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Béata Jankòwskô Klasë VI-VIII spòdleczny szkòłë
(2 ùczbòwé gòdzënë)

Pò Gduńskù z Jerzim Sampã i jegò legendą 
„Złowioné żëcé” – prôca z lëteracczim tekstã

Céle ùczbë
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë sparłãczony z Gduńskã
•	 pòznanié legendë Jerzégò Sampa Złowioné żëcé
•	 rozwijanié ùmiejãtnoscë wespółrobòtë w karnie
•	 rozwijanié gramaticznëch ùmiejãtnosców 
•	 rozwijanié jãzëkòwëch ùmiejãtnosców 
Pòdrobné céle
Ùczéń...
•	 rozmieje szëkac i wëbierac wôżné infòrmacje z tek-

stu,
•	 wëzwëskùje wiédzã ò Gduńskù w czwiczeniach 

sparłãczonëch z tekstã,
•	 rozmieje fòrmùłowac òdpòwiedzë na zapëtania,
•	 rozmieje czëtac, gadac i pisac pò kaszëbskù,
•	 rozmieje wespółrobic w karnie.
Metodë robòtë
kôrbiónka, czëtanié ze zrozmienim, pisanié, robòta z tekstã, 
szëkanié wiadłów w Internece
Fòrmë robòtë
robòta w karnach, samòstójnô, ze szkólnym
Materiałë didakticzné
tekstë legendë pt. Złowioné żëcé, kómpùtrë i Internet, kôr-
të robòtë, czësté kôrtczi do notatków, pisadła, zesziwczi
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CYG ÙCZBË

Czwiczenié 1
Szkólny witô sã z ùczniama, zapisëje temat na tôflë, 
a szkòlôcë w zesziwkach. Szkólny pisze na tôflë 
nôzwëskò „Ferber”. Rôczi szkòlôków, bë w môłëch kar-
nach (3-4 òsobë, zanôlégò òd lëczbë ùczniów) nalezlë 
w Internece wiadła ò Ferberach i zapiselë je na kôrtkach. 

Jeżle ùczba nie je w kómpùtrowi salë, tej szkòlôcë mògą 
wëzwëskac mòbilczi z dostãpã do Internetu. Ùczniowie 
za régą głosno czëtają, co nalezlë w karnach. Szkólny 
pitô, jaczé znaczenié mielë Ferberowie dlô Gduńska np. 
Kògùm bëlë Ferberowie a jaką rolã pełnilë we Gduńskù? 
Kùli jich bëło? Na jaczi sztrasë mieszkelë?

Czwiczenié 2
Szkólny dôwô kòżdémù szkòłownikòwi tekst legen-
dë Jerzégò Sampa pt. Złowioné żëcé (Dodôwk) i rôczi, 
bë chãtny ùczniowie głosno czëtelë pòsobné dzéle 
òpòwiescë. W tim czasu wszëscë szkòlôcë mają za za-
danié pòdsztrichnąc òłówkã nazwë gduńsczich môlów, 
jaczé nalézą w teksce. Na kùńc czëtaniégò, szkólny tłó-
maczi nieznóné słowa, le mô starã, bë òbjasniwac leno 
pò kaszëbskù. 

Czwiczenié 3
Szkólny rozdôwô wszëtczim ùcznióm pò jedny Kôrce 
robòtë nr 1 z tekstã do wëfùlowaniô na spòdlim legen-
dë. Zachãcywô do wespółrobòtë w karnach dobrónëch 
w Czwiczenim 1. Pò wëkònanim zadaniégò, ùczniowie 
czëtają wiadło ò tim, jak wëzdrzôł królewsczi pòchód 
i wklejiwają kôrtã robòtë do zesziwkù pòd tematã ùczbë.
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Kôrta robòtë nr 1

Pierszé wjachało karno zbrojnëch òblokłëch 
w ……………………… . Tedë westrzódkã ùlëcë 
Dłudżi przegalopòwelë gduńsczi ridowni-
cë òbùti w ………………………….. z kłobùkama 
przëòzdobionyma piórama ptôchów. Pò nich 
dragónowie w ……………………………… , tej kró-
lewskô gwardiô w ……………………………….. . Pózni 
szło pôrãset farwnëch hajduków. W przódk ju 
sami królewsczi pôrë cygnãła szlachta i magna-
cëzna, a téż pòczestny senat gardu Gduńska. 
Na kùńcu wjacha ……...........………. królewskô 
……………………. òbtoczonô gwardią mònarchë.

Czwiczenié 4
Szkólny rozdôwô ùcznióm pòstãpné kôrtë robòtë (Kôrta 
robòtë nr 2) i głosno, wespół z nima, parłãczi znankòwniczi 
z jistnikama na spòdlim Czwiczeniô 3. Pò zakùńczenim za-
daniô, szkòlôcë wklejiwają tôbelkã pòd tematã.
Bôczënk: słowa z tôbelczi są òdmienioné przez prze-
pôdczi i zapisóné tak, jak pòjôwiają sã w teksce.

Kôrta robòtë nr 2
pùrpùrné
czôrné aksamitné
mòdrëch
złotô
turkùsowëch

karéta
ùnifòrmach
òkriwniczi
farwach
ruchna

Szkólny razã ze szkòłownikama zapisëje na tôflë 
znankòwniczi z jistnikama z Kôrtë robòtë nr 2 
w nazéwôczu, a pòstãpno ùczniowie piszą ne fòrmë 
w zesziwkù.

Czwiczenié 5
Szkólny rôczi ùczniów do nalézeniô w teksce legendë 
a zaznaczeniô farwnyma pisadłama znônëch môlów 
i stôrodôwnotów Gduńska. Razã z ùczniama wëpisëje 
je na tôflë: Przédny Gard, Kòscół Mariacczi, Kaplëca 
Ferberów, Dłudżi Tôrg, Złotô Bróma, Darga Królewskô, 
Dwór Artusa, Baszta Kôłp, Wëszawnô Bróma, Fiszmarkt 
(Ribny Tôrg).

Czwiczenié 6
Szkólny rozdôwô ùcznióm kôrtczi z krziżną tãgódką 
i pëtaniama do ni – pò jednym zestawie dlô kòżdégò 
szkòłownika. Zéwiszcze nót je wpisac w pùsti môl 
w zdanim pòd tãgódką. Pò skùńczonym zadanim, szkól-
ny rôczi do tôflë chãtnëch szkòlôków, cobë zapiselë 
òdpòwiedzë i mònitorëje pisënk. 

Pëtania:
1. Miono dziecka Kònstantégò Ferbera.
2. Wark Kaszëbë, co ùretôł dzeckò Ferbera.
3. Miono dzyrsczégò Kaszëbë.
4. W jaczim miesce dzeje sã akcjô legendë?

5. Nazwa kòscoła, w chtërnym je kaplëca Ferberów.
6. Nazwa môla, gdze we Gduńskù hańdlowelë rëbama.
7. Są wëgriwóné na trąbach na tczã króla.
8. Jinszô nazwa Kaplëcë Ferberów to Kaplëca Swiãtégò...
9. Bãbniarze ùderziwelë w ...
10. Pòjôzd dlô króla.

Òdpòwiedzë:
1. Kòstk
2. Rëbôk
3. Kriżón
4. Gduńsk
5. Mariacczi
6. Fiszmarkt
7. Fanfarë
8. Baltazara
9. Bãbnë
10. Karéta

Na ùlëcach Gduńska, specjalno na pòwitanié 
mònarchë i jegò wëższich ùrzãdników, bëłë stôwióné 
………………………………… łãczi z symbòlicznyma figùrama, 
jaczé mechaniczno sã rëszałë.   

Czwiczenié 7
Na kùńc ùczbë, szkólny rôczi ùczniów do kôrbiónczi na 
tematë sparłãczoné z tekstã Jerzégò Sampa. 
Przëkładowé pëtania do gôdczi:
•	 Jak wëzdrzi herbòwô tarcza słôwnégò rodu Ferberów?
•	 Chtëren Kònstanti Ferber mógł bëc tim spôdają-

cym dzeckã?
•	 Chtëren pòlsczi król mógł bëc tedë we Gduńskù?
•	 Pòwiédz, jaczé môle wëmienioné w legendze J. Sam-

pa mòże wcyg ùzdrzec czë zwiedzëc we Gduńskù?
•	 Jaczé pamiątczi pò Ferberach nalézemë we Gduńskù?
•	 Jakô je różnica midzë legendą a lëterackò òpisónym 

wëdarzenim historicznym?

Domòwé zadanié
Szkólny zapisëje pòlecenié na tôflë, a ùczniowie w ze-
sziwkach: Wëbierzë jeden môl abò stôrodôwnotã Gduńska 
i jã òpiszë swòjima słowama.

Dodôwk
Bëłë dnie, co to je we Gduńskù sã òbchòdzëło jak swiãta. 
Do taczich przënôlégałë te, czedë to do gardu przëjéż-
dżôł król ze swòjima drëchama, dwòrzanama i starżą. 
A doch taczé òdwiedzënë sã nieczãsto zdôrzałë. Wnetk 
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wszëtcë gduńczónie wëchôdelë tedë ze swòjich dodo-
mów, bë òbaczëc farwné a paradné karno, co jachało 
ùlëcama, na jaczich specjalno na pòwitanié mònarchë 
i jegò wëższich ùrzãdników bëłë stôwióné triumfalné 
łãczi z symbòlicznyma figùrama, jaczé mechaniczno sã 
rëszałë.

Tegò dnia słuńce i wiodro sprzëjałë wôżnoce wëda-
rzeniô. Pòchód hewòtnëch wëższëznów pòcygnął spòd 
rôtësza Przédnégò Gardu z bùrméstrã na przódkù. 
Wszëtcë bëlë fejn òblokłi w bògaté, aksamitné ruch-
na w paradné wzorë. Jich głowë, òkróm peruczków, 
przëòzdôbiałë wiôldżé kłobùczi ze strusowima pióra-
ma. Biôłé jak sniég knëpkòwóné krézë i kòlnérze sklëniłë 
sã na spòdlim ceglanëch mùrów. Cãżczé złoté lińcuchë 
pòbrzãkiwałë i wëdôwałë miłi dlô ùszów zwãk. Wszëtcë 
szlë w môłczenim kù Wëszawny Brómie, a co nôwëżi so 
pòprôwielë òkazałé pasë na sëtëch brzëchach abò pe-
lerinach. Kòżdi miôł starã sã pòkazac jak nôlepi. Dëcht 
krótkò przed bùrméstrã krocził bùszny ùrzãdnik, co niósł 
na jedwôbny pòdëszce czerwiony farwë symbòliczné 
klucze Gduńska, jaczé hewòtné przédnictwò gardu miało 
wrãczëc królowi.    

Rzma gapiélców z wiôldżim zajimniãcym przëzérała sã 
ti niezwëczajny procesje. Na całim Dłudżim Targù i jegò 
przedłëżenim, to je ùlëcë Dłudżi, nie bëło lózégò skrôw-
ka zemi. Cekawi mieszczónie zajãlë place na przededwi-
érzach. Pòrozsôdelë sã na dakach drzewianëch stojisz-
czów, a nawetka na wietwach drzewów, co rosłë zdłuż 
ùlëcë. Kòżdi chcôł òbaczëc królewską pôrã, chtërna we-
strzód bicégò werblów wnetk zjawiła sã pòd Złotą Bró-
mą, a tej pòcygła dali Królewską Dargą, zgódno z pradôw-
nym zwëkã przejacha pòd trzema triumfalnyma łãkama 
i stanãła dopiérze przed weńscym do Dwòru Artusa.

W całi ti rzmie lëdztwa jeden blós człowiek zdôwôł sã 
nijak nie zajëmac całim tim trzôskã i zamiészanim. Béł 
to plecati kaszëbsczi rëbôk Kriżón. Przepichôł sã bez 
mieszczónów ju wiãcy jak gòdzënã, na dodôwk dwigôł 
na plecach wiôldżi kòsz z witków, fùl jesz żëwëch rëbów. 
Przëpłiwôł do Gduńska jaż spòd Swôrzewsczi Kãpë rôz 
na dwa tidzénie, bë na ùbrzegù Mòtławë, krótkò Basztë 
Kôłp, przedawac złapóné rëchli bańtczi, wãgòrze, łososë 
i pòmùchle. Drogszé rëbë òdstôwiôł prostô do kamie-
nicë przësãżnika Kònstantégò Ferbera na ùlëcã Długą, 
gdze wiedno żdała na niegò dobrô zôpłata i ùgòscenié, 
a ùsmiechniãtô ju na samò ùzdrzenié wiôldżich jasotrów 
i żëjącëch w Môłim Mòrzu szczëpôków bògatô mieszczka 
nie żałowała téż drobnëch dôrënków dlô dzecy rëbôka. 
Nôbarżi ceszëło jã równak, czej widza wijącé sã wãgòrze, 
òsoblëwie rôd jadłé bez ji chłopa. 

Kriżón bë dostarcził swój wiôldżi kòsz fùl slësczich 
a tłëstëch wãgòrzów ju pòrenicą, czejbë nié to, że wia-
ter wnetk w całoscë òprzestôł wiôc i jegò chwatczi bôt 
zwóny pòmerónką tegò prawie dnia rëchôł sã czejbë trón 
w gãstim miodze. Czej kùńc kùńców jakòs dopłënął do 
Fiszmarktu, ùzdrzôł ze zdzëwienim, że wnetk ni ma tam 
niżódnëch lëdzy. Zwëczajno jaż sã tu mrowiło òd hań-
dlôrków, le tim razã nie pòtkôł ani jedny. 

Czej sã dowiedzôł, dokądka pòniosło tegò dnia gduń-
czónów i kògò òni mają witac w swòjim gardze, Kriżón 

czim chùdzy zarzucył pãkati kòsz z wãgòrzama na re-
miona i jak leno mógł, tak flot pònëkôł do Ferberów, bë 
kùchôrczi mògłë przërëchtowac na pôłnié jegò smaczną 
rëbã. Dejade nié tak letkò bëło sã przecëskac bez zwiartą 
rzmã gapiélców, czej sã dwigało na plecach tak wiôldżi 
a niewëgódny cãżôr.

– Że téż ten ni miôł czedë wëbrac sã na miasto! – 
gnërzëlë òdswiãtno òblôkłi mieszczónie.

– Gdze të sã pchôsz, pléwkò jeden? Czë to na królew-
sczi stół niesesz swòje rëbë? – wëszczérzelë sã jinszi.

– Wez nie zasłóniôj! – wrzeszczelë a pòpichelë gò 
w strachù, bë czasã bez przëtrôfk nie zadzôł swòjim 
ùczapónym kòszã ò jich paradné ruchna. 

Co jaczis czas rozlégało sã głosné bùgrowanié wiôldżich 
bãbnów i warczenié werblów, a tedë wszëtcë stôwelë na 
pôlcach, bë òbaczëc, czë czasã królewskô pôra nie je ju 
krótkò nich. Biédny rëbôk dôwôł z se wszëtkò, le bë jak 
nôchùtni dostac sã do kamienicë Ferberów.  

Letkò szło jã pòznac, bò widzałi przódk przëòzdôbiała 
herbòwô tôrcz słôwnégò i baro zasłużonégò rodu, a bëłë 
na ni trzë swińsczé łbë. Pò pierszé, Kriżón nie chcôł, bë 
ti jegò kliencë ùznelë, że sã na nim òmilëlë. Pò drëdżé, 
lëchò sã czuł w swòjich biédnëch ruchnach i z òtemkłim 
kòszã fùl wijącëch sã rëbów westrzód pòczestnëch 
a òdswiãtno òblokłëch mieszczónów, chtërny blôske-
lë na niegò corôz barżi niedrëszno, nômni tak, jakbë 
ùzdrzelë jaczégò jastrzëbôka. A na òstatk pò trzecé, 
rëbôk béł ju fest ùmãczony i dostôł strach, że ju za ja-
czi sztërk nie bãdze w sztãdze dłëżi niesc swòji bòrdë. 
Narôz gardã wstrząsnął tak wiôldżi bùrgòt kanónowëch 
salwów, że we wszëtczich òknach zadërżałë rutë, a kar-
na płochlëwëch gòłąbków i wszëlczich jinszich ptôchów 
pòrwałë sã w górã i zaczãłë robic krãdżi na niebie. Czej 
kùreszce kanónë ùcëchłë, rozległo sã grzëmòtné klaska-
nié, a spòd Złoti Brómë rëszëlë ridownicë, jaczi òtmikelë 
ùroczësti królewsczi pòchód.

Pierszé wjachało karno zbrojnëch òblokłëch w pùrpùrné 
òkriwniczi. Tedë westrzódkã ùlëcë Dłudżi przegalopòwelë 
gduńsczi ridownicë òbùti w czôrné, aksamitné ruchna 
z kłobùkama przëòzdobionyma piórama ptôchów. Pò 
nich dragónowie w mòdrëch ùnifòrmach, tej królewskô 
gwardiô w turkùsowëch farwach. Pózni szło pôrãset farw-
nëch hajduków. Wprzódk ju sami królewsczi pôrë cygnãła 
szlachta i magnacëzna, a téż pòczestny senat gardu Gduń-
ska. Na kùńcu wjacha złotô królewskô karéta òbtoczonô 
gwardią mònarchë.

Mieszczónie sã copnãlë ò pôrã kroków w starnã przede-
dwiérzów a kamieniczków, cobë zrobic plac tim, co prze-
jéżdżelë. Rëbôk Kriżón, chòc béł blós ò czile métrów òd 
dodomù Ferberów, scësniãti bez zeszłëch lëdzy, ni mógł 
ju sã nijak rëszëc. Wësok nad głową ùzdrzôł znajemné lica 
służebnëch dzéwków słôwnégò Kònstantégò Ferbera, 
chtërne wëdżibałë sã gwësno za tim, bë delë na nie bôcze-
nié ricerze króla, co przejéżdżelë pòd òknama. Winkòwałë 
sznëptuszkama, pòzdrôwiałë szlachtã i bùrméstra, 
a przede wszëtczim królewską pôrã i pana Ferbera, kò nen 
téż przejéżdżôł w pòchòdze i zajimôł w nim przënôleżny 
do swòji randżi plac westrzód wôżnëch personów.

W òknie nie bëło blós białczi gduńsczégò przësãżnika, 
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chtërna niedôwno ùrodzëła mù pòsobné dzeckò i czëła 
sã jesz słabô. Doktór nie pòzwôlôł ji òpùszczac spôwnicë, 
jakô bëła pòłożonô w naprocëmny do ùlëcë starnie ka-
mienicë. Rëbôk, czej tak zdrzôł na znajemné lica wësok 
w òknach, zdzëwòwôł sã równak, że béł tam nawetka 
pierwòrodny syn nôleżnika miesczi radë Ferbera – malin-
czi Kòstk, chtëren dopiérze co doch zaczął stôwiac pier-
szé kroczczi. Co wiãcy, dzeckò niebezpieczno wëdżibało 
sã wnetk pòłową cała pòza kamianą òknicã, a nicht jinszi, 
króm Kaszëbë, na to ni miôł bôczeniô.  

– Wiwat król! Wiwat królewô! – rozlégało sã z kòżdi starnë.
Rzezóné drzewiané figùrczi, co przëòzdobiałë triumfal-

né łãczi òstałë zapùszczoné i swòjim rëszanim sã òglowò 
rozniécałë zachwëcenié westrzód gapiélców. Bãbniarze 
ùderzëlë pôłeczkama w swòje farwné werble i bãbnë, 
òzwałë sã trąbë i fanfarë. Wszëtcë zaczãlë zdrzec blós 
na złocëstą królewską karétã, w jaczi na pùrpùrowëch 
wëscélôkach sedzôł z kluczama gardu w rãkù i z kòróną 
na głowie król, a kòl niegò plac zajimała jegò białka.

Nôleżnik radë gardu Ferber, czej przejéżdżôł kòl swòji ka-
mienicë, pòdniósł bùszno głowã tak, bë jegò skarń mòglë 
dozdrzec zebróny w òknach domôcy. I tedë na trzecym 
piãtrze rozlégł sã przerazlëwi krzik. Hewò knôpk, jaczégò 
nie ùpilowa piastunka, czej dozdrzôł przejéżdżającégò na 
dole òjca, zawòłôł: – Tatkù! – wëdżiął sã jesz barżi i narôz 
zaczął spadac z òkna prosto na kamiany flaster. Pòchód 
stanął na sztót. Zbladłi òjc zeskòknął w jednym sztërkù 
z kònia i rzucył sã dzeckù na retënk. Ùrzasłi gapiélcë roz-
stąpiłë sã, bë dac mù plac.  

Knôpka, co spôdôł, widzelë wszëtcë zebróny w òknach 
mieszkańcowie pechòwi kamienicë. Òpiekùnka, jakô nie 
ùstrzegła dzecka, zaczã z rozpaczë wërëwac so włosë 
z głowë i czejbë jinszi mòcą ji nie wstrzimelë, gwësno 
sama bë sã rzucëła na ùlëczny flaster. 

Blós plecati kaszëbsczi rëbôk, chtëren bôczlëwie wzérôł 
na spôdającégò knôpka, òstôł spòkójny. Nadstawił swój 
wiôldżi kòsz fùl wãgòrzów, tak bë dzeckò w niegò wpa-
dło, a czej tak sã stało, zakrzikł ze szczescô:

– Panu Bògù zapłac! Ribka sã dała złapac!
Pò czim zjimnął z remionów cãżôr, òdgarnął na bòk 

tłësté rëbë i wëcygnął ze spódkù swòjégò kòsza dosc òd 
se tim co sã stało, le czësto całégò a zdrowégò Kòstka. 
Jak wej rôd béł Kriżón, że mógł gò òddac płaczącémù ze 
szczescô òjcu.  

Ta niebëwałô rzecz, co ji dokònôł rëbôk, òstawiła w céni 
królewską wizytã w gardze, a téż pòwitalną ùroczëznã. 
We Gduńskù wiãcy sã gôdało ò cëdownym ùretanim 
malinczégò Kòstka i człowiekù, chtëren zretôł mù żëcé, 
aniżle ò królu i jegò òdwiedzënach. Ùredóny miesczi rôd-
ca Ferber bëlno wënadgrodzył Kriżana. Rëbôk òstôł na-
wetka dopùszczony do królewi, jakô sama pòdzãkòwała 
mù za to, czegò dokònôł. Na wdôr pòdarowała mù swój 
piãkny, kòsztowny medalión. Jesz dzys jidze òbezdrzec 
w kaplëcë Swiãtégò Baltazara, zwóny téż kaplëcą Ferbe-
rów, widzałé epitafium Kònstantégò Ferbera. Drëdżégò 
taczégò nie nalézemë w całim gduńsczim Mariacczim 
kòscele. Jak je widzec, westrzédny dzél epitafium artista 
przëòzdobił pòstacą spôdającégò z blónczi dzecka. Mio-
no dzyrsczégò Kriżana z czãsã òstało zabôczoné, le ò jegò 
dokazu gôdô sã do dzysô.

Jerzi Samp, Złowioné żëcé

Béata Jankòwskô 
licencjonowóny prowadnik turistny pò Pòmòrzim, szkólnô 
kaszëbsczégò jãzëka i historii i kùlturë Kaszëbów.  

Klebbów Matis Klasë VI-VIII spòdleczny szkòłë
(2 ùczbòwé gòdzënë)

Rëbë i grzëbë, to tak cos je dlô Kaszëbë 
– czile słowów ò kaszëbsczi grzëbiznie

Grzëbë a grzëbizna mają zachtny môl w kaszëbsczi 
kùlturze. Swiôdczą ò tim jich wielné òdniesenia w rodny 
lëteraturze, mùzyce a kùńszce. Lasowé wzątczi mòżemë 
nalezc np. w ùsôdztwie Jana Trepczika (Pòjmë so na 
grzëbë), Tomôsza Fópczi (Czej trzeba grzëba), Aleksan-
dra Labùdë (Bòrówc, Robôczewskô spòdle lasa), Jaromirë 
Labùddë (drama Klucz), a téż wiele, wiele jinëch.
Pòdług badérowaniów, Kaszëbi, jakno spòlëzna, sprzëti 
jinëch słowiańsczich nôrodów reprezentëją tendencjã 
do mikòfilie – ùlëdaniô wszelejaczich grzëbów 
a wëzwëskiwaniô jich tak, jak le sã dô. Je to pòstawa 
czësto procëmnô do mikòfòbie, jaką cechùją sã np. 
Anielczicë, lëdë Skandinawie a Baskòwie. Hewò prawie 

wspòmniónô wëżi mikòfilia je sprôwczą mòcą tegò, że 
westrzód Kaszëbów grzëbizna ceszi sã baro wiôldżim 
zainteresowanim. Tak téż wierã drãgò bë bëło wëtrafic 
na naszi zemi na personã, jakô nigdë w żëcym bë nie 
jadła grzëbów abò chòc le nie widza jich na stole. Kò 
grzëbë w kaszëbsczi kùchnie są przerôbióné na rozmaji-
té ôrtë: sëszoné, piekłé, zaprôwióné w òcce, gòtowóné 
itd. Jednyma z nôbarżi znónëch pòtrawów są grzëbë na 
gãsto a grzëbòwô zupa.
 Skòrno grzëbë òtôczają nas ze wszëtczich strón, wierã 
wiele ò nich wiész. A to, jak wiele, mòżesz sprawdzëc 
rozrzesziwającë nen zbiérk zadaniów!
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1. Wëszëkôj jeden kaszëbsczi tekst kùlturë 
sparłãczony z grzëbama (mòże bëc jeden z wëżi 
wspòmniónëch) a napisze jegò skrócënk. Mòże sã za-
czënac np. tak: Wiérzta Jana Trepczika pt. Pòjmë so na 
grzëbë òpòwiôdô ò grzëbitwie w kąsk szpòrtowny fòrmie… 
2. Do òpisënkù grzëba wëbierze pasowną nazwã.
a. Ùznôwóny za króla grzëbów. Czãsto gôdô sã ò nim 

prôwdzëwi grzib.
b. Mòże bëc bruny abò téż żôłti. Mô baro lnący łepk, 

a nôlepi szmakô òctowóny.
c. Do jegò pòszukiwaniów wëzwëskùje sã bùczczi a psë.
d. Mô òrãżowi łepk a szarą nogã, rosce w brzózkach. 
1. Dãbińc / trufel.
2. Brzezan / kòzôk.
3. Prôwdzywk.
4. Maslôk.
ÒDPÒWIESCË: a3, b4, c1, d2

3. Wëfùluj krziżówkã a wëklaruj, co òznôczô pòwstałé 
zéwiszcze.

D

Ë

A
R

A
S

L

A

1. Je to drzewò, pòd jaczim rosce wiele grzëbów. 
Znóné je z mikòrizë z królã grzëbów – prôwdzywkã 
(bòrzanã).

2. Nen grzib nosy jistną nazwã, jak pòstacjô, chtërna 
w Jastrë nosy darënczi. 

3. Lepszi .... niż nick.
4. Môłi òrãżowi grzibk, znóny z dodôwaniô gò do 

prażnicë.
5. Kòszik na grzëbë.
6. Kòżdi grzib mô na głowie...
7. Nen grzib nosy jistną (lëdową) nazwã, jak ptôch 

– symbòl mądroscë.
8. Dobri dëch lasów pòd pòstacją starëszczi – rôd 

pòmôgô dzôtkóm w zbiéranim grzëbów, jagòdów 
a òrzechów. 

ÒDPÒWIESCË:
1. Dąb, 2. Zajc, 3. Ridzk, 4. Peperlëszka, 5.Leszczónk, 6. 

Kapelusz, 7. Sowa, 8. Borowô Cotka

4. Przeczëtôj wiérztkã Witolda Bòbrowsczégò, 
a pòstãpno òdpòwiédz na pëtania. 

Witold Bòbrowsczi 
Grzëbitwa

Jónk z Agnésą ò pòrénkù 
szlë na grzëbë w las.

Słuńce grzało.
Do grzëbitwë béł spòsobny czas.

Jidze sostra, jidze brat,
Zdrzą na snôżi nawkół swiat.

Jidą stegną midzë krze, 
Jónk wtim wòłô: - Agnés, zdrzë!

Czë to bòrzón hewò je?
Czë brzezón, czë leszczónk? 

– Agnesë sã pitô Jónk.
Rzekła jim Bòrowô Cotka,

Co jich prawie w lese spòtka:
- To są smiecë mòje dzecë!
Jaczis klutôk przegrzeszony 

mô je hewò w las szmërgnioné!
To nié brzezón, to nie bòrzón,
Grzëbòwiszcze ridzków nié.

Leno bùdle, wëmiecënë, 
stôré kùrpë i rëplënë.

Peperlëszków to nié wińc.
Zróbmë szôtornikóm kùńc!
Òpòwiédztaż, mòje dzecë,

Dze waj’ tatk wëwôżô smiecë?

1. Co òznôczô wspòmnióné w teksce słowò ‘grzëbitwa’?
a. Biôtkã grzëbów.
b. „Grzëbòwé żniwa” – zbiorë.
c. Przechôdzk pò lese.

2. Wskażë òdpòwiédz, w chtërny wëmienioné są leno 
grzëbë.

a. Rëplënë, bòrzón, wëmiecënë, peperlëszczi.
b. Rëplënë, peperlëszczi, bòrzón, brzezón.
c. Ridzk, peperlëszczi, bòrzón, brzezón.

3. Szôtornik to w kònteksce wiérztë...
a. Persona, jakô smiecy.
b. Jinaczi grzëbiôrz.
c. Jaka Bòrowi Cotczi.

4. Co je nôwôżniészim zadaniã tegò tekstu?
a. Dôwanié bôczënkù na zasmiecenié lasów.
b. Òpòwiedzenié historie Bòrowi Cotczi.
c. Zachãcba do wëbraniô sã na grzëbitwã.

ÒDPÒWIESCË: b1, c2, a3, a4.

5. Wëkònôj malënczi rosnącëch w kaszëbsczich la-
sach grzëbów: bòrzana, peperlëszków, ridza, brzezana 
a mùsznika. Wëzwëskôj rozmajité plasticzné techniczi. 
Z pòwstałëch dokazów razã z drëchama z klasë mòżeta 
ùsadzëc w szkòle wëstôwk, abò przekazac je na ùczbë 
dzôtkóm z przedszkòlégò. 
6. Czej mdze dobré wiodro, tej razã ze szkólnym / 
szkólną, tatkã / nënką, ópą / ómą wëbierzta sã na 
grzëbitwã. Na „grzëbòwé żniwa” wôrt je sã wërëchto-
wac wczas rëno, bò tej w lese ni ma jesz wiele lëdzy, 
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a co za tim jidze, lżi je nalezc bëlné grzëbòwé place 
(grãdë). Ze sobą wez: nożik, leszczónk, cos do picégò 
a do jestkù. Pamiãtôj, cobë w lese pilowac sã starszich 
a miec ùwôżanié dlô jegò domôków. Z zebrónëch grzib-
ków mòżesz razã z domòwnikama naszëkòwac rozma-
jité smacznoscë. 
BÔCZËNK: ZBIERÔJ LENO TE GRZËBË, JACZICH 
JES GWËSNY. WIEDNO PËTÔJ STARSZICH Ò RADÃ. 
GRZËBË, JACZICH NIE ZNÓMË ÒSTÔWIÓMË W LESE, 
ALE JICH NIE NISZCZIMË! 

Bòże pòmagôj!

Klebbów Matis
kaszëbsczi skaùt, aùtór wëdóny w 2019 r. ksążczi Pszczoła 
to dar Boży. Rzecz o pszczelarstwie ludowym na Kaszubach. 
Przédnik, a téż jeden z załóżców Karna Kaszëbsczi Mło-
dzëznë „Nowô Tatczëzna”. Je absolwentã Salezjańsczégò 
Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Rëmi i latos pisôł maturã. 
Jegò nôwiãkszô pasjô to etnografiô, a miłota – Kaszëbskô. 

Hana Makùrôt-Snuzëk Gramatika

Zdania pòdrzãdno zesadzoné. 
Zdania z pòdrzãdnym subiektowim

Zdanié pòdrzãdno zesadzoné – skłôdô sã z co nômni dwùch 
pòjedincznëch zdaniów, z chtërnëch jedno je zanôleżné òd 
drëdżégò. Pòdrzãdné zdanié òdpòwiôdô na pëtanié, chtërno 
mòże bëc pòstawioné za pòmòcą nadrzãdnégò zdaniô. Zdanié 
nadrzãdné i zdanié pòdrzãdné mògą bëc ze sobą sparłãczoné 
za pòmòcą wiążënów abò wzglãdnëch zamionów.
Zdanié pòdrzãdno zesadzoné subiektowé – mómë z nim do 
ùczinkù, jeżlë pòdrzãdné zdanié zastãpiwô subiekt nadrzãdnégò 
zdaniô i òdpòwiôdô na pëtania: chto?, co? Pòdrzãdné zdania su-
biektowé są parłãczoné z nadrzãdnyma zdaniama za pòmòcą 
wzglãdnëch zamionów: chto, co, abò za pòmòcą wiążënów: że, 
żebë, cobë, abë.
Przëkładë zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch subiektowëch:
1 pòdrzãdné     2 nadrzãdné   
Chto wié, ten niech òdpòwié.

chto?

2

1

1 nadrzãdné       2 pòdrzãdné
Wëdôwô mie sã, że je pózno.

co? 2

1

Czwiczenié 1
Przërównôj niżi zapisóné pòjedinczné i zesadzoné zdania. 
Pòdsztrëchni subiektë w pòjedincznëch zdaniach i zdania 
pòdrzãdné subiektowé w zesadzonëch zdaniach.
Chòri mùszi jic do doktora. – Chto je chòri, mùszi jic do doktora.
Nie je dlô mie zrozmiałé taczé pòstãpòwanié. – Nie je dlô mie 
zrozmiałé, cobë tak pòstãpòwac.
Dzëwi mie twój dërchny felënk czasu. – Dzëwi mie, że dërch 
ni môsz czasu.
Nie òbchôdô mie jegò żëcé. – Nie òbchôdô mie, jak òn żëje.

Czwiczenié 2
Pòdsztrëchni pòdrzãdné zdania. Napiszë, na jaczé pëtania òne 
òdpòwiôdają. 

Chto pò wsë chòdzy, chòdzy bez wieczerzë spac. …………................
Òkôzało sã, że nie bëło tak lëchò. …………….........................………
Je mie równo, co z tegò mdze. ………….............................…………..
Nie je prôwdą, że tegò nie wiém. ………...........................……………
Zdzëwiło mie, skądka òn mô w se tëli cerplëwòtë. …………......……..
Chto to rzekł, nie gôdôł prôwdë. ……….................…............………..
Bëło dlô mie ùcechą to, że jes do mie zazwònił. 

Wszëtczé pòdsztrichniãté zdania sã pòdrzãdnyma zdaniama
………..........................................................……….......................………. .

Czwiczenié 3
Przesztôłcë pòjedinczné zdania w zdania zesadzoné z pòdrzãdnym 
subiektowim. Pòdsztrëchni subiektë i pòdrzãdné zdania subiektowé.
Głodny mùszi cos zjesc.
Sprawiedlëwi mòże spac spòkójno.
Dzëwi mie twòje zachòwanié.
Nieùtcëwi mùszi bëc ùkôróny.
Ceszi mie twòja piątka.

Czwiczenié 4
Dopiszë pòdrzãdné zdania subiektowé. Do kòżdégò dopisónégò 
zdaniô zadôj pëtanié.
Sniło mie sã, (…………….?) że ………………………………………. .
Mòżlëwé, (……………?) że ………………………………………….. .
To dobrze, (……………?) że ………………………………………... .
To prôwda, (……………?) że ……………………………………………. .
Wëdôwało ji sã, (……………?) że ………………………………….. .
To je baro wôżné, (……………) żebë …………………………….. .

Czwiczenié 5
Dopiszë taczé nadrzãdné zdania, cobë ùsadzëc zdania pòdrzãdno 
zesadzoné subiektowé.
………………………………, że nicht nick nie rzekł.
………………………………., że të mëslisz leno ò sobie.
………………………………., że dwa plus dwa je równé sztërë.
…………………………, że jô ce nie widzôł wczora w szkòle.
……………………………………, że jô ju òbzérôł nen film.
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Czwiczenié 6
a) Dopiszë pòdrzãdné zdania subiektowé. 
A. Chto …………………………………….., ten naléze òdpòwiesc.
B. Co ………………………………………, to minãło.
C. Je mie równo, co …………………………………………. .
D. Z mòjich òbrechòwaniów wënikô, że ……………………. .
E. Co ………………………………………, to gò nie minie.
F. Nie je wiedzec, skądka …………………………………………. .
G. Chto ……………………………….., ten sã bòji.
b) Dopasuj zapisóné wëżi zdania do nôslédnëch schematów.
zdania: ………………………………………..

chto? / co?

2

1

zdania: …………………………………….

chto?/
co? 2

1

Czwiczenié 7
Ùżiwającë leno zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch subiektowëch, 
zapiszë piãc radów, jaczé të bë chcôł / chcała dac kòmùs, chto 
dostôł sã na zemiã z jiny planétë i nie wié, jak wëzdrzi lëdzczé żëcé. 
Do kòżdégò wëmëslonégò przez cebie zdaniô, nacéchùj schemat.
Np.: Chto chce sã czegòs dowiedzec, miôłbë jic do szkòłë.

chto? / co?

2

1

1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………

Òdpòwiescë

Czwiczenié 1
Chòri mùszi jic do doktora. – Chto je chòri, mùszi jic do doktora.
Nie je dlô mie zrozmiałé taczé pòstãpòwanié. – Nie je dlô mie 
zrozmiałé, cobë tak pòstãpòwac.
Dzëwi mie twój dërchny felënk czasu. – Dzëwi mie, że të dërch ni 
môsz czasu.
Nie òbchôdô mie jegò żëcé. – Nie òbchôdô mie, jak òn żëje.
Czwiczenié 2
Chto pò wsë chòdzy, chòdzy bez wieczerzë spac. chto?
Òkôzało sã, że nie bëło tak lëchò. co?
Je mie równo, co z tegò mdze. co?
Nie je prôwdą, że tegò nie wiém. co?
Zdzëwiło mie, skądka òn mô w se tëli cerplëwòtë. co?
Chto to rzekł, nie gôdôł prôwdë. chto?
Bëło dlô mie ùcechą to, że jes do mie zazwònił. co?
Wszëtczé pòdsztrichniãté zdania sã pòdrzãdnyma zdaniama 
subiektowima.
Czwiczenié 3
Głodny mùszi cos zjesc. – Chto je głodny, mùszi cos zjesc.
Sprawiedlëwi mòże spac spòkójno. – Chto je sprawiedlëwi, mòże 
spac spòkójno.
Dzëwi mie twòje zachòwanié. – Dzëwi mie, że sã tak zachòwiwôsz.
Nieùtcëwi mùszi bëc ùkôróny. – Chto je nieùtcëwi, mùszi bëc 
ùkôróny.
Ceszi mie twòja piątka. – Ceszi mie to, że jes dostôł piątka.

Czwiczenié 4
Przëkładowé òdpòwiescë:
Sniło mie sã, (co?) że na drzewach rosłë ksążczi.
Mòżlëwé, (co?) że latos znôwù nie mdze sniegù.
To dobrze, (co?) że të jes ju doma.
To prôwda, (co?) że słuńce rozwidniwô swiat.
Wëdôwało ji sã, (co?) że ju czedës tuwò bëła.
To je baro wôżné, (co?) żebë spac co nômni òsmë gòdzyn.
Czwiczenié 5
Przëkładowé òdpòwiescë:
Zdzëwiło mie, że nicht nick nie rzekł.
Mie sã zdôwô, że të mëslisz leno ò sobie.
Z òbrechòwaniów wënikô, że dwa plus dwa je równé sztërë.
Je prôwdą, że jô ce nie widzôł wczora w szkòle.
Je gwësné, że jô ju òbzérôł nen film.
Czwiczenié 6
Przëkładowé òdpòwiescë:
A. Chto szukô, ten naléze òdpòwiesc.
B. Co sã stało, to minãło.
C. Je mie równo, co mdze dzys na pôłnié.
D. Z mòjich òbrechòwaniów wënikô, że na łące skôkałë sztërë zajce.
E. Co je kòmù namienioné, to gò nie minie.
F. Nie je wiedzec, skądka to sã tuwò wzało.
G. Chto broji, ten sã bòji.
b) zdania: A, B, E, G                zdania: C, D, F

Czwiczenié 7
Przëkładowé òdpòwiescë:

1. Cho chce miec za co żëc, 
mùszi jic do robòtë.

chto?

2

1

2. Zdôwô mie sã, że kòżdô 
jistwa żëjącô na zemi mùszi 
miec drëchów.

co? 2

1

3. Chto chce miec bëlnëch 
drëchów, mùszi bëc miłi dlô 
jinëch.

chto?

2

1

4. Chto zajimô sã robòtą, mùszi 
téż òdpòczëwac.

chto?

2

1

5. Co sã stało, ju sã nie 
òdstónie.

chto? / co?

2

1

Hana Makùrôt-Snuzëk 
profesor Gduńsczégò Ùniwersytetu, doktor habilitowónô 
hùmanisticznëch nôùków. Òpùblikòwała ksążczi tikającé 
sã gramaticzi kaszëbsczégò jãzëka, cësków kaszëbiznë na 
pòlaszëznã a tłómaczeniów na kaszëbsczi jãzëk. Je téż 
aùtorką pòezji i tłómaczką.

chto?
co? 2

1

chto? / co?

2

1
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