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Aleksandra Majkòwskô

Dze schòwałë sã grifë?
Céle ùczbë
Ùczéń...
•
•
•
•

pòznôwô, jak wëzdrzi herb Kaszëb,
dowié sã, czim są mitologiczné stwòrë „grifë”,
ùdostónié wiédzã ò architekturze i historii katédrë
w Òliwie,
pòznôwô òpòwiôdanié „Dze schòwałë sã grifë?”.

Metodë robòtë
•
•
•
•
•

kôrbiónka i zadôwanié pëtaniów
mùltimediowô prezentacjô (òdjimczi jidze nalezc
np. w Wikipedii)
pòkôzk filmów ze stronë: http://www.farwnyswiat.
pl/gryfy-w-oliwie/
robòta z tekstã (òpòwiôdanié „Dze schòwałë sã grifë?”, jaczé jidze scygnąc ze starnë http://www.farwnyswiat.pl/gryfy-w-oliwie/)
plasticznô robòta (céchùnk krédkama na papiorze, stôrëch kartonach, fòlii, drzewie itd.), – zabawa w szëkbã za grifama

CYG ÙCZBË
1. Mùltimediowô prezentacjô (òdjimczi herbù Kaszëb,
historicznô karta pòmòrsczégò ksãstwa).
Szkólny zadôwô pëtania sparłãczoné z prezentacją:
Co to je herb i gòdło? (herb: rozeznôwno-biôtkarsczi
merk, wëprzédniwôł lëdzy np. ricersczi wiôrztë, familie,
rózdżi, a téż miasta, pòwiatë, regionë, państwa; gòdło:
symbòl i rozeznôwny merk, jaczi mòże sã nalôżac na tarczë herbù)
Czim je grif i jak wëzdrzi?
Szkólny kôrbi z ùczniama: wespół òpisëwającë herb Kaszëb (na złotim pòlu czôrny grif z czerwionym jãzëkã,
ze złotą kòróną) a téż wspòminającë krótkò historiã
pòmòrsczégò ksãstwa (teritorialny òbjim, kaszëbsczé
dinastie).

Klasë IV–VI spòdleczny szkòłë
(2 gòdzënë ùczbòwé)

2. Pëtania do filmù: „Wanoga z Jerzim Naclã” (ze starnë
http://www.farwnyswiat.pl/gryfy-w-oliwie/– je to film nr 2).
Szkólny zadôwô pëtania nawlékającë do filmù (pëtania
pòmògą ùcznióm zrozmiec, dlôcze katédra w Òliwie je
baro wôżnym placã dlô Kaszëbów):
Chto sprowadzył klôsztorników cystersów do Òliwë?
W jaczim môlu na Pòmòrzim béł czedës zôkón cystersów?
Z jaczégò kraju trafilë na Pòmòrzé cystersowie?
Jaką scenã przedstôwiô relief nalazłi òbczas wanodżi
przez Jerzégò Nacla i czegò symbòlã je òléwné drzewò?
Dze jesz w òliwsczi katédrze mòżemë pòtkac grifë?
Jak mëslisz, dlôcze w Òliwie je grobówc pòmòrsczich
ksążãtów?
3. Pòkôzk drëdżégò filmù, jaczi pòwstôł na spòdlim
òpòwiôdaniô „Dze schòwałë sã grifë?”.
Wszëtcë òbzérają film nr 1 z pòdóny internetowi starnë. Szkólny mòże przerwac prezentacjã filmù i ùgwësnic
sã, że ùczniowie rozmieją òpòwiôdanié. Pò projekcji
filmù ùczniowie dostôwają kôrtkã z òpòwiôdanim „Dze
schòwałë sã grifë?” (Dodôwk 1) i próbùją rozrzeszëc zadania do niegò doparłãczoné.
4. Plasticznô robòta.
Korzistającë z szablonu (Dodôwk 2), szkòlôcë wëcynają
grifa i przenoszą jegò wizerënk na sztiwny papiór, kartón, fòliã abò drzewò, a pózni farwią.
5. Zabawa w szëkbã za grifama.
Szkòłownicë dzelą sã na karna. Pierszô grëpa wëchòdzy
z klasë, a ùczniowie z drëdżi grëpë chòwają w ùczbòwi
zalë swòje rãczno zrobioné grifë. Pózni zacznie sã zabawa w szëkanié grifów. Za nalézenié kòżdégò grifa
ùczãstnicë dostóną pò 1 pónkce (1 grif = 1 pónkt). Dobiwcowie dostóną titel „Òdwôżnégò òdkriwcë krëjamnëch grifów”.
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KLASË IV–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Dodôwk 1

Dze schòwałë sã grifë?
Czedës, dôwno temù, do òliwsczi katédrë przëlecała familiô grifów. Mieszkają ju tam òd 1615 rokù, czedë
tamtoczasny òpôt, to je przédnik zôkònu cystersów, Dawid Kònarsczi ùdbôł so, że w kòscele zbùdëje grobnicã
dlô kaszëbskò-pòmòrsczich ksążãtów.
Czej jeden z grifów, jaczi mieszkôł w mirochòwsczich lasach, ùczuł, że w Òliwie Kaszëbi bãdą tczëlë swòjich
panowników, np. Swiãtopôłka, Mscëwòja, Sambòra, to natëchstopach wezwôł swòjich krewnëch i kôzôł zebrac
sã przed pòrtalã, to je zdobnym weńdzenim do ti bëlny swiãtnicë. Tedë prawie te pòczestné i nadzwëkòwé
zwierzãta ò cele lwa, ze skrzidłama i głową òrzła, zdecydowałë, że òstóną tuwò na wiedno.
– Tu bãdze naje dodóm. Mùszimë miec starżã kòl najich ùmarłëch ksążãtów i wszëtczich mieszkańców Kaszëb.
Dlôte kòżdi z naju naléze so tu pasowny môl. Taczi, z jaczégò bãdze mógł zdrzec wkół. Ni mòżemë téż za baro
zawadzac lëdzóm. Niech żëją so ùbëtno na Kaszëbach. Jak przińdze jakô zagrôżba, më pierszi jima ò tim pòwiémë
– zarządzył nôwikszi z grifów, pilëjącë równoczasno swòjich skrzidlatëch krewnëch, żebë ùsłëszno zrobilë, co
jima kôzôł.
Dwòje młodszich, ale i chitrëch grifów chùtkò pòlecało w górã i sadło na herbie zarô nad weńdzenim do kòscoła.
– Mdzemë òbzerac wszëtczich wchòdzącëch do katédrë. Nie wpùscymë tuwò nikògò, chto bãdze zagrôżbą dlô
pòmòrsczi zemi – zawòłelë.
Pòsobny nalezlë so plac na czëpie bòcznégò weńdzeniô.
– Stądka je dobrze widzec Bôłt. Jak ùzdrzimë niedrëszné òkrãtë jadącé z nordë, to zlecymë na zemiã i pòwiémë
wszëtczim Kaszëbóm ò niebezpiekù, jaczi jima grozy – rzeklë.
Wikszi dzél tëch skrzidlatëch jistotów schòwôł sã bënë kòscoła.  Nôpòczestniészi z grifów stanął krótkò grobnicë
pòmòrsczich ksążãtów. Tak, żebë widzec lëdzy, chtërny przëchòdzą tuwò na mszã swiãtą i mòdlëtwã. Miôł
pilowac, żebë bëlno òddôwelë òni tczã swòjim historicznym panownikóm.
Jinym grifóm ùwidzałë sã pòrtretë pòmòrsczich ksążãtów, jaczé są w prezbiterium katédrë.
– Schòwiemë sã pòd òbrazama panowników. Naji dobri zdrok pòmòże nama ùzdrzec niebezpiek nawetka w cemnoscë.
Mdzemë òbzerac cëzëch. Chùtkò zmerkómë, chto mô lëché planë – gôdającë to, zestëdlë na cemnëch płótnach pòd
nogama ksążãtów.
Czedë ju nôwikszi grif dopilowôł, żebë kòżdi z jegò krewnëch nalôzł pasowny môl, pòdniósł swòje wiôldżé skrzidła
i pòdlecôł wësok nad swiątiniã. Przeniósł sã do ògardu, jaczi pòwstôł dzãka robòce klôsztorników, cystersów.
Pòdzëwiôł drzewa, krze i kwiatë. Pózni skrzidła zaniosłë gò nad pałac òpatów. Wezdrzôł na katédrã i widzôł na
jedny scanie plaskatorzezbã, na jaczi béł òléwny czerz, Marija i Dzecątkò Jezës. Pòdlecôł krodzy i stanął przed
nima. Ùkłónił sã  i rzekł:
– Tu mdze mój plac. Kòl môłégò Jezësa i Jegò Matczi. Blëskò kaszëbskò-pòmòrsczich ksążãtów, grifów i snôżégò ògardu.
ZADANIA
1. W chtërnym rokù òpôt, to je przédnik zôkònu cystersów, Dawid Kònarsczi ùdbôł so, że w kòscele zbùdëje
grobnicã dlô kaszëbskò-pòmòrsczich ksążãtów?

..............................................

II
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2. Gdze miałë sã zebrac grifë, czej jeden z nich ùczuł, że w Òliwie Kaszëbi bãdą tczëlë swòjich panowników, np.
Swiãtopôłka, Mscëwòja, Sambòra? Pòdsztrëchnij pasowną òdpòwiesc.

a) Pòd wiôldżim dãbã.

b) Na dakù kòscoła.

c) Nad kaszëbsczima jezorama.

d) Przed pòrtalã.

3. Wikszô familiô grifów schòwała sã bënë kòscoła. Gdze stanął nôpòczestniészi z nich?
....................................................................................................................................................
4. Czedë ju nôwikszi grif dopilowôł, żebë kòżdi z jegò krewnëch nalôzł pasowny môl, pòdniósł swòje wiôldżé
skrzidła i pòdlecôł.... Pòdsztrëchnij pasowné zakùńczenié.
a) do mirochòwsczich lasów.

b) do ògardu i pòdzëwiôł
drzewa, krze i kwiatë.

c) do klôsztoru kartuzów w Kartuzach.

Dodôwk 2

Aleksandra Majkòwskô

Céchùnczi: A. Majkòwskô

Aùtorka ksążk dlô dzecy pò kaszëbskù,
m. jin. serie przigód ò môłi Werónce (Werónka w przedszkòlu abò Werónka nad mòrzã).
Òpòwiôstczi ò zabëtkach Kaszëb (m. jin. tu
cytowóną) napisa w òbrëmim Stipendium
Minystra Kùlturë i Nôrodny Spòdkôwiznë,
pùblikùje je na swòji starnie www.farwnyswiat.pl. Prowadzy warkòwnie dlô dzecy a
młodzëznë promùjącé kaszëbską kùlturã.
Razã ze swòjim chłopã Darekã i córkama
– Aszą, Gòszą i Kaszą – rozwijô karnôl dlô
dzecy na YouTube „Mòje mùlczi”. Aktiwno
dzejô w Stowôrze „Mòje stronë”, w chtërny
realizëje projektë sparłãczoné z promòcją
kaszëbsczi kùlturë.
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KLASË V–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Paùlëna Wãserskô

Klasë V–VI spòdleczny szkòłë
(2 gòdzënë ùczbòwé + kòl 45 minut na placu w katédrze)

Remùs w Òlëwie
Céle ùczbë
•
•
•
•
•

przëbôczenié òglowëch infòrmacjów ò Aleksandrze
Majkòwsczim i dokazu Żëcé i przigòdë Remùsa
òbôczenié różnicë midzë kawlã Kaszëbów pòd
kùńc XIX stolecô a tim, jak sytuacjô wëzdrzi dzysô
zapòznanié sã z wëjimkã dokazu Majkòwsczégò
i òmówienié gò
pòznanié kaszëbsczich ksążãtów: jich mionów,
znanków, wëzdrzatkù
zachãcenié do òdwiedzeniô Òlëwë*

Metodë robòtë
•
•
•
•
•
•
•

jigra – bùrzô
zadôwanié pëtaniów
cëché i głosné czëtanié
òdemkłô gôdka
szëkanié pasownégò òdjimka do òpisënkù
òbzéranié òdjimków
krótëchné téatrowé przedstôwczi

Didakticzné pòmòce
•

•
•

•

•

Iwicki Zygmunt, Oliwa wczoraj i dziś. Przewodnik po
zabytkach katedry i byłego klasztoru, Wyd. Diecezji
Pelplińskiej „Bernardinum”, Gdańsk 2001, s. 101–
–102 i 113–120.
Majkowski Aleksander, Żëcé i przigòdë Remùsa, Region, Gdynia 2016, s. 321–322.
nalazłé w internece abò w ksążkach i wëdrëkòwóné
òdjimniãca nalôżającëch sã w òliwsczi katédrze
pòrtretów pòmòrsczich ksążãtów, i téż òdjimczi
grobówca gduńskòpòmòrsczich ksążãtów, tôfle
fùndatorów i dobrodzejów
larwë pòmòrsczich ksążãtów (wëcãté z òdjimków
pòrtretów; sygnie le wëcąc głowã i zrobic plac na
òczë, do te dorzeszëc gùmkã i szkòłownicë bãdą
mòglë je założëc na głowã)
pò jedny czësti kôrtce dlô kòżdégò karna

WSTÃPNÉ ÒGNIWÒ
1. Szkólny zapisëje na tôflë temat: Remùs w Òlëwie.
Chcemë le sã pòdzelëc na x karna/-ów (np. ùczniowie
mùszą òdliczëc do trzech, jedinczi to pierszé karno,
dwójczi to drëdżé karno, a trójczi to trzecé karno).
Jak wa mëslita, ò czim dzysô bãdzemë gôdelë na ùczbie?
(ùczniowie duńdą do tegò, że bãdze gôdka ò titlowim heroju
dokazu Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa).
2. Robòta w karnach – bùrzô. Szkòłownicë w karnach
mùszą napisac (na czëstëch kôrtkach dostónëch òd
szkólnégò) jak nôwiãcy infòrmacjów tikającëch sã Aleksandra Majkòwsczégò i jegò dokazu Żëcé i przigòdë
IV

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 1 (133), DODÔWK DO „PÒMERANII”

Remùsa. Mają na to 5 minut. Pózni szkólny pisze na tôflë
to, co ùdało sã przëbôczëc. Dobëło to karno, jaczémù
ùdało sã napisac nôwiãcy dobrëch infòrmacjów.
Wszëscë przepisëją z tôflë do swòjich zesziwków. Na
przëmiar:
Aleksander Majkòwsczi

Żëcé i przigòdë Remùsa

pisôrz, gazétnik, piesnio- ksążka òstała przetłomadzeja
czonô na niemiecczi, francësczi, angelsczi i pòlsczi
jãzëk
kaszëbsczi kùlturowi dze- nôwiãkszi dokôz kaszëbjôrz
sczi lëteraturë
pòliticzny dzejôrz, doktór

epòpeja

pòchòwóny w Kartuzach

dzeje sã pòd kùńc XIX stolecô pòd prësczim panowanim

3. Szkòłownicë dostôwają wëjimczi z dokazu Żëcé i przigòdë
Remùsa, gdze je òpisóné, jak Remùs zaszedł do Òlëwë.
Wszëscë czëtają òpòcuszkù.
[…] Z pierszim parmieniã słuńca karowôł jem z Gduńska do Òliwë. Tam w dnie targòwé ju naszich pełno.
Ale jô sã nigdze nie zabawił, le szedł na Mszą Swiãtą
do kòscoła klôsztornégò. Bò òbczas naszi niewòli na
Glónkù ksądz Paweł mie pòwiedzôł, a przedtim na
pùstkòwiu niebòszczëk pón Józef nakôzôł:
– Do Òliwë kòżdi Kaszëba, chòc le rôz w żëcu, òdbëc
pòwinien pielgrzimkã, bë sã pòmòdlëc na grobach ksążãt
kaszëbsczich. Jich mieczowi, dzyrskòscë i rozëmòwi
– procëm różnym panóm, chtërny nama rządzëlë –
zawdzãcziwómë, że jesmë do dzysôdnia zatrzimelë
wiarã, òbëczôj i mòwã òjców naszich.
Jak sã lëdze pò Mszi Swiãti rozeszlë, pòstąpił jem do
wiôldżégò wôłtôrza. Tam stojôł wiôldżi marmùrowi
kam, na czôrno łiszczący ze złocëstim nôdpisã:
MONUMENTUM DUCUM POMORANORUM
FUNDATORUM HUIUS DOMUS.
Znaczi to pò naszémù: Pòmnik ksążãt pòmòrsczich, założëceli tegò domù.
– Kam ten marmùrowi miôł sztôłt trëmë, a jô przë
nim ùklãkł, bë za dëszë tëch wiôldżich ksążãt zmówic
pôcérz. Ale czej jem wezdrzôł w górã i ùzdrzôł patrzącé
na mie jich wiôldżé pòstacëje w płôszczach królewsczich
i w łiszczącëch pancerzach, patrzącëch na mie biédnégò,
żôrotnégò Remùsa, tej mùszôł jem przëłożëc głowã na
ten zëmny, czôrny pòmnikòwi kam, żebë nie zemglec.

KLASË V–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

Taczi żôl mie scësnął serce! A mëslë mie òblôtałë głowã
na sztôłt skórców, co w jesénny dzéń òblatëją stôrą
jarzãbinã w pòlu:
Gdzeż sã pòdzałë gromadë ricerzi, panów i lëdu, chtërnym ti naszi ksążãta przewòdzëlë?
Gdzeż sã pòdzelë mòżny òpatowie bògatëch klôsztorów?
Chtëż to zgasył pamiãc i kôzôł ùmrzéc piesni jich wiôldżich dzejów?
Le bladé sztôłtë, cëchò jidącé za kómpanią w Lese
Mirochòwsczim, dzywnô jak zôgódka stôrô Julka
spòd Garëcznicë, nieznóny pón, chtëren ze spichù
zómkòwiska w lese zdrzôł na pògrzebòwi kòndukt pana
Józwa i pòd Òliwską Brómą zadôł mie pëtanié: Wôrto
czë Niewôrto? – a kùreszce jô biédny Remùs ze skażoną
gôdką: – Tëlé nóm zbiegło z dôwny chwałë.

SPÒDLOWÉ ÒGNIWÒ
6. Szkólny òpòwiôdô ò Òlëwie jakno ò placu, gdze bëlë
chòwóny pòmòrsczi ksążãta i jich rodzëna, òpisëje wëzdrzatk grobówca, gdze sã nachôdô, zapisëje na tôblëcë
to, co na nim je: „Grobówc przesławnëch ksążãt
pòmòrsczich, fùndatorów (założëceli) ti bùdowlë
(klôsztoru)”, pòkazëje òdjimczi, òpòwiôdô ò òbrazach
i tôflach fùndatorów i dobrodzejów. Tôfle na nordowi
scanie bãdą nôwôżniészé na ti ùczbie, bo tikają sã òne
tëch z rodu pòmòrsczich ksążãtów, co założëlë Òlëwã.

Aleksander Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa, Gdynia 2016,
s. 321–322.

4. Szkòłownicë czëtają głosno tekst (mòże pòdzelëc midzë nima pòsobné akapitë).
5. Szkólny kôrbi z ùczniama ò wëjimkù dokazu i ò tim, co
nalazło sã w teksce. Szkólny zadôwô pëtania, a szkòlôcë
òdpòwiôdają całima zdaniama. Na przëmiar:
Sz: Za czim zakarowôł Remùs z Gduńska do Òlëwë?
Ù: Remùs zakarowôł z Gduńska do Òlëwë, żebë jic na
mszą swiãtą/ sã pòmòdlëc na grobach ksążãtów kaszëbsczich/ bò chcôł òdbëc pielgrzimkã do Òlëwë/ bò tak mù
nakôzôł pón Józef/ bò tak mù pòwiedzôł ksądz Paweł.
Sz: Zawdzãcziwómë më co kaszëbsczim ksążãtóm?
Ù: Jo! Dzãka nim jesmë do dzysôdnia zatrzimelë wiarã,
òbëczôj i mòwã òjców naszich.
Sz: Jak wëzdrzi grobówc kaszëbsczich ksążãtów?
Ù: Je to czôrny, marmùrowi kam ò sztôłce trëmë ze złocëstim nôdpisã: MONUMENTUM DUCUM POMORANORUM FUNDATORUM HUIUS DOMUS.
Sz: Jak nen nôdpis mòże przełożëc na kaszëbsczi?
Ù: Pòmnik ksążãtów pòmòrsczich, założëceli tegò
dodomù.
Sz: Co Remùs robił przë tim grobie?
Ù: Remùs sã przë tim grobie mòdlił/ mëslôł/ żôlił sã/
zadôwôł pëtania.
Sz: Czegò Remùsowi bëło żôl i czemù prawie taczé pëtania
gò mãczëłë? (Wôrt przeczëtac wszësczé pëtania Remùsa
jesz rôz, głosno).
(Tuwò wiôlgô rola szkólnégò, cobë ùcznióm wëwidnic, jaczé namienienié spòtkało Kaszëbów za czasów
Remùsa, jak wëzdrzało ùcemiãżenié, i przëbôczëc, jak
wiôldżé i czãżczé zadanié miôł przed sobą nen z karą,
cobë niesc lëdzóm miecz i wid).
Sz: Tej jak mëslita: wôrto czë niewôrto?
(Tuwò mòże pòwstac baro cekawô gôdka. Mëszlã, że
wôrt do ni doprowadzëc, bë òbaczec, co ti młodi lëdze
ùwôżają ò kaszëbsczich sprawach i czë są swiądny, jak
to wszëskò dzysô wëzdrzi).

Òdjimk: Sławòmir Lewandowsczi

NAJÔ ÙCZBA, NUMER 1 (133), DODÔWK DO „PÒMERANII”

V

KLASË V–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË

7. Ùczniowie dostôwają wëdrëkòwóné òdjimczi
pòrtretów ksążãtów pòmòrsczich i òpisënczi do nich.
Mùszą dopasowac do òbrazów pasowné òpisënczi.
Ksążã Subisłôw – klãczi w swòjim ksążãcym mańtlu
przed Matką Bòską. Przed sobą mô pòłożoné nakrëcé
głowë. W rãkach wëcygnionëch w stronã Matczi Bòsczi,
Przënôswiãtszi Trójcë i sw. Bernata z Clairvaux trzimie
mòdło òliwsczich, klôsztornëch bùdinków. Nôbëlniészi
pòmòrsczi ksążã Subisłôw Starszi, chtëren jakno pierszi przëjął chrzescëjańską wiarã, òfiarowôł i pòswiãcył
Òlëwã nôswiãtszi i niepòdzelny Trójcë Swiãti, fùl chwałë
Dzewicë Marije i sw. Bernatowi.
Ksążã Sambòr I – syn Subisława, òbrôz przedstôwiô
gò w mańtlu i kapeluszu, z lińcuchã i mieczã. Wierã
òn stwòrził nôstarszi dokùment pòcwierdzywający
darowiznã dlô Òlëwë. Niżi nachôdô sã pòmòrsczi céch
– grif. Òbdarził Òlëwã wsama, prawama i prziwilejama.
Ksążã Mestwin I – mô na se mańtel, założił téż lińcuch,
na głowie mô nafùlowóné szlachetnyma kamieniama
nakrëcé głowë z gronostajów, a na stopach sandałë.
W prawi rãce trzimô berło. Miłowôł ùbëtk i béł baro
pòbòżny, òbdarził Òlëwã wielnyma dobrama.
Ksążã Swiãtopôłk – w chełmie z dłudżima, gãstima
piórama, kòl jegò stopów je widzec ksążãcy céch.
Pòbòżny człowiek, òsoblëwie łaskawi, òfiarowôł wiele
na spòlëznowé céle, ùczënił dlô Òlëwë wiele dobrégò.
Ksążã Mestwin II – w zbroji i kòrónacyjnym mańtlu,
nôdpis przëbôcziwô ò wielnëch jegò dokùmentach
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Òdjimczi: Sławòmir Lewandowsczi

pòcwierdzywającëch prawa Òlëwë. Òstatny ksążã, łaskawi, òbdarził Òlëwã wielnyma prziwilejama.
KÙŃCOWÉ ÒGNIWÒ
8. Szkólny przërëchtowôł larwë pòmòrsczich ksążãtów,
ò jaczich bëła gôdka. Chãtny ùczniowie dostôwają pò
jedny larwie i zakłôdają jã na głowã. Nowi pòmòrsczi
ksążãta mùszą sã przedstawic całi klase na spòdlim
òpisënków. Mùszą sã do tegò zachòwiwac jak ksążãta,
tj. pasownô gôdka, bùcha, ale jidącô kòl te prostosc,
òdwôga, mądrosc i ùłożenié cała.
Na przëmiar: Jô jem ksążã Sambòr I. Jô jem sënã Subisława.
Móm òblokłé mańtel i kapelusz, jem z lińcuchã i szpôdą. To
jô darowôł Òlëwie wse, prawa i prziwileje.
Czej szkòłownicë bãdą mielë leżnosc bëc w òliwsczi katédrze, to na spòdlim ti ùczbë bãdą rozmielë wëfùlowac
Kôrtã robòtë, szëkającë na placu tegò, ò czim bëła gôdka w szkòle. Wôrt przeczëtac jesz rôz dzélëk z dokazu
Majkòwsczégò (s. 321–322), czej ùczniowie bãdą stojelë nad grobã pòmòrsczich ksążãtów, a pòtemù òstawic
jich na chwilkã w cëszë, cobë mielë czas sã nad tima
słowama dobrze zastanowic i mòże pòmòdlëc za dëszã
naszich panowników.

KLASË V–VI SPÒDLECZNY SZKÒŁË
Kôrta robòtë
KASZËBSKÒ-PÒMÒRSCZI KSĄŻÃTA W ÒLIWSCZI
ARCHIKATÉDRZE
Òlëwa je jednym z trzech nôpiãkniészich nórcëków swiata.
(Alexander von Humboldt; 1769–1859)
1. Jaczé zdanié je prôwdzëwé? Zaznaczë kółkã pòprawną
òdpòwiesc.
Òlëwa òd pòczątkù bëła placã pòchówkù pòmòrsczich
ksążãtów i jich krewnëch. W 1615 rokù òliwsczi
kònwent zlecył wëkònanié grobówca, gdze je napisóné:
a) Grobówc przesławnëch òpatów òliwsczich, fùndatorów
ti katédrë.
b) Pòmnik przesławnëch ksążãt pòmòrsczich, fùndatorów
ti katédrë.
c) Grobówc przesławnëch ksążãt pòmòrsczich, fùndatorów
ti bùdowlë.
2. Napiszë kòl zdaniów P jak prôwda abò Ł jak łeż.
• Grobówc òstôł zrobiony z czôrnégò marmùru...
• Grobówc je zbùdowóny na mòdło sarkòfagù…

•

Na procëmny stronie grobówca je widzec céch
ksążãtów – grif...
• Céch ksążãtów je zrobiony w biôłim marmùrze…
3. Gdze mòże òbaczëc tôfle fùndatorów i dobrodzejów
katédrë? Zaznaczë kółkã pòprawną òdpòwiesc.
a) w prezbiterium
b) w kaplëcë sw. Krziża
c) z lewi stronë wôłtôrza sw. Michała Archanioła i
Wszësczich Swiãtëch
d) pòd môłima òrganama
4. Ùłożë zdanié z wërazowi rozsëpónczi:
nordowi
fùndatoróm
Òlëwë ksążãtów
tôfla
załóżcóm
rodu
na
je
pòmòrsczich
  prezbiterium   scanie
pòswiãconô         z
Zdanié: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................
..................................................................................................…
5. Dokùńczë zdanié:
Niżi òbrazów fùndatorów i dobrodzejów mòże òbaczëc
jich ……………….., a wëżi nëch òbrazów …………………….. .
6. Pòłączë miona ksążãtów z wëjimkama jich òpisënków:
Ksążã Sambòr I
Ksążã Subisłôw I
Ksążã Mestwin I
Ksążã Swiãtopôłk
Ksążã Mestwin II
w chełmie z dłudżima,
gãstima piórama – kòl
jegò stopów je widzec
ksążãcy céch
klãczi w swòjim ksążãcym
mańtlu przed Matką Bòską
– przed sobą mô pòłożoné
nakrëcé głowë

mô na se mańtel, założił
téż lińcuch, na głowie mô
nafùlowóné szlachetnyma
kamieniama nakrëcé głowë
z gronostajów, a na stopach
– sandałë – w prawi rãce trzimô berło
w zbroji i kòrónacyjnym
mańtlu

òbrôz przedstôwiô gò w mańtlu i kapeluszu z lińcuchã i mieczã

Paùlëna Wãserskô

Pierszô absolwentka czerënkù kaszëbskô etnofilologiô na
Gduńsczim Ùniwersytece.  Robi w Gminnym Òstrzódkù Kùlturë
w Serakòjcach i w biórze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô
we Gduńskù.
* Ta nazwa mô trzë pòprawné pisënczi: Òlëwa, Òléwa, Òliwa, a
znankòwnik òd ni téż trzë: òlëwsczi, òléwsczi, òliwsczi.
Òbrôzk: A. Wojtaszczyk-Bukato
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