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{smoothgallery image=F1813.jpg&caption=Teresa Kuczyńska&title=Teresa Kuczyńska}Informator:
Teresa Kuczyńska, ur. 1932 w Zwiniarzu, stąd też pochodzili jej rodzice. Ukończyła szkołę podstawową
w Zwiniarzu.
Pieczenie chleba
{vm}T188.mp3|L{/vm} No przepis to jes tak: muszi być {tt}Dzieża = duże, drewniane naczynie,
okrągłe, z klepek, służące głównie do przygotowywania ciasta chlebowego.|dzieyża{/tt} taka
{tt}Podwojenie spółgłoski; wymowa ogólnopolskiego rz jako r.|drewianna{/tt} i tam ze dwa litry wodi,
mounki, to {tt}Mieszanie szeregów ś-s to cecha gwary kaszubskiej. Możliwe, że jej wpływ na wymowę
lubawską dokonał się za sprawą sąsiedztwa z gwarą kociewską. |rozrobic{/tt}, zeby to {tt}Kisać = iść w
górę (o cieście).|zak·isało{/tt}. {tt}Ścieśniona wymowa pochylonego e.|Prendzyj{/tt} nie można chleba
piec &ndash; ze trzi dni to kisa, nie. A {tt}Ścieśnienie pochylonego e, a w konsekwencji redukcja cząstki
&ndash;ej.|póżni{/tt} to się doleje wodi, no i co&hellip; sól, ze&hellip; bo niesłone to {tt}Przykład
mazurzenia. W obszarze gwary mieszanej możliwa jest nieregularność w wymowie, stąd pojawiające się
w wypowiedzi przykłady mazurzenia obok sziakania.|niesmacne{/tt}. No i zalewa &ndash; kedisz&rsquo;
to było, tak szie krowy chowało, duzo mleka, abo serwatke jako, to ogzał mleko, twaróg to do pozycia,
na ty serwatce upiek chl&rsquo;eb, no to i do każdyj to taka dzieza była, no na pienclitrów wodi to
s&rsquo;e dodawało tyj no tak pienc litrów wody to i tyla {tt}Asynchroniczna wymowa samogłoski
nosowej ą, wraz z jej ścieśnieniem: un, twarda wymowa k&rsquo;.|munky{/tt}. Taka&hellip; byli
{tt}Kopanka, koponka = niecka do zaczyniania i urabiania ciasta.|kopolki{/tt} take, to rozrabiało na
gensto, ale troche drozdzy {tt}Twarda wymowa l&rsquo;.|dodawalym{/tt} tyz, bo zo samym
{tt}Przykład sziakania.|kwaszie{/tt} to był kwasz&rsquo;ny za bardzo i musział dłuży&hellip; A tak to
dodał troche drozdz·i i raz {tt}fonetyka ubezdźwięczniająca.|poszet w goure{/tt}. Bo to był kisz&rsquo;a
to tak jak&hellip; I wtedy szie przygniatało, to juz poteym tako miseczkabyła, tako dwa misecki na duzo
blache tego ciasta. No i potym na ty kopolce wyrabiac, c·iem dłuży- wyrabiał, to lepszy chleyb ..
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