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Szanowni Państwo!
Każdy z nas utożsamia się z pewną przestrzenią, regionem czy lokalną społecznością, która jak każda czerpie swą moc i trwałość z doświadczeń i dorobku minionych pokoleń. Odziedziczona przez nas spuścizna
kulturowa regionu Warmii i Mazur jest wprost nieocenioną wartością
dla współczesnego społeczeństwa. Dziedzictwem jest bowiem wszystko
to, w czym uczestniczymy, to, czego doświadczamy, oglądamy i odczytujemy, często nie zdając sobie sprawy z ogromu bogactwa, jakie posiada nasz region. Składa się na to otaczająca nas natura i pejzaż Warmii,
w który wrosły relikty minionych wieków – przydrożne kapliczki i krzyże,
kościoły, zamki biskupie i pałace, zabytki architektury inżynieryjnej – stając się nieodłącznym elementem naszej obecnej rzeczywistości. To także
spuścizna niematerialna, w którą wpisana jest działalność i osiągnięcia
wybitnych twórców i autorytetów reprezentujących na przestrzeni wieków polskie i niemieckie dokonania, a których dorobek pracy tworzy
wspólne dziedzictwo kultury tego obszaru. To także dawne tradycje
i obyczaje towarzyszące życiu codziennemu mieszkańców Warmii.
Ważnym i wartościowym elementem dziedzictwa niematerialnego
Warmii jest jej gwara – świadectwo przeszłości, tożsamości i wielowiekowej, bogatej kultury naszej „małej ojczyzny”. Gwara jest istotą „warmińskości” – była siłą podtrzymującą ducha polskości wśród dawnych
mieszkańców Warmii, może stać się kluczem do poznania i zrozumienia
historii, obyczajowości i tradycji naszego regionu.
„Elementarz warmiński” to doskonałe narzędzie edukacyjne, służące
do popularyzacji gwary, a w ślad za tym pozwala ocalić od zapomnienia
dawną kulturę Warmiaków. Mogą z niego korzystać zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele, czy animatorzy kultury – każdy, kto interesuje się historią Warmii i czuje się związany z naszym regionem. Elementarz pokazuje bogactwo dziedzictwa kulturowego Warmii, jest odzwierciedleniem
przeszłości i tradycji tych ziem. Jego prezentowana elektroniczna postać
jest wsparciem wcześniejszej papierowej edycji „Elementarza warmińskiego” wydanego w 2017 r. Nadana mu obecnie forma e-booka ułatwia
rozpowszechnienie i korzystanie z niego.
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Wyrażam autorom oraz Stowarzyszeniu „Dom Warmiński” słowa
uznania za tę wspaniałą inicjatywę. Władze samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego zawsze wspierają i promują projekty mające na celu ochronę i upowszechnienie wiedzy o kulturze, historii
i dziedzictwie Warmii i Mazur, tak jest również w przypadku e-booka
„Elementarza warmińskiego”, który z pewnością zainteresuje wszystkich
miłośników ziemi warmińskiej. Jestem przekonany, że gwara warmińska
jako zabytek językowy powinna być traktowana przez współczesnych
mieszkańców Warmii jako skarb, który należy chronić i pielęgnować.
Wierzę też, że elementarz dotrze do szerokiego grona odbiorców i będzie
wykorzystywany przez nauczycieli i animatorów kultury do prowadzenia
zajęć z uczniami i uczestnikami warsztatów regionalnych. Z pewnością zainteresuje wszystkich miłośników ziemi warmińskiej. Zachęcam zatem do
poznawania i promowania Warmii i warmińskości.
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Od wydawcy

Jednym z głównych celów działania Stowarzyszenia „Dom Warmiński” jest popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Warmii m.in. poprzez ochronę dóbr kultury, sztuki i tradycji na jej terenie. Nieodłącznym
elementem niematerialnej kultury historycznej Warmii jest gwara warmińska, związana z przeszłością, tradycjami i obyczajami na wsi.
Południowa Warmia to region, w którym od wieków ludność mówiła
gwarą, nazywając ją, cytując za Edwardem Cyfusem, „naszo godka”, inaczej „godali po naszemu”, czyli po swojemu. Specyficzny ten język w formie mówionej funkcjonował na tym terenie przez wieki. Oparty został na
XVI-wiecznym języku staropolskim. Nie istnieją jednak żadne zapisy, czy
opisy tradycji i obyczajów warmińskich pisane gwarą. Gwara przetrwała okresy germanizacji tych ziem, przetrwała również okres hitleryzmu,
ale jej prawdziwy zanik nastąpił wraz z falą wyjazdów Warmiaków do
Niemiec (lata 70. i 80. XX wieku). Obecnie gwarą mówi już niewielu,
w zasadzie nie można jej usłyszeć w miejscu publicznym. Stała się swoistym zabytkiem językowym. Aby ją ocalić od zapomnienia i ożywić, jej
znawcy i popularyzatorzy – historyk regionalista Izabela Lewandowska
oraz rodowity Warmiak Edward Cyfus –wystąpili z wnioskiem o wpisanie gwary warmińskiej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego
UNESCO. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 r. wydał
pozytywną decyzję w tej sprawie.
Współcześnie, pojęcie „Warmia” utraciło już wiele ze swych treści,
które jeszcze przed II wojną światową w nim się zawierały. Działania
„Domu Warmińskiego” zmierzają w kierunku odwrócenia tego postępującego procesu, dążą do „rewitalizacji” pojęcia „Warmia” w oparciu
o bogatą tradycję historyczną regionu oraz współczesne olbrzymie możliwości i potencjał, które Warmia ma do zaoferowania.
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Chcąc przyczynić się do rzeczywistej popularyzacji regionu, jego
historii, tradycji i gwary, a tym samym do pogłębienia świadomości
regionalnej mieszkańców, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w 2017
roku, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowało projekt, wynikiem którego jest publikacja „Elementarza warmińskiego”. Wydanie to oparte zostało na wcześniejszych
doświadczeniach Stowarzyszenia „Południowa Warmia”, które opublikowało zeszyty poświęcone gwarze warmińskiej.
Obecnie oddajemy w Państwa ręce „Elementarz warmiński” w formie
elektronicznej, która zawiera całokształt papierowej wersji elementarza
wydanego w 2017 r., tj. książkę zapisaną w postaci aktywnych plików pdf
i nagrań audio wszystkich lekcji i gawęd zawartych w elementarzu. Ideę
wydania e-booka poparły władze samorządowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za co wyrażamy ogromną wdzięczność.
Jesteśmy przekonani, że e-book przyczyni się do pogłębienia zainteresowania historią, tradycją i gwarą warmińską. Stanowić też będzie
narzędzie dla nauczycieli i instruktorów prowadzących warsztaty regionalne oraz cenną pomoc dla uczniów i wszystkich uczestników zajęć.
Wspólnie odkrywajmy duchowe i kulturowe dziedzictwo naszego regionu i przekazujmy je kolejnym pokoleniom.
Jarosław Kogut
Prezes Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
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Od autorów

W dobie postępującej globalizacji budzi się potrzeba ochrony własnych cech odróżniających. Stąd też nie tylko u nas, ale w całej Europie
można obserwować ożywienie ruchu regionalistycznego. Odkrywane dziś
na nowo i przenoszone są na grunt młodych pokoleń dawne tradycje,
obrzędy i zwyczaje. Nieodłącznym tego elementem jest język, kształtowany konsekwencjami historycznych przemian oraz wpływami wynikającymi
z mieszania się ludności i niesionych przez nie własnych kultur. Na obszarze południowej Warmii ukształtowała się przez wieki gwara warmińska,
zróżnicowana napływowymi gwarami polskimi oraz oddziaływaniami
niemieckimi związanymi z postępującym osadnictwem, które wywierały wielką presję językową. Każda gwara, warmińska również, jest nieodłącznie związana z przeszłością, tradycją i obyczajami na wsi oraz jej
niematerialnym dziedzictwem. Dziedzictwem, które jest tak ważne dla
współczesnych mieszkańców Warmii i Mazur poszukujących własnej
tożsamości i związków ze spuścizną kulturową dawnych ziem pruskich.
Nieużywane gwary zanikają. Próba ożywienia gwary warmińskiej
wśród dawnych Warmiaków czy zaznajomienia z nią współczesnych
mieszkańców Warmii pochodzących z innych regionów Polski nie jest
jedyną tego rodzaju na obszarze kraju. Skutecznie takie działania podjęli
Kaszubi, na jej rzecz działają także Ślązacy i Górale. Niezwykle przydatnym narzędziem w tym zakresie była inicjatywa wydania trzech zeszytów
elementarza gwary warmińskiej. Poszczególne jego części poświęcone
były tematom: „Rodzina, dom i zagroda”, „Wierzenia, zwyczaje i obrzędy” oraz „Cztery pory roku” i ukazywały się kolejno w latach 2012 i 2014.
Zeszyty wzbudziły duże zainteresowanie środowiska i chęć pracy w tym

6

kierunku. Obecne wydanie jest poprawione i uzupełnione, ma uporządkowaną formę zbiorczą i w swej konstrukcji merytorycznej odnosi się
do zebranych doświadczeń, uwag i sugestii nie tylko nauczycieli-praktyków, ale także uznanych autorytetów z dziedziny kultury ludowej, w tym
pierwszej recenzentki zeszytów tworzących elementarz – prof. dr hab.
Anny Szyfer z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przygotowany obecnie „Elementarz warmiński” stawia sobie nowy
cel, jakim jest ukazanie specyfiki kulturowej południowej Warmii, jej historii, kultury i gwary. Ma równocześnie uczyć o Warmii, której już nie
ma, a która powinna zachować się w naszej pamięci.
Pierwszą cześć „Elementarza” stanowi opis historii Warmii, jej zwyczajów i obrzędów ludowych, genezy i funkcjonowania gwary warmińskiej na przestrzeni wieków, badań etnograficznych prowadzonych na
tym terenie oraz możliwości współczesnego rozwoju zainteresowań
gwarowych. Ten fragment ma charakter naukowy i stanowić może materiał dla studentów i badaczy z zakresu etnografii, socjologii, historii i językoznawstwa. Nie wyczerpuje jednak tematu, szczególnie w zakresie
historii i etnografii, który ma już odrębną naukową literaturę. Wybrano
jedynie te zagadnienia, które są ilustrowane tekstami gwarowymi w kolejnych częściach publikacji.
W części drugiej znajdują się teksty gwarowe oraz przynależne im
słowniczki z wyrazami i zwrotami przełożonymi na współczesny język
polski. Część ta zawiera treści dotyczące życia codziennego, wpływu
otaczającego środowiska i pór roku na rytm ludzkiej pracy oraz opisy
obyczajowości (zwyczaje, obrzędy, wierzenia).
Trzecią część „Elementarza” stanowi zbiór ćwiczeń i zadań przeznaczonych dla uczniów, nauczycieli i uczestników różnego rodzaju warsztatów, a także innych zainteresowanych. Uzupełnieniem całości są zbiór
gawęd ze słowniczkiem oraz wybrana literatura. Dodatkową pomoc stanowić będzie płyta audio z nagraniem wszystkich tekstów gwarowych
zawartych w „Elementarzu” oraz kilka gawęd – do samodzielnej pracy
z tekstem. W klimat kultury warmińskiej wprowadzają piękne ilustracje,
które w każdym szczególe odzwierciedlają cechy charakterystyczne dla
warmińskiego folkloru.
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Choć o gwarze jako nieodłącznym elemencie niematerialnego
dziedzictwa, związanego z przeszłością, tradycją i obyczajami mówi się
w kontekście ochrony języka, to trzeba zdawać sobie sprawę, jak trudno
powstrzymać proces, w którym ów język odchodzi wraz z jego użytkownikami. „Elementarz warmiński” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tradycją, kulturą i historią Warmii obecnych mieszkańców
tej swoistej „małej ojczyzny”, młodzieży i dorosłych. Korzystać z niego
mogą nie tylko uczniowie, ich rodzice i dziadkowe, ale także nauczyciele
języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze, wychowania plastycznego
i przedszkolnego; animatorzy kultury, bibliotekarze, miłośnicy tej ziemi;
naukowcy i studenci różnych kierunków humanistycznych i społecznych; turyści oraz wszyscy zainteresowani naszym regionem.
Gwarę warmińską, przez lata lekceważoną, odsuwaną jako niepoprawną politycznie, rzadko można już usłyszeć. Być może to ostatni moment, żeby zachęcić do poznawania i kultywowania tego dialektu.
Izabela Lewandowska
Edward Cyfus
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Elemetarz Warmiński – spis treści
Od wydawcy
Od autorów
WARMIA I WARMIŃSKOŚĆ – historia,
tradycja, gwara
– Historia Warmii w zarysie
– Warmińskie tradycje, wierzenia, zwyczaje
katolickie i świeckie
– Cztery pory roku na warmińskiej wsi
– Geneza i funkcjonowanie gwary warmińskiej
– Działania dokumentacyjne, badawcze i popularyzacja gwary warmińskiej
– W jaki sposób przyswoiććsobie gwarę warmińską?
LEKCJE
– Mojo famelijo / Moja rodzina
– Ópa i óma / Dziadek i babcia
– Mojo matulka i łojczulek / Moja mamusia
i tatuś
– A tero dzieciuki / A teraz dzieci
– Gburstwo / Gospodarstwo
– Warnijsko łobora / Warmińskie obejście
– Kele chałupy / Przed chatą
– Kele bagna / Przy stawie
– Na łoborze / Na podwórzu
– W sodzie i łogrodzie / W sadzie i ogrodzie
– Dzieciuki kornió ptastwo i truzie / Dzieci
karmią ptactwo i króliki
– W chałupsie / W chacie
– Kuchnio / Kuchnia
– Paradno jizba / Pokój gościnny
– Jizba łojców do spanio / Sypialnia rodziców
– Szykowanie jydła / Przygotowywanie posiłku
– Famelijo na zieczór w chałupsie / Rodzina
wieczorem w domu
– Ornung na łoborze / Porządki w obejściu
– Ornung w chałupsie / Porządki w chałupie
– Szykowanie jydła na Zielgónoc / Szykowanie
potraw na Wielkanoc
– Jek sia na śwanta kuchy psiekło / Jak się na
święta ciasta piekło
– Zielgónocny frysztyk / Wielkanocne śniadanie
– Druge Zielgónocne Śwanto / Drugie Święto
Wielkanocne
– Majowe / Nabożeństwo majowe
– Łodpust, łosiera, kermas / Odpust, pielgrzymka, odpustowa uczta
– Dercie psiórów i przandzanie na kołku / –
Darcie pierza i przędzenie na kołowrotku

– Na muzyka / Na tańce
– Gusła na Warniji / Zabobony na Warmii
– Jek óma dzieciukom bojki splytała / Jak
babcia dzieciom bajki opowiadała
– Warnijske wesele / Warmińskie wesele
– Zilijny zieczór / Wieczór wigilijny
– Gody / Boże Narodzenie
– Nowelatko / Nowolatko
– Zilijo do Nowygo Roku / Noc sylwestrowa
– Po kolandzie / Po kolędzie
– Mercowe pozietrze / Marcowa pogoda
– Psiyrsze roboty na roli / Pierwsze prace
w polu
– Co sia na ziosna siało i sadziuło / Co się na
wiosnę siało i sadziło
– Łogródek z ksiotkami i gymizó / Ogródek
kwiatowo-warzywny
– Letne pozietrze / Letnia pogoda
– Roboty na polu w lato / Prace polowe latem
– Do lasa na grzyby i jegody / Do lasu na
grzyby i jagody
– Żniwa / Żniwa
– Co sia w jesiań na polu robziuło / Co się
jesienią na polu robiło
– Zorgowanie drewków do psieców / Gromadzenie drew na opał
– Rychtowanie gburstwa na zima / Przygotowanie gospodarstwa do zimy
– Pozietrze w jesiań / Jesienna pogoda
– Zimowe draszowanie / Zimowa młócka
– Szpury w śniygu / Tropy na śniegu
– Jek sia dzieciuki w zima zaboziali / Jak dzieci
bawiły się zimą
– Co kobziyty i chłopy w zima robzili / Co
kobiety i mężczyźni robili zimą
ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE
ROZWIĄZANIA ĆWICZEŃ
GADKI WARMIŃSKIE
– Jek Jonkoziu robziććsia nie chciało
– Sługi na Warniji
– Zieczór z kołkam i bojkami
– Spsik
– Godka ło lnie
– Smartfóny i bojki
– Śwanto Warnijo
SŁOWNICZEK WARMIŃSKI
WYBRANA LITERATURA
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Pozietrze w jesiań
Jesienna pogoda

Ćwiczenia utrwalające
na str.

162

Poczóntek jesiani buł zawdy psiankny, jek i tero.
Początek jesieni był zawsze piękny, tak jak teraz.

Wciórko dołobkoła sia robziuło z dnia na dziań złote i czerwóne.
Wszystko dookoła z dnia na dzień stawało się złote i czerwone.

Na poczóntku nowambra sia łodmnianiało.

Kliknij,
by przejść
do wskazanej
strony

Na początku listopada się zmieniało.

Na dworzu buła zawdy tako plucha co pod gołam niebam łustojić nie szło.
Na dworze była zawsze taka plucha, że pod gołym niebem nie można było ustać.

Po łoborze to tlo w gumowych sztyflach sia chodziuło, bo jek byś człozieku w klocach
na dwór poszed to zaro picie byliby mokre.
Po podwórzu chodziło się tylko w gumiakach, bo jakbyś człowieku w chodakach na dwór poszedł,
to zaraz skarpety byłyby mokre.

Słónka bez cołan nowamber na niebzie cole zidać nie buło.
Słońca przez cały listopad wcale na niebie nie było widać.

Do tygo eszcze zawdy prazie zimny i mocny zietrz.
Do tego jeszcze prawie zawsze zimny i mocny wiatr.

Nie buło einfach sia łustrzyc przed przeziambzianiam.
Nie było łatwo ustrzec się przed przeziębieniem.

W take dnie to nolepsi kele ciepłygo psieca siedzić i ksiójżka abo gazyta cytać.
W takie dni to najlepiej siedzieć koło ciepłego pieca i czytać książkę albo gazetę.

SŁÓWKA
ejnfach – łatwo
gumowe sztyfle – buty gumowe z cholewami,
gumiaki

kloce – chodaki na drewnianym podeszwach
łodmnianiało – zmieniało
nowamber – listopad
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Kliknij, by przejść
do następnej strony

1. Rozwiąż krzyż

ówkę, wyjaśnij

2
3
4
5 b r
6 d r e
7 k l
8

hasło.
wkę, wyjaśnij co znaczy

Rozwiąż krzyżó

1
2
3
4
5

co znaczy hasło

.

1 f o t e
r e k
m a t u l
k a
ó m a
w e s t a
y l e
l i c h
e j d
r o k

Hasło: Famelijo

8

– rodzina

2. Wymień wszys

tkie poznane przym

iotniki, wyjaśnij
ich znaczenie.
parchinowo – flanel
owa; modry – niebie
ski; brónotne –
łuradowano – uciesz
brązowe; bzioły
ona
– biały; liwo

1. Tatuś
2. Mama
3. Babcia
4. Kamizelka
5. Okulary
ubrania robocze
6. Rodzaj tkaniny na
7. Sukienka
8. Spódnica

3. Ułóż z rozsy
panyc

– lewa;

h słów zdania:

a) Dzisioj szurek
łoblók modre buksy
.
b) Mojo óma je
matulkó mojygo
foterka.
c) Dziywczoczek
podowo ópsie kostó
r.

………

………………………

………………………

………………………

………………………

Hasło ………………

4. Na podstawie
rysun

ku odpowiedz

………
ych przymiotników.
………………………
macz sześć poznan
………………………
………
2. Wymień i przetłu
………………………
………………………
………………………
………………………
………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………
………
………
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Rozwiązania ćwi
czeń do lekcji nr
1, 2, 3, 4

ce
wiczenia utrwalają
4
o lekcji nr 1, 2, 3,

7

picie – skarpety, pończochy
tero – teraz

o s t a t n i a s t r.

na pytanie w gwar

a) Matulka łoblok
ła modry klejd.
b) Urselka mo na
głozie zionuszek.
c) Szurek trzym
o w prawy rance
knybelek.
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