
żôłądka – .....................
wiatru – .........................
dëmù – ........................
rogù – ..........................
brzegù – ........................
Żëda – ...........................
żalu – .........................
kùńca – ........................
cëdu – ............................
grzebienia – ......................
métra – ..............................
szczërza – .......................
Michała – .........................
wòzu – ...........................
gradu – ........................
daru – ........................
Czwiczenié 2
Pòniżi môsz pòdóné pôrë pòkrewnëch słowów.
W pòdónëch słowach wpiszë pasowné lëtrë.
skł.....d – skł.....du
wz...r – wz...ru
l....d – l...dze
r...g – r...gù
spi....wac – spi....wóm
d...żëc – d...żã
kòw...l – kòw...la
drw...l – drw...la
òp...ł – òp...łu
cãż...r – cãż...ru
ùkł...d – ùkł....du
dw...r – dw...ru
rãk...w – rãk....wa
st...w – st...wù
g...ska – g...s
r...w – r...wù
t...ł – t...łu
zap...d – zap....du
òstr...w – òstr...wë
dok...z – dok...zë
k...s – k...sy
nak...z – nak...zë
r...z – r...zë
òbr...z – òbr...zë
spòs...b – spòs...bù
mi...d – mi...du
dz...wòwac sã – dz...w
ż...w – ż...wi

Czwiczenié 3
W pòniższim teksce wpiszë pòdóné w nôwiasach słowa w pasownëch fòrmach.
W daleczim ...................... (krôj) na ................ (brzég) ..........................
(rzéka), niedalek ................ (kòscół) stojała wiôlgô chëcz.
Z przëczënë ................ (zyb) më ùdbëlë so weńc do westrzódka,
cobë sã përznã ògrzôc. Tam më pòznelë wastã ...............................
(Stanisłôw), chtëren .......... (nalac) nama cepłégò .........................
(rosół). Më òstelë tam na ............................ (noclég). Trzeba
równak rzeknąc, że westrzódk chëczë nie béł tipiczny. Wëzdrzała òna jak cos na ôrt chléwa. Bëłë w ni trzë .......................
(żłób) i miechë z zôrnama przërëchtowóné do ........................
(séw). Dzywné téż bëło to, że ........................... (syn) najégò .....
................................ (dobrodzéj) całi dzéń przegônialë w kùchni
jaczés .............................. (òwôd), ................................ (kątór),
........................... (gąska) i ............................... (kòcã).
Òdpòwiescë
Czwiczenié 1
dżada – dżôd
gadowi – gôd
złodzeja – złodzéj
litra – liter
wstëdu – wstid
wpłëwù – wpłiw
składu – skłôd
òjca – òjc
mechù – mech
gałãzë – gałąz
żôłądka – żôłądk
wiatru – wiater
dëmù – dim
rogù – róg
brzegù – brzég
Żëda – Żid
żalu – żôl
kùńca – kùńc
cëdu – cud
grzebienia – grzebiéń
métra – méter
szczërza – szczirz
Michała – Michôł
wòzu – wóz
gradu – grôd
daru – dôr
Czwiczenié 2
skłôd – składu
wzór – wzoru
lud – lëdze
róg – rogù
spiewac – spiéwóm
dãżëc – dążã
kòwôl – kòwala
drwôl – drwala
òpôł – òpału
cãżôr – cãżaru
ùkłôd – ùkładu
dwór – dwòru
rãkôw – rãkawa

stôw – stawù
gąska – gãs
rów – rowù
tił – tëłu
zapôd – zapadu
òstrów – òstrowë
dokôz – dokazë
kãs – kąsy
nakôz – nakazë
rôz – razë
òbrôz – òbrazë
spòsób – spòsobù
miód – miodu
dzëwòwac sã – dzyw
żiw – żëwi
Czwiczenié 3
W daleczim kraju na brzegù
rzéczi, niedalek kòscoła stojała
wiôlgô chëcz. Z przëczënë zëbù
më ùdbëlë so weńc do westrzódka, cobë sã përznã ògrzôc. Tam
më pòznelë wastã Stanisława,
chtëren nalôł nama cepłégò rosołu. Më òstelë tam na noclég. Trzeba równak rzeknąc, że westrzódk
chëczë nie béł tipiczny. Wëzdrzała
òna jak cos na ôrt chléwa. Bëłë
w ni trzë żłobë i miechë z zôrnama
przërëchtowóné do sewù. Dzywné téż bëło to, że sënowie najégò
dobrodzeja całi dzéń przegônialë
w kùchni jaczés òwadë, kątorë,
gąsczi i kòcãta (/kòcëca).
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FARWË KSÃDZA ZËCHTË

Òna chòdzy w taczi różewi sëknie.

różewi/ różowi
RÓŻEWÒ/ RÓŻOWÒ
słunészkò zachòdzy.
To mdze mróz.

„Jô pò różach nie tańcëjã”.
„Róże i cérznie roscą na jednym drzewie”.
Tańcowac pò różach
- o człowieku, któremu dobrze się powodzi.
Różewica - według pojęć ludowych
jedna z trzech grup czy gatunków
krwi /jasna różowa krew/
różiczka
- mały kwiatek róży
Aùtorka: Marta Maszota

Bernard Sychta „Słownik gwar kaszubskich” 1970 (tom IV, s. 361–362)
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