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I

Papiéż Benedikt XVI òb czas aùdiencji na Wiôlgą 
Strzodã 2010 rokù tak przedstôwiôł Triduùm Paschal-
né: Przeżiwómë swiãté dni, prowadzącé do meditacji nad 
fùndamentalnyma wëdarzeniama naszégò òdkùpieniô, jaczé 
są pierszim òbrëmim naszi wiarë. Witro zaczinô sã Triduùm 
Paschalné, nôwôżniészi mòment całégò liturgicznégò rokù, 
w jaczim jesmë zawezwóny do ùcëchnieniô i mòdlëtwë, cobë 
kòntemplować krëjamnotã mãczi, smiercë i zmartwëchwsta-
niô Pana.
W taczi spòsób Òjc Swiãti  wprowadzył wszëtczich 
wierzącëch w czas Triduùm Paschalnégò, czas Mãczi i 
Zmartwëchwstaniô Pańsczégò. Je to jedna ùroczëstosc, 
choc rozłożonô je na sztërë dni. Rozpòczinô jã we Wiôl-
dżi Czwiôrtk Msza Swiãtô Wieczerzë Pańsczi, a kùńczą 
chrzcelné Nieszpòrë w Niedzelã Zmartwëchwstaniô. 
Triduùm to dlô wszëtczich katolëków nôwiãkszé i nôwôż-
niészé swiãto. W ti m czasu lëdze wierzący ùwdôrzają so 
òsoblëwie to, że Jezës Christus ùmarł za nich na krziżu, a 
przez swòje Zmartwëchwstanié pòkònôł smierc. 
Skòrno je to nôwôżniészi swiąteczny czas, tej zasadné 
téż je, żebë òd samégò pòczątkù jak nôbëlni przeżëc gò 
dëchòwò. Nôprzód je nót miec swiądã, co w pòstãpné dni 
tegò cządu wspòminómë i swiãtëjemë.
We Wiôldżi Czwiôrtk, òb czas Mszë Wieczerzë Pań-
sczi, rozpòczinający swiãté Triduùm, wspòminómë 
ùstanowienié dwùch Sakramentów: Eùcharisti e i Kapłań-
stwa. Na ti  ùroczësti  Mszë sw. pò hòmilie, szlachùjącë 
za Jezësã òbmiwającym we Wieczernikù ùcznióm no-
dżi, ksądz sprawùjący nã Eùcharistiã, przëjimającë 
pòstawã słëdżi, ùmiwô dwanôsce chłopóm stopë. Mô 
to przëbôczëwac wierzącym, że wszelejakô fónkcjô 
w Kòscele pòwinna bëc wëpełniwónô w dëchù służbë 
blëznémù. Mszô Wieczerzë Pańsczi kùńczi sã przeniese-
nim Kòmónie Swiãti  do „wôłtôrza przechòwaniô” – cem-
nicë, a wiérny do póznëch gòdzënów nocnëch trwają 
przë Christusu, wspòminającë Jegò samòtną mòdlëtwã 
w Ògrójcu i pòjmanié. 

Pòstãpny dzéń – Wiôldżi Piątk – je pamiątką mãczi i smier-
cë Christusa. Tegò dnia w żódnym kòscele nie sprawùje sã 
Mszë sw., a wierzący bierzą ùdzél w òbrzãdach Wiôldżégò 
Piątkù, jaczima są: Liturgiô Słowa, ùroczëstô mòdlëtwa 
wiérnëch, adoracjô Krziża i òbrzãd Kòmónie Swiãti . 
Na kùńc ti  liturgie Nôswiãtszi Sakrament òkrëti  biôłim 
szlejerã przenôszô sã do Grobù Pańsczégò. Biôłi szlejer 
symbòlizëje płôchtã, w jaką bëło òbwité zjãté z krziża 
Cało Christusa. Òd ti  chwilë rozpòczinô sã przë Grobie 
Pańsczim adoracjô, cygnącô sã do pózny nocë w piątk 
i bez całą sobòtã.
We Wiôlgą Sobòtã òd rena do pòpôłnia òdbiwô sã 
„swiãcónka”, to je swiãcenié jastrowégò jedzeniô. A wie-
czór wszëtcë zbiérają sã w kòscele na Liturgie Wigilie 
Paschalny, na chtërny, òkróm rozbùdowóny Liturgie 
Słowa i Liturgie Eùcharisti czny, przeżiwô sã téż Liturgiã 
Widu i Liturgiã Chrzcelną. Na pòczątkù liturgie widu 
swiãcy sã òdżin, a òb czas liturgie chrzcelny je swiãconô 
chrzcelnô wòda i dokònëje sã òdnowienié chrzcelnëch 
przërzeczeniów. Te òbrzãdë kùńczą sã rezurekcyjną pro-
cesją z Nôswiãtszim Sakramentã, a chrzescëjanie całémù 
swiatu ògłosziwają redosną nowinã ò Zmartwëchwsta-
nim Christusa. Òstatnym dniã Triduùm je Niedzela Zmar-
twëchwstaniô Pańsczégò, a nen swiãti  czas zamikô wie-
czórnô mòdlëtwa Kòscoła, zwónô nieszpòrama.
Tak hewò ùstalonô je liturgicznô strona òbchòdów pas-
chalnëch swiãtów. Jich zrozmienié i ùdzél w nich pòmôgô 
nama w dëchòwim przeżiwanim tegò swiãtégò cza-
su. Równak dlô niejednëch w całim cządze jastrowëch 
swiãtów nôwôżniészô je swiãcónka. Pò prôwdze je òna 
piãknym lëdowim zwëkã pòlégającym na pòswiãcenim je-
dzeniô, jaczé bãdze dzeloné i jadłé w jastrowi pòrénk. Ale 
swiãcónka sama w se ni mòże bëc nôwôżniészô. Nôleżi 
przede wszëtczim głãbi przeżëc ten czas dëchòwò.
Triduùm Paschalné mô bëc przeżëté z Panã Bògã, tak tej 
mô bëc czasã, w jaczim: bierzemë we wszëtczé dnie ùdzél 
w nôbòżeństwach w koscele, adorëjemë Nôswiãtszi 

Òbchôdanié Triduùm Paschalnégò w Kòscele
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Sakrament, mòcni sã zastanôwiómë nad naszim 
dëchòwim żëcym, wdôrzającë sobie nôwôżniészé wëda-
rzenia z historii zbawieniô. Widzałé wskôzë na dëchòwé 
przeżiwanié cządu Triduùm Paschalnégò dôwô Papiéż 
Frãcëszk w jednym ze swòjich òrãdzów.
Òpisëjącë znaczenié Wiôldżégò Czwiôrtkù, Òjc Swiãti  
pòdsztrichiwô, że Jezës dôwô sã nama jakno pòkarm, 
a przez to przëkazëje nama, że i më mùszimë naùczëc sã 
dzelëc z jinyma ti m pòkarmã, cobë stôł sã prôwdzëwą 
kòmónią żëcégò z wszëtczima lëdzama. 
Wiôldżi Piątk zôs, wedle Òjca Swiãtego Frãcëszka, to 
wdarzenié bezgraniczny miłotë, jakô òddôwô sebie jaż 
do òstatka. Jeżlë Bóg ùkazywô nama swòjã nôwënioslészą 
miłotã w smiercë Jezësa, to téż i më òdrodzony przez Dëcha 
Swiãtégò mòżemë i mùszimë wzajemno sã miłowac – 
pòwiôdô papiéż Frãcëszek.
Wiôlgô Sobòta, jak cwierdzy Papiéż, to dzéń milczeniô 
Bòga. W ti m dniu miłota stôwô sã òczekiwanim żëcégò 
zmartwëchwstałégò. Je to miłota, jakô ni mô zastrzegów, ale 
skłôdô nôdzejã w słowie Pana, cobë sã òno ùjawniło i rozja-
sniło sã w dniu Paschë.
Tak tej Triduùm Paschalné je czasã, w jaczim człowiek 
doznôwô sã ò nieskùńczonoscë Bòżi miłotë, a doswiôd-
czającë ji w òbrzãdach Triduùm Paschalnégò, ni mô ji za-
trzëmiwac dlô se, ale mô nią òbdarowëwac jinëch.

Tłómaczëła Bòżena Ùgòwskô

*Ksądz Wiesłôw Szëca béł przédnikã Karna Sztudérów Ka-
szëbów „Jutrzniô” w pelplińsczim seminarium. Terôczasno je 
szkólnym w Collegium Marianum w Pelplinie. Pòchòdzy zez 
Brus.

BÉDËNCZI NA CZWICZENIA
 
Kôrbiónka w klase
1. Dlôcze nôwôżniészima dniama w rokù liturgicznym 

są dnie Triduùm Paschalnégò? 
2. Co sã dzeje w Kòscele òb czas Triduùm? Pòwiédz, ja-

czé je znaczenié kòżdégò z dni Triduùm.
3. Wëmieni dzéle Liturgii Wigilie Paschalny.
4. Co Òjc Swiãti  Benedikt XVI i Frãcëszk gôdają nama 

ò ti m czasu? 
5. Czë mëslisz, że bëlné przeżiwanié całégò Wiôldżégò 

Pòstu je wôżné dlô bëlnégò przeżëcô Triduùm 
Paschalnégò?

6. Co dlô Cebie znaczi Wiôldżi Tidzéń? Jak sã 
przërëchtowùjesz dëchòwò do nôwiãkszich chrze-
scëjańsczich Swiãt?

7. Czë w Twòji/naszi parafi e dzeje sã cos apartnégò òb 
czas Triduum, np. Krziżewô Droga ùlëcama miasta, 
nôbòżeństwa w kaszëbsczim jãzëkù abò jutrznie 
w kòscele?

8. Czë béł/ bëła Të czedës na Wigilie Paschalny? Je to 
dlô Cebie wôżnô Msza Swiãtô?

 
Robòta w karnach
Zapòznôjta sã w karnach z tekstama lëturgicznyma ze 
mszë z Niedzelë Wiôlgònocny. Kòżdé karno dostôwô 
JEDEN z tekstów – abò Sekwencjã (je spiéwónô przed 
Ewanielią), abò Ewanieliã wedle swiãtégò Jana, a téż 
KÔRTÃ ROBÒTË 1 abò 2. Pò przeczëtanim tekstów 
karna wëkònëją czwiczenia ze swòji KÔRTË ROBÒTË, 

a pòstãpno prezentëją przed całą klasą. Je to téż bëlny 
czas na kôrbiónkã.

Tekstë pòchòdzą z ksążczi To je Słowò Bòżé. Czëtania mszalné 
i spiéwë midzëlekcyjné na niedzele i swiãta we wszëtczich cządach 
lëturgicznëch rokù (na kaszëbsczi przełożił Eùgeniusz Gòłąbk), 
Wydawnictwo ZG ZKP, Gdańsk 2007.

Niech w redosné swiãto Paschalny Òfi arë 
Skłôdają ji wiérny ùwielbieniów darë.

Òdkùpił swòje òwce Barónk bez skazë,
Pòjednôł nas z òjcã i zmił grzéchów zmazë.

Smierc scarła sã z żëcym i w biôtce, a wejle
Chòc pòlégł żëcô Pón, dzys żëwi królëje.

Mario, rzeczë nóm, cos të jes widza?
Ùzdrzała jem Zmartwëchwstałégò chwałã.

Jem widza ju żëwégò Pana, grób pùsti ,
I swiôdków anielsczich, i płôchtë, i chùstë.

Ju zmartwëchwstôł Christus, Pón i nôdzeja,
A môlã spòtkaniô bądze Galileja.

Wiémë, żes zmartwëchwstôł, że to cud prôwdzëwi,
O królu Dobiwco, bãdzë miłoscëwi.

Ilustracja: Ewa Poklewska-Koziełło

Sekwencjô 
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KÔRTA ROBÒTË 1

• Co sã stało òb czas Triduùm Paschalnégò wedle 
tekstu Sekwencji? Co dlô nas zrobił Christus?

• Jaczé są òkreslenia na Christusa w teksce? 
• Co ùzdrzała Mariô Magdaléna reno w dzéń Zmar-

twëchwstaniô?
• Jaczi je nôstrój w teksce? Co òn w nas wëwòłiwô 

i dlôcze?
• Co je dlô kòżdégò z Was wôżné w ti m teksce? Co 

òn nama gôdô ò naszi wierze w Zmartwëchwstanié?

 

Pierszégò dnia pò szabasu, nad pòrénkã, czej jesz bëło 
cemno, Maria Magdalena ùdała sã do grobù a ùzdrza kam 
òdsëniãti  òd grobù. Tej pòbiegła i przëbëła do Szëmóna 
Piotra i drëdżégò ùcznia, jaczégò Jezës miłowôł, a rzekła 
do nich: „Pana wzãlë z grobù, a më nie wiémë, dze Òn je 
pòłożony”. Tej wëszedł Piotr i nen drëdżi ùczéń a ùdelë 
sã do grobù. Òni bieglë òbëdwaji razã, ale nen drëdżi 
ùczéń ùrëchlił Piotra i przëbéł do grobù pierszi. A czej 
sã schilił, ùzdrzôł pòkładłé płótna, ale bënë nie wszedł. 
Nadeszedł pònemù téż Szëmón Pioter, co szedł za nim. 
Òn wszedł bënë w grób i ùzdrzôł ne leżącé płótna, a téż 

chùstã, co bëła na Jegò głowie, leżącą nié razã z płót-
nama, le òsóbno zwinioną na jednym môlu. Tej wszedł 
bënë téż nen drëdżi ùczéń, co pierszi przëbéł do grobù. 
Ùzdrzôł i ùwierził. Bò donąd òni jesz nie rozmielë Pi-
smionów, jaczé mówią, że Òn mô pòwstac z ùmarłëch.
To je słowò Pańsczé. 

KÔRTA ROBÒTË 2

• Jak òpisëje Ewanielista pòrénk pò szabasu?
• Co wiész i pamiãtôsz ò Marii Magdalénie, Piotrze 

i Janie (nen drëdzi ùczéń) z kôrt Ewanielii? 
• Jak wëzdrzôł grób, w chtërnym leżôł Christus?
• W co ùwierzëlë Apòsztołowie?
• Co je dlô kòżdégò z Was wôżné w ti m teksce? Co òn 

nama gôdô ò naszi wierze w Zmartwëchwstanié?

Pisanié swòji wëpòwiedzë
Przeczëtôj jesz rôz tekst ò Triduùm Paschalnym i zazna-
czë, co nôbarżi Cebie doti kô, a pòstãpno napiszë swòjã 
òdpòwiésc na pitanié „Co w mòjim mëszlenim ò Swiãtach 
Wiôldżi Nocë zmieniło sã pò przeczëtanim i òmówienim 
tekstu ksãdza Szëcë?”. 

Wanożimë pò ka� ë� � ich � makach:
Ka� ëbi � ëkùją sã na Jastrë!

Karolëna Keler KLASA IV SPÒDLECZNY SZKÒŁË

(4 gòdzënë ù� bòwé: 2 w � kòłowi j� bie i 2 w kùchni)

Céle ùczbë

Ùczéń:
• pòznaje jastrowé zwëczi,
• pòznaje pòtrawë, jaczé na Jastrë sã przërëchtowùje 

na Kaszëbach,
• wié, jaczé produktë mùszą sã nalezc w swiãcónce,
• rozmieje różnice midzë dzysdniowim òbchòdzenim 

Jastrów a ti m, jak òne bëłë òbchòdzoné przódë,
• ùczi sã zachòwaniô w kùchni wedle przepisów BHP,
• wié, jak zrobic prażnicã na szpiekù, frikasë abò 

piôskòwą babkã,
• pòznaje tekstë sparłãczoné z Jastrama na Kaszëbach,
• rozmieje wskôzac bëlné òdpòwiedzë na spòdlim tek-

stów czëtónëch przez szkólnégò pò kaszëbskù.

Metodë robòtë
pòdającô, problemòwô, akti wizëjącô

Fòrmë robòtë
indiwidualnô, w karnie i z całą klasą pòd dozérã szkólnégò

Materiałë didakti czné
kôrtë robòtë, kôrtë z przepisama, brzôd i paticzczi do 
zrobieniô barónka, produktë do warzeniô i pieczeniô 
(z przepisów), tôfla

Bibliografi ô
Anna Balcerzak, Potrawy stare i współczesne na każdą oka-
zję, Gdańsk 2014, s. 38. 
Zyta Górna, Smaki Kaszub. Książka kucharska, tłum. na 
kaszubski Magdalena Bigus, Gdańsk 2014, s. 8 i 30. 
Beata Waśniewska, Nowoczesna kuchnia kaszubska, 
Gdynia 2014, s. 54–55. 

Słowa Ewanielii wedle swiãtégò Jana (J 20, 1–9)
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CYG ÙCZBË

Łôwczi w szkòłowi jizbie są ùstawioné w kòle abò półkòlu. 
Nim dzecë przińdą do jizbë, szkólny na westrzédny łôwce 
kładze: sól, masło, chléb, wòrszta, jôjkò, krzón, sér. Òkróm 
tegò na kòżdi szkòłowi łôwce są: pati czczi i brzôd: winowé 
grądka, banan, kiwi, mandarinczi i jinszé.

1. Szkólny (-ô) witô sã z ùczniama i prosy, bë ùczniowie 
sadlë na swòjich placach. Pózni pitô: Z czim wama sã 
parłãczą produktë na stole? (Ùczniowie òdpòwiadają, 
że ze swiãcónką. Szkólny wëbiérô ùcznia, jaczi bëlno 
òdpòwiedzôł, do ùłożeniô produktów w przërëch-
towónym kòszikù). Czegò jesz tu felëje? (Ùczniowie 
òdpòwiadają, że barónka).

2. Z produktów ùłożonëch na szkòłowëch łôwkach 
ùczniowie robią barónka z brzadu i pati czków. Szkól-
ny mùszi miec starã ò to, bë ùczniowie chùdzy mielë 
ùmëté rãce. Mòże téż pòmagac ùcznióm w robienim 
barónka.

3. Czej ùczniowie robią swòje barónczi, szkólny 
przërëchtowùje dlô barónków „òbleczënk”: trzë 
biôłtka mùszi ùbic na szti wną pianã, do tegò dodac 
rozpùszczoną w szklónce wòdë cytrónową galaretkã. 
Taką „bitą smiotaną” ùczniowie mògą zdobic łëżecz-
ką barónczi.

4. Ùczniowie mògą abò dorazu zjesc swòjégò barónka 
(tj. brzôd, z jaczégò je zrobiony), abò wząc gò dodóm. 
(Dobrze bë bëło, cobë szkólny miôł chùdzy przërëch-
towóné cos, w co dzecë bë mògłë zapakòwac 
swòjégò barónka). 

5. Szkólny zapisëje témã na tôfl ë: Kaszëbi szëkùją sã na 
Jastrë!

 ROZWIJNY DZÉL

I
1. Głëchi telefón. Szkólny dzeli szkòłowników na 

3 karna. Kòżdé karno mô zadanié, cobë jak nôlepi 
przekôzëwac ùczëté wiadła. Pónktë dobiwô sã za 
wëpòwiôdanié wëróżnionëch na kôrtach wërazów.
Przedstôwca kòżdégò karna dostôwô kôrtkã z tekstã 
(KÔRTË ROBÒTË). W szkòłowi jizbie òstôwô le 
przedstôwca i jeden nôleżnik każdégò karna; resz-
ta ùczniów mùszi wińc z klasë na kòrëtôrz i cze-
kac, jaż przedstôwca jich zawòłô. Pò òdczëtanim 
tekstu ten pierszi ùczéń z karna mùszi jak nôlepi 
przekazac pòznóné wiadła drëdżi òsobie z kar-
na, chtërną przedstôwca wezwôł z kòrëtarza. Pó-
zni drëdżi ùczéń przekazëje trzecémù i tak dali, jaż 
òstatnô òsoba òpòwié historiã wszëtczim zebró-
nym. Szkólny rechùje pónktë za wëpòwiedzenié 
wëróżnionëch wërazów i na kùńc prosy przéd-
ników karnów ò òdczëtanié całëch tekstów.
(Tekstë òstałë wzãté z ksążczi Zytë Górny Książka ku-
charska Smaki Kaszub, s. 8.) 

KÔRTA ROBÒTË

Karno 1
Czas nôwôżniészégò swiãta chrzescëjańsczégò, Wiôldżi Nocë, 
zwóny jinaczi Jastrama, pòprzédzô Wiôldżi Pòst. Pòdobnie 
jak w całi Pòlsce, nen czas rozpòczinô na Kaszëbach Strzoda 
Pòpielcowô. Do dzys dnia chrzescëjanowie wërzékają sã tegò 
dnia spòżiwaniô miãsnëch pòtrawów. Przódë na pôłniowëch 
Kaszëbach we wtórkòwi wieczór przed Pòpielcã białczi piekłë 
chléb, chtëren sã zwôł pòpielnikã. Ùpiekłi béł z casta pòòstałégò 
pò zôpùstnëch pùrclach. Przez całi czas Wiôldżégò Pòstu baro 
stanowczo lëdze wëstrzégelë sã jedzeniô miãsa. Gòspòdënie 
dokładno mëłë i czëszczëłë wszëtczé statczi, misczi i grôpczi, 
w chtërnech nié tak dôwno szmórowało sã miãso na zôpùstë. 
Wszëtczé grôpczi i panewczi bëłë głãbòk schòwóné jaż do 
Jastrów.

KÔRTA ROBÒTË

Karno 2
Pòstną jôdą béł przede wszëtczim sëszony brzôd, z chtërnégò 
robiło sã brzadową zupã. Pònadto baro pòpùlarny béł żur, 
krëpë z jiczmienia, bùlwë z kwasnym mlékã abò maslónką, 
rëbë (òsoblëwie slédz, zwóny żartoblëwie pòstnikã) i solonô 
wòda ze sledzów, tzw. sledzówka (abò dze jindze zwónô: lok), 
chtërnã sã dôwało do òmastë. Lëdze òbchôdelë sã bez jajów 
i masła. We Wiôldżi Czwiôrtk, chtëren je w chrzescëjańsczi 
tradicji zôczątkã Triduum Paschalnégò, rozpòczënãło sã 
farwienié jastrowëch jajów. Przódë na Kaszëbach pisanczi 
nie bëłë znóné, ale jaja farwòwało sã na jedną farwã. Do 
tegò ùżëwało sã roscënowëch krôsów – cykórie, cëbùlowëch 
òdrzënów, łëpinów kórë dãbòwi, òlszowi i brzozowi. Wë 
Wiôldżi Piątk baro rigòristi czno béł przestrzégóny scësłi pòst. 
  Ilustracja: Ewa Poklewska-Koziełło

WSTÃPNY DZÉL
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KÔRTA ROBÒTË

Karno 3
Żlë wezdrzëc na dôwné zwëczi Kaszëbów, mòżna sã z nich do-
cëgac, że żur béł zupą òsoblëwie czãsto spòżiwóną òb czas 
Wiôldżégò Pòstu. We Wiôlgą Sobòtã w niechtërnëch môlach 
jistniał zwëk traceniô żuru. Jistniało nawetka pòwiedzenié – 
wnet bãdą Jastrë, wëlejemë żur. Karna knôpów chòdzëłë pò wsë 
òd chëczë do chëczë i głosëłë ùkłôdankã ò kùńcu panowaniô 
żuru. Na kùńc tegò òbrzãdu rozbijało sã grôpk z żurã. W Jastrowi 
pòrénk skłôdało sã żëczbë nié le w rodzëznach, ale téż sąsôdóm 
i darowało sã przë ti m farwòwóné jaja. Pòst trwôł jaż do pôłnia. 
Òb czas frisztëkù jadło sã prażnicã na szpiekù, rëbë i sliw-
czi z klóskama. Jastrowi, baro bòkadny frisztëk, czãsto przëcy-
gôł sã jaż do pòpôłniô, dlôtë pôłnié nie bëło tegò dnia colemało 
gòtowóné. 

2. Szkólny kôrbi z ùczniama ò zwëkach jastrowëch na 
spòdlim przeczëtónëch przez nich tekstów.

3. Szkólny rozdôwô czwiczenia 1, 2, 3 i 4. Czëtô ùcznióm 
nowi tekst, a pòstãpno ùczniowie robią czwiczenia 
sparłãczoné z ùczëti m tekstã. Pò skùńczenim wszët-
cë ze szkólnym sprôwdzają swòje òdpòwiedzë.

Tekst dlô szkólnégò do òdczëtaniô 
(z ksążczi Zytë Górny, Książka kucharska Smaki Kaszub, s. 8.):

Zwëk swiãceniégò jôdë – swiãconé – béł prakti kòwóny leno 
ù bògatëch gbùrów i szlachtë. Pòjawił sã na pòlsczi zemi w XV 
wiekù. Na Pòmòrzim znóny stôł sã dopiérkù pò I swiatowi wòjnie. 
Rëchli w kaszëbsczich rodzëznach panowôł zwëk swiãceniô jôdë 
przed rozpòczãcym jastrowégò frisztëkù (sniadaniô). Swiãconą 
wòdą kropił wiedno nôstarszi chłop w rodzëznie. W bògatszich 
pòmòrsczich chëczach jôda bëła swiãconô we Wiôlgą Sobòtã 
przez ksãdza, chtëren przëchôdôł do chëczë, bë wëswiãcëc 
pòkarmë. Dzys w jastrowëch swiãcónkach nalezc mòżna 
bòkadosc rozmajitëch pòtrawów. Przódë swiãcónczi bëłë ò wiele 
skrómniészé. W òglowòpòlsczi tradicji nalezc mòżna zwëczôj séd-
më błogòsławionëch darënków. 

Ilustracja: Joanna Koźlarska

Czwiczenié 1
Z rozsëpónczi ùłożë bëlné słowò: IASKNÃÓWC

Czwiczenié 2
Zaznaczë bëlné òdpòwiedzë, czedë szkólny mdze czëtôł 
tekst.

I. Jakô je jinszô nazwa swiãcony jôdë?
a) swiãté jedzenié
b) swiątecznô jôda
c) swiãconé
d) zjadłé na swiãta

II. Ù kògò béł przódë prakti kòwóny zwëk swiãceniégò jôdë?
a) bògatëch gbùrów i szlachtë
b) biédny szlachtë i gbùrów
c) leno ù bògatëch gòspòdôrzów
d) biédnëch lëdzy

III. W jaczim wiekù pòjawił sã zwëk swiãceniô jôdë 
w Pòlsce?
a) w XIV w.
b) w XV w.
c) w XVI w.
d) w XVII w. 

IV. Czedë nen zwëk stôł sã znóny na Pòmòrzim?
a) w XIX w. 
b) przed I wòjną swiatową
c) pò I wòjnie swiatowi
d) pò II wòjnie swiatowi

V. Chto przódë swiãcył jôdã przed rozpòczãcym 
jastrowégò frisztëkù?
a) nôstarszô białka
b) nôstarszi chłop
c) nôstarszi gòsc
d) nie je wôżné chto, wôżné, że bëło pòswiãconé

VI. Dze bëłë czedës swiãconé pòkarmë w Wiôlgą Sobòtã?
a) w kòscele
b) przed chëczą
c) przed kòscołã
d) w chëczë

VII. Swiãcónczi bëłë skrómniészé:
a) przódë
b) dzysô

Czwiczenié 3
Jaczégò kùcha wkłôdô sã do swiãcónczi u cebie doma? 
Wpiszë nazwã pò kaszëbskù i namalëjë sztëczk kòl nazwë.

………………………………………
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Czwiczenié 4
Dopiszë pasowné òdpòwiedzë do produktów ze 
swiãcónczi:

chléb     jôjkò     sól    wòrszta    sér    krzón    kùch

- lëdowi symbòl mòcë i fi zyczny chwatkòscë
-  symbòl kùńsztu, ùmiejãtnoscë i doskònałoscë
- nôpierszô jôda człowieka, symbòl dostatkù 
 i pòmëslnoscë
-  miała zapewnic zdrowié, płodnosc, ùrodzôj 
 i dostatk
-  żëcodajny minerôł òdstrôszający wszëtkò, co   
 złé, znak òczëszczeniô i prôwdë
-  symbòl òdrôdzającégò sã żëcô
- symbòl łączbë midzë człowiekã a sëłama przirodë

4. Szkólny z ùczniama i przë pòmòcë starszich 
przëszëkòwùją jizbã do swiãtecznégò jestkù (mùszi 
przëkrëc stołë biôłim òbrusã, pòstawic kwiatë, ja-
strowé òzdobë, farwòwóné jaja itp.). 

II

5. Pò zapòznaniu z przepisama BHP szkólny z ùczniama 
i starszima do pòmòcë pòti kają sã w kùchniowi zalë, 
bë przërëchtowac 3 pòtrawë: na frisztëk, na pôłnié 
i cos miodnégò.

6. Ùczniowie wedle swojégò ùpòdobaniô dzelą sã na 3 
karna. W kòżdim karnie mùszi bëc starszi do pòmòcë.

7. Szkólny rozdôwô karnóm KÔRTË Z PRZEPISAMA.

Piôskòwô babka 
(pòdług przepisu Anë Balcerzak (tłom. na kasz. K. Keler)

Produktë
6 strzédnëch jajów, 250 g margarinë, 1 szklónka cëkru, 
1 szklónka tortowi mączi, 1 szklónka bùlwòwi mączi, 
1 łëżeczka proszkù do pieczeniô, wëbróny aromat

Margarinã ùtrzec z cëkrã jaż do biôłoscë. Pòstãpno pòmału 
dodawac jinszé produktë (rôz jôjkò, rôz mąkã). Piec w babkòwi 
fòrmie z kóminã w ceplëznie 180 gradów kòl 50–60 minutów. 

Prażnica na szpiekù 
(pòdług przepisu Zytë Górny)

Produktë
szpiek, masło, jaja, mlékò, sól, pieprz

Pòkrojony w plôstrë szpiek òbszmórowac na masle. Wlôc na to 
rozmiészóné jaja z përzinką mléka, solą i pieprzã. Pòdpiec na 
panewce, jaż jaja bãdą scãté. Pòdawac z chlebã. 

Frikasë – kùra w biôłim zósu 
(pòdług przepisu Beatë Wasniewsczi, tłom. na kasz. K. Keler)

Produktë
1 pòr, 2 marchwie, 2 piotrëszczi, 1 cëbùla, 2 ząbczi czosnikù, 
1 lëst lubczikù, 2–3 zôrna kùbabë, 3–4 bòbkòwé lëste, sól, 
pieprz, 1 kùra (kòl 2 kg), 200 g biôłégò rizu, 1 seler
Zós: 1 łëżka masła, 2 łëżczi mączi, 1 szklónka rosołu, 1 łëż-
ka cëkru, sok z cytrónë, 250 ml smiotanë 30%, 2 żôłtka, 1 l 
krëzbùlowégò kómpòtu

Ùmëtą i òbróną ògardowiznã z kùrą gòtowac na môłim ògniu. 
Òsobno gòtowac riz.
Zós: do wiôldżi łëżczi masła dodac 2 łëżczi mączi. Zrobic 
zasmażkã i rozrzedzëc jã szklônką zëmnégò rosołu, mieszac 
jaż do zagãszczeniô. Dodac 1 łëżkã cëkru, sok z cytrónë, sól i 
smiotanã. Wszëtkò baro delikatno i pòmału mieszac.
Pò zdjãcu z ògnia dodac 2 żôłtka rozmiészóné z 2 łëżkama ro-
sołu. Zós mùszi bëc delikatny i aksamitny. Mòżna do tegò dodac 
kąsk krëzbùlowégò kómpòtu. 
Na wiôldżim półmiskù ùkładac wkòł kòpca rizu sztëczczi kùrë z 
rosołu, pòlewac zósã i dodawac krëzbùlã. 

KÙŃCOWI DZÉL

Wszëtcë szmakają jastrowé jestkù. Pózni kòżdi do-
stôwô môłą kôrtkã, na jaczi wpisëje, co mù nôbarżi pa-
sowało abò nie pasowało òb czas warzeniô. Wszëtcë 
czëtają głosno, co napiselë, i kôrbią na ten temat ze 
szkólnym i starszima.

ÒDPÒWIEDZË DO CZWICZENIÓW

Czwiczenié 1: swiãcónka 
Czwiczenié 2: I c, II a, III b, IV c, V b, VI d, VII a
Czwiczenié 4: 
chléb – nôpierszô jôda człowieka, symbòl dostatkù 
i pòmëslnoscë
jôjkò – symbòl òdrôdzającégò sã żëcô
sól –żëcodajny minerôł òdstrôszający wszëtkò, co złé, 
znak òczëszczeniô i prôwdë
wòrszta – miała zapewnic zdrowié, płodnosc, ùrodzôj 
i dostatk
sér – symbòl łączbë midzë człowiekã a sëłama przirodë
krzón – lëdowi symbòl mòcë i fi zyczny chwatkòscë
kùch – symbòl kùńsztu, ùmiejãtnoscë i doskònałoscë

Ilustracja: Joanna Koźlarska
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Jesz trzë dnie i mój tatk dodóm na swiãta z zagrańcë 
przëjedze. To są ju dwa miesące, jak òn je wërézowóny. Jô 
baro nie lëdóm, czedë tatk jedze za grańcã na tak dłudżi 
czas, le dobré je to, że czej òn przëjedze nazôd, przëwieze 
nama fùl darënków. 
Mòja młodszô sostra, Marëszka, téż czekô na tatka, a jesz 
barżi òna czekô na jastrowégò zajca, jaczi mô bëc kòl nas 
w nen sóm dzéń co tatk. Mie òsoblëwie ceszi sparłãczenié 
tëch dwùch sprawów – tatka a jastrowégò zajca, bò to 
doch nie je sã cãżkò docygnąc, że tedë më dostóniemë da-
rënczi dwa razë: i òd tatka, i òd jastrowégò zajca. Chòc tak 
pò prôwdze jô nigdë nie jem gwës, czë jô béł tak grzeczny, 
żebë dôrënk òd zajca dostac. Móm równak nôdzejã, że jak 
jô mdã w Wiôldżi Czwiôrtk mëmie pòmôgôł przesadzac 
roscënë, a jesz w Wiôldżi Piątk doma pòrządk zrobic, to 
jastrowi zajc òbôczi, że jô jem baro grzeczny i robòcy. 
Tak téż przëszedł Wiôldżi Czwiôrtk. Ju kòl dzewiąti  reno 
Mëmka zawòłała mie i mòjã sosterkã do pòmòcë przë 
ti m przesadzanim. Na szczescé te roscënë rosłë doma, 
w krutopach, i më ni mùszelë wëchadac. Kò bùtën béł ta-
czi zyb, jakbë to nié Jastrë, a Gòdë miałë zarô bëc. Mëm-
ka nama rzekła, że to mòże dlôte tak je, że latos Jastrë są 
dosc wczas, bò ju na pòczątkù łżëkwiata. Na to przesa-
dzanié (mëma gôda, że zgódno ze zwëkã to bë miôł robic 
w Wiôldżi Piątk, ale më bë tedë nie sfòrtowalë ze wszët-
czim) nama zeszło wnetk trzë gòdzënë, tëli tëch kwiatów 
bëło! Pòtemù më szlë zjesc pôłnié, chtërno mëmka mia 
pòdszëkòwóné dzéń chùdzy. A tej kòżdi sã wzął za swòjã 
robòtã: jô mił statczi, sosterka wëcéra, a mëma platowa 
swiąteczné tôfl ôczi.
Nastãpnégò dnia ò pòrénôszkù mëmka przëszła do 
mòji jizbë. Jô sã fl ot zerwôł i pitóm, co sã stało. Òna mie 
òdrzekła, że tatk mdze doma ju witro, we Wiôlgą Sobòtã, 
tej je nót fl ot sã brac za pòrządczi w chëczë. Czej sosterka 
ùczëła, że tatk mdze rëchli, zarô sã wzãła do sprzątaniô 
swòji jizbë i kùchni, jô zôs zaczął czëszczëc wiôlgą jizbã. 
Mëmka w ti m czasu warzëła i wëòzdôbiała jôjka, a téż 
pòmalinkù rëchtowała kòszik na Wiôlgą Sobòtã, żebë më 
mòglë jic do kòscoła swiãcëc jastrową strawã. 
W Wiôlgą Sobòtã, zanim jô jesz òdemknął òczë, ùczuł 
jem głos naszégò tatka, jaczi gôdôł z mëmką w wiôldżi 
jizbie. Pierszi rôz jô sã tak baro cesził z tegò, że tatk je ju 
nazôd, a Marëszka z redotë biegała pò całi chëczë. Më ni 
mòglë dac wiarë, że to ju je nen czas nastóny. Tatk wszët-
czich bëlno przëwitôł, dôł nama kùsa, i tak jak më sã do-
cygelë – miôł òn dlô nas darënczi. Marëszka dostała òd 
tatka snôżégò pluszewégò pùjka. Òna bëła baro rôd, bò 
òna kòchô wszëtczé kòtë – biôłé, czôrné, szaré, bestré. 
Mie tatk przëwiózł wiôldżi zestôw klocków dlô dzecy òd 
10 lat, z jaczich mòże zbùdowac fl iger i aùtół. Jô czekôł na 

niegò całi rok, bò tatk mie rzekł, że gò dostónã dopiérkù, 
czej mdã 10 lat stôri. Tak pò prôwdze jô jesz 10 lat ni 
móm, blós bãdã tëlé miôł za dwie niedzele, le je widzec, 
że to pewno sygnie, bë dostac taczi darënk. 
Pò gòrącym pòwitanim i pò òbezdrzenim zabôwków më 
w czwioro pòszlë do wejrowsczégò kòscoła swiãcëc ja-
strową jodã. W kòscele, jak wiedno w Wiôlgą Sobòtã, 
bëło baro wiele lëdzy. Mielë òni w rãkach rozmajité 
kòsziczi – czësto môłé, strzédné, a téż baro wiôldżé. 
Kòszik przërëchtowóny bez mëmkã béł strzédny, le 
wëzdrzôł baro piãkno. Bënë bëłë farwné jôjka, sztëczk 
chleba, sól, wòrzta i sztëk kùcha. Pò kòscele më pòszlë 
szpacérã na wejrowsczi rénk i do kawiarni na mòje 
lubòtné, szokòladowé lodë. Czej më przëszlë dodóm, jô 
béł tak ùmãczony, że jô ò niczim jinym nie mëslôł jak spa-
nié. I tak, jak jô mëslôł, tak jem zrobił. 
W nocë jô miôł snienié ò wiôldżich jôjkach, jaczé bie-
gałë pò wejrowsczim rénkù pòmalowóné w czôrno-
-żôłté farwë. Òne wëzdrzałé czësto jak kaszëbskô fana, 
blós jedno jôjkò bëło zmiloné i òdwrotno pòmalowóné. 
Jô zaczął mëslec nad ti m, co òne terô mdą robic, jaż tu, 
w jedny chwilë, òd òkna w mòji jizbie jem ùczuł trzôsk. 
Jô òdemknął òczë i zdrzôł, co tam sã dzeje, czemù taczi 
zëmny lëft  do mie lecy. Zdrzã jesz rôz i òczóm ni mògã 
dac wiarë. W mòjim òknie stoji prôwdzëwi jastrowi zajc, 
chtëren trzimie w swòjich zajcowëch pajach miech fùl 
darënków. Òn wëzdrzôł kąsk jinaczi, niżlë jô mëslôł. Ani 
nie béł taczi wiôldżi, jak òni gò pòkazëwają w bôjkach dlô 
dzecy, ani ni miôł òbleczeniô. Nen jastrowi zajc wëzdrzôł 
prosto jak normalny zajc. Jedno, co bëło dzywné, to to, że 
òn wlókł nen farwny miech. Jô béł czësto sztël, żebë òn 
mie ni miôł strach i nie ùcekł razã z wszëtczima darënka-
ma. Kò to bë kùńc swiata béł!
W niedzelã reno jô wstôł dosc pózno. Czej jô zaczął scha-
dac do wiôldżi jizbë, mòja całô familiô ju sã redowa z ja-
strowëch darënków òd zajca. Jô téż sã cesził, czedë jem 
ùzdrzôł nowé zabôwczi a jesz bómczi, równak to nocné 
pòtkanié z jastrowim zajcã nie dôwało mie pòkù. Ni mógł 
jem sã docygnąc, dlôcze nen jastrowi zajc nie wlôzł przez 
bùtnowé dwiérze, jaczé jem dlô niegò miôł òstawioné 
òtemkłé (mô sã rozmiec, krëjamno przed starszima!), 
a wladowôł sã przez òkno do mòji jizbë na drëdżim 
piãtrze naji chëczë... 

JASTROWI CZAS...

Kata� ëna Kankòwskô- lëpiôk

piãtrze naji chëczë... 

PÒWIÔSTKA

Ilustracja: Joanna Koźlarska
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PARTIKLA
Hana Makùrôt Gramatika

Parti kla – je partã mòwë, jaczi sã nie òtmieniwô i jaczi ni 
mô gwôsnégò znaczënkù. Parti kle pòdsztrëchiwają abò 
zmieniwają znaczënk ùżëtëch słowów czë całëch zdaniów. 

Mòże pòdac nôslédné przëmiarë parti klów: jo, ni, nie, nié, 
ani, niech, niechôj, żebë, cobë, niechbë, gwës, gwësno, 
na gwës, bòdôj, pòdobno, prawie, mòże, czë, razë, doch, 
le, leno, blós, në, kò, jesz, jaż, żebë, cobë, niechbë, bë, -że.

Mòże téż pòdac czile przëkładów zdaniów, w jaczich 
òstałë ùżëté parti kle:
Jô doch to zrobił!
Òn jã widzôł leno rôz.
Kò më ò ti m gôdelë.
Tuwò ni ma ti  ksążczi.
Jô tam gwës bëła.

Wôrt je dac bôczënk, że:
Parti kla bë – służi do twòrzeniô fòrmów zastrzégòwégò 
nôdżibù, np: jô bë to przëniósł, mòji starszi bë sã nawet 
zgòdzëlë.

Parti kla niech – służi do twòrzeniô fòrmów rozkazëjącégò 
nôdżibù w 3. òsobie pòjedinczny i wielny lëczbë, np.: 
niech nëkô, niech nëkają, niech robi, niech robią.

Czwiczenié 1
Pòdsztrëchni parti kle w pòdónym teksce.

Czej jô pierszi rôz ùczuł jegò miono, jô rzekł prawie to, co 
wa terô pòwiéta:
– Kò jô mëslôł, że to je knôp.
– Jô mët – rzekł Krësztof Robin.
– Ale tej ni mòże gò zwac Winia.
– Kò jô nie nazéwóm.
– Ale doch të rzekł...
– To je Winia Pùfôtk. Czë të nie wiész, co to znaczi?
– Ach, në jo, terô wiém – jô rzekł chùtuszkò i móm 
nôdzejã, że wa mët wiéta, bò to je całé wëjasnienié, jaczé 
jô wama dôwóm.

Czwiczenié 2
Dofùluj zdania parti klama: në, nie, gwësno, le, ni, jaż, kò, 
niech

Pòj ............ sa!
.............. to sã skùńczi!
.............. môsz të dzysô czasu?
.............. jô sã ò to wczora pitôł.
Jô to .............. móm gdzes czëté.
.............., terô rzeczë mie prôwdã!
Të ............ zabéł ò mòjim mionowim dniu.
............. całé trzë dni nie bëło cebie w szkòle.

Pisënk parti klów 
Wikszi dzél parti klów nie parłãczi sã z pòprzédzającym 
słowã i są òne pisóné òsóbno. Równak niechtërne par-
ti kle parłãczą sã z pòprzedzającym je słowã i pisze sã je 
razã, np. biôjże, czëtôjże.
Przékùjącé partikle nie, nié, ni zapisywóné są zgódno 
z nôslédnyma reglama:
ni – parti kla ta je ùżiwónô leno przed czasnikama miec, 
móc, mùszec w jich rozmajitëch fòrmach, np.: ni miec, ni 
móm, ni mô, ni mielë, ni ma, ni móc, ni mòże, ni mògło, ni 
mòżeta, ni mùszec, ni mùszi, ni mùszita, ni mùszelë.
nie – parti kla ta je zapisywónô przed wszëtczima 
pòòstałima czasnikama òkróm: miec, móc, mùszec, np.: 
nie czëc, nie mëjesz sã, nie wiém, nie znała, nie robimë, 
ale blós tedë, jeżlë nie chcemë zaprzékòwac całégò zda-
niô abò rzeczeniô.
nié – parti kla ta je ùżiwónô, jeżlë chcemë zaprzékòwac 
całé zdanié abò całé rzeczenié, a téż pòjedinczné słowò, 
jaczé nie je czasnikã, np.: Môsz të to napisóné? – Nié. Ji-
dzeta wa w las? – Nié, nie jidzemë dzysô. To nié wòda, le 
òdżin. Nié piãc, le dzewiãc.

Czwiczenié 3
W pòdónym teksce wpiszë przékùjącé parti kle: ni, nie abò nié.

– .......... môsz të nick procëm, żebë më terô szlë na 
szpacérã?
– .......... chcã nawet ò ti m czëc, bùten je zëmno!
– Në, tej mòże sprzątniesz të swòjã jizbã?
– .........., terô .......... mògã.
– ...........? A czemù të .............. mòżesz?
– Òbzéróm fi lm i ............. móm czasu, a òkróm tegò 
.............. lubiã szpacérowac.
– W pòrządkù, kò nick ................ mùszisz robic.

ÒDPÒWIESCË
Czwiczenié 1
Parti kle, jaczé nót bëło pòdsztrëchnąc: 
prawie, Kò, ni, Kò, nie, doch, Czë, në jo

Czwiczenié 2
Pòj le sa!
Niech to sã skùńczi!
Ni môsz të dzysô czasu?
Kò jô sã ò to wczora pitôł.
Jô to gwës móm gdzes czëté.
Në, terô rzeczë mie prôwdã!
Të nie zabéł ò mòjim mionowim dniu.
Jaż całé trzë dni nie bëło cebie w szkòle.

Czwiczenié 3 
Parti kle, jaczé nót bëło wpisac:
Ni, Nie, Nié, ni, Nié, ni, ni, nie, nie 

(A.A. Milne, Miedzwiôdk Pùfôtk, dolm. B. Ùgòwskô, Gduńsk 2015, s. 13–14.)


