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

Złoté snienié Lecha Bądkòwsczégò 
– czwiczenia z lëteracczim tekstã

Hewò je bédënk zajmów sparłãczonëch z pòstacą Le-
cha Bądkòwsczégò, chtërnégò rok òbchôdómë latos we 
Gduńskù. Spòdlim do jich przeprowadzeniô mdą wëjim-
czi bôjczi Złoté snienié i zrëchtowóné do nich czwiczenia, 
òpiarté ò prôcã z tekstã.

Zamiast wstãpù... 
Bądkòwsczi Lech (ùr. 24.01.1920, ùm. 24.02.1984) – 
kaszëbsczi a pòmòrsczi spòlëznowi dzejôrz, sygnatariusz 
zélnikòwëch pòrozmieniów, pùblicysta, dolmacz Żëcégò 
i przigòdów Remùsa na pòlsczi jãzëk, ùsôdzca taczich do-
kazów jak: Odwrócona kotwica, Połów nadziei, Pomorska 
myśl polityczna, a téż bôjków Złoty sen (kasz. Złoté snie-
nié) a Zaklęta królewianka (kasz. Zaklãtô królewónka).
Złoty sen (kasz. Złoté snienié) – bôjka ùsôdztwa Lecha 
Bądkòwsczégò, jakô wëszła drëkã w 1957 rokù. Pòwsta 
jakno darënk dlô córczi pisarza – Sławinë. Ji wëwzórkã 
prawdopòdobno bëła bôjka Wilk i jegò pòdfrisztëk, 
chtërna ùkôza sã w „Grifie. Piśmie dla spraw kaszub-
skich” w 1909 rokù. Je òna głãbòk ùsadzonô w ka-
szëbsczi kùlturze. Prof. dr hab. Hana Makùrôt-Snuzëk  
z Gduńsczégò Ùniwersytetu w 2009 rokù dokòna ji 
adaptacji (z dolmaczënkã) na binã pt. Złoti spik. Zôs la-
tos (w roku bédowónym Lechòwi Bądkòwsczémù) sta-
rą Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë w Gdini a Mùzeùm 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wej-
rowie òsta wëdónô ji skaszëbionô wersjô, a téż drëdżé 
pòlsczé wëdanié. 

Czwiczenié 1
Przeczëtôjta głosno wëjimczi dokazu Lecha Bądkòwsczégò 
z pòdzélã na role.

Złoté snienié
(wëjimczi)

 Na brzéżkù lasa, pòd wësoką chójką spôł wôłk. 
Słonuszkò dopiérkù rozpòczãło swiécëc, a òn dërch 

spôł, a òkróm te jesz chrapôł. Tej-sej łapą pòmùjkôł 
sã pò brzëchù, kòsnął, a pònemù dali chrapôł. Ptôchë 
wiesoło spiéwałë i gromadzëłë sã na drzéwiãtach kró-
tëchno môla, w jaczim wôłk tak długo òdpòcziwôł. 
Jeden dzëdzón skòknął na nã wësoką chójkã a mòckò 
ùderził dzëbą wew pień. Baszka spadła wôłkòwi prosto 
w knérã. Ùrzasłi zerwôł sã a rozezdrzôł.
- Cëż to? – wrzasnął. – Cëż je lóz? Napadënk?... Nié, 
nicht mie nie napôdł. Chtëż bë sã na to dôł! – ùgwësnił 
sóm se, widzącë, że wkół je spòkójno, a dzéń stôł sã 
baro piãkny. 
[…]
 Timczasã wôłk, tarzającë sã pò zemi, dali nielëto-
scëwie czichôł. Nick gò w nym sztërkù nie intereso-
wôł kùr. Chcôł leno, cobë skùńczëło sã no nieùbëtné 
swãdzenié wew knérze, òd jaczégò robiło mù sã 
czerwòno a czôrno przed òczama. Kùreszcze, òcarł 
knérã ò zemiã, kąsk sã òbdôł. Wezdrzôł. Dalek na drze-
wie sedzôł kùr. Wôłk pògrozył mù łapą i zawòłôł:
- Dożdôj-że, jesz zrobimë rozrachùnk. Pòznôsz tej króla 
lasów. 
- Bëlno, mdã żdôł – òdrzeknął bùszno kùr. – Wew 
kùrznikù, dze jô jem królã. 
 Wôłk plënął i chcôł jesz rzec z niezgarą: „królã midzë 
czipkama” – le nie rzeknął, bò prawie czichnął. Ùdawôł 
tej, że nick ju nie czëje, nawetka redosnégò pieniô, 
nëkającégò lóz króla czipków i ùsôdł na slédnëch ła-
pach, cobë pòmëslëc nad swòjim pòłożenim. 
[…]
 Narôz – dało sã czëc jazgòtanié. Wôłk sã zerwôł. 
Ùzdrzôł naprocëm se psëskò. 
- Chto tu wòłôł za pòmòcą? – zawòłôł zadichóny tósz.
- Chto të jes? – zapitôł wôłk.
- Të tegò nie wiesz? Jem Bùrk, wachtôrz szëkù i pro-
cëmnik rabùszników. 
- Ala weter. Në jo… to tuwò prawie ni môsz nick do 
robòtë. Szëk je, a rabùszników ni ma. Kòza a kòzlątka 
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słëchają sã mie i wszëtkò je, jakbë miało bëc. 
- Zarô sã doznómë – òdrzekł Bùrk i rzeknął do kòzë. – 
Czegò òd waju chce nen lasowi remijôsz?
- Chce naju wcygnąc – zableczała kòza. – Mie i moje 
kòzlątka. 
- Proszã, chce waju wcygnąc?
- Jo. I dlôte bleczimë. 
[…]
Dzéń mój zaczinô sã piãkno,
Jidze bëlné swinié miãso. 
 Prôwdac, pòrénk dôwno ju minął, równak takô drob-
nota ni mògła felowac prôwdzëwémù piesniodzejowi, 
jak ùcził gò méster pòezëji, stôri, wëlëniałi wôłk, zwóny 
méstrã Frãckã, chtëren mieszkôł wew fenikòwsczich la-
sach. 
 Timczasã swinia przeszła krótkò, nie wiedzącë tegò, 
co na niã żdaje. Wôłk zatacył sã, czej narôz swinia 
z redosnym chrochtanim skòczëła w czerënkù jezora. 
Wlazła całô w błotkò kòl zberkù. Wôłk pònëkôł za nią 
i przédnyma łapama wpôdł w brëzgùlã. 
- Stójżë! – rëknął z gòrzã. – To òznôczô, wëlazë!  Jes 
mòjim frisztëkã i ce wcygnã. 
[…]
 Cos gò mierzëło pòd łopatką. Z wiôlgą ùcemiãgą 
dwignął sã kąsk i ùzdrzôł baszkã. Długò sã ji przëzérôł, 
a pònemù wzął gò górz, chcôł jã pòdrzec w flëdrë, ale ni 
miôł mòcë, tej leno òdcësnął na stronã.
 Czej ju wnet spôł, zdôwało mù sã, że wszëtczé do-
môcé zwierzãta zebrałë sã wkół niegò. Kòżde z nich cos 
gôdało, a w kùńcu pòspólno zaspiéwałë:

Żużkôj wôłkù pòd drzewama
ùspiony złotima czarama.
Tańcëjemë nad twòją leżą
a të miodno spij, niebòżã.

 Wôłk zôs głãbòk òddichnął, ùprawił sã wew leżë i – 
wzął gò Grzenia. I ùsnął. 

Czwiczenié 2
Rozrzeszta krziżówkã, wpisëjącë nazwë sparłãczoné 
ze Złotim snienim.

1) Miono psëska z bôjczi.
2) Wôłk spôł pòd…
3) Prôwdzëwi ... nie dbô ò drobnotë.
4) Król midzë czipkama.
5) Biôtkòwało z wôłkã. 
6) Mëła sã w brëzgùlë.
7) Co robił wôłk, czej wszëtczé zwierzãta mù spiéwałë?
8) Miono méstra z fenikòwsczich lasów.
9) Nënka kòzlątków.
10) Jaczi môltëch chcôł so zrëchtowac wôłk ze swini?
ÒDPÒWIESCË: 
Bùrk, chójką, piesniodzej, kùr, psëskò, swinia, spôł, Frãck, 
kòza, frisztëk

Czwiczenié 3
Przetłómaczta na pòlsczi jãzëk frazë, jaczé są w tekscë 
zaznaczoné bòldã.
1) ____________________________________________
2) ____________________________________________
3) ____________________________________________
4) ____________________________________________
5) ____________________________________________
6) ____________________________________________
7) ____________________________________________
8) ____________________________________________
ÒDPÒWIESCË:
w nos, któż by śmiał (kto by się na to odważył), jeszcze 
się policzymy, strażnik porządku, wróg zbójców, nie mo-
gła przeszkodzić, podrzeć na strzępy, zrobił się śpiący 
(zachciało mu się spać)

Czwiczenié 4
Wëszukôjta w Internece, chto tacy sã pòd pòstacą 
méstra Frãcka z fenikòwsczich lasów a napiszta 
w swòjich zesziwkach krótką notatkã ò ti personie. 
Pòdpòwiesc: béł to pisôrz a drëch Lecha Bądkòwsczégò.
BÉDËNK ÒDPÒWIESCË:
Fenikòwsczi Frãc – ùznóny pisôrz, aùtor wielnëch historicz-
nëch romanów, pòeta, dobiwca Medalu Stolema. Jegò lëte-
racczi doróbk je przechòwiwóny w Mùzeùm Kaszëbskò-
Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. 

Czwiczenié 5
Pòdsztrëchnijta w swòjich tekstach wszëtczé nazwë 
zwierzãtów. Mô jich bëc 7.
Bôczënk: niejedné słowa nót je pòdsztrëchnąc czile razy. 
ÒDPÒWIESCË:
wôłk, dzëdzón, kùr, psëskò, kòza, kòzlątka, swinia
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Czwiczenié 6
Jak rozmiejeta słowa ze Złotégò snieniô: nijak nie rechùj 
cëzą głëpòtã wicy nigle na swòjã mądrosc? Napiszta 
w swòjich zesziwkach krótką wëpòwiesc. 

BÉDËNK ÒDPÒWIESCË:
Je to òstrzega przed ùwôżanim jinëch lëdzy za lelekòwatëch. 
Wôrt je miec swiądã swòji wiadë, równak bùcha bez mia-
rë nie je bëlnô. Wiedno téż mùszimë rozmiec rechòwac 
na swòje zdólnoscë a rozëm, bò jinaczi mòżemë sã nalezc 
w drãdżi jeleżnoscë. 

Czwiczenié 7
Wôłk miôł złoté snienié. Wierã Wa téż miała ju w żëcym 
taczé snienié. Namalujta òbrôzk z taczégò snieniô – 
kòżdi swój malënk. Z malënków mòżeta zrëchtowac 
szkòłowi wëstôwk. 

Czwiczenié 8
Wôłkòwi na łep spadła baszka. Wëbierzta sã do lasu (ze 
starkama, tatkama, szkólnym, drëchama) i nazbiérôjta 
rozmajitëch baszków. Z nëch, jaczé jesta zebrelë, ùsadzta 
gòdowé òzdobë np. wiéńce, swiéczniczi itd. Jeżlë na 
pòczątkù gòdnika bãdze szkòłowi kermasz, tej mòżeta je 
ju wëstawic do sprzedaniô.  

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

Òbkłôdka aùtorstwa Małgòrzatë Bądkòwsczi.

Malënk: Marian Bùsler
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Céle ùczbë
a) Wiadła:
•	 Ùczéń znaje òsobã Lecha Bądkòwsczégò.
•	 Ùczéń znaje dokôz Sąd Nieòstateczny L. Bądkòwsczégò 

w dolmaczënkù Zbigórza Jankòwsczégò na kaszëbsczi 
jãzëk.

•	 Ùczéń wié, kògùm je Pùrtk, Smãtk, Slédnik i znaje 
jiné pòstace diôbła tak w kaszëbsczi, jak i pòlsczi 
lëteraturze, a téż jich òpisënczi w Słowniku gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej ksãdza Bernata 
Sëchtë.

b) Ùmiejãtnoscë:
•	 Ùczéń rozmieje nalezc w lëteraturze i dobrze łączëc 

ze sobą rozmajité wëjimczi (zadanié i znaczenié 
pòzazemsczich mòców a namienienié bòhaterów 
dokazu).

•	 Ùczéń widzy różnicã w òpisënkach i znankach diôbłów 
w rozmajitëch zdrzódłach.

•	 Ùczéń rozmieje rozwinąc zdanié: „Jeden je swiat, 
lëdzy i diôbłów, bò diôblë to są leno taczi…”.

Metodë i fòrmë robòtë
•	 Szukanié: Ùczniowie przë pòmòcë szkólnégò 

przëbôcziwają so „pieczelné historie” i pòstace 
diôbłów z lëteraturë. Mëslą i gôdają ò tim, jaczi 
òbrôz diôbła òstôł przedstawiony w pòsobnëch 
lëteracczich dokazach. 

•	 Pòdôwanié: Jeden ze szkòłowników prezentëje 
chùdzy przërëchtowóną biograficzną notatkã tika-
jącą sã nôwôżniészich faktów z żëcô aùtora drama-
tu. 

•	 Robòta: Przezérk òbrazów diôbła w Sądze 
Nieòstatecznym – ùczniowie szukają i prezentëją 
dzélë, co pòkazëją znanczi kòżdégò z diôbłów. 

•	 Diktando: Ùczniowie piszą to, co czëją, słëchającë 
drëcha, co rëchtowôł notatkã. 

•	 Slédny dzél ùczbë mô charakter problemòwi 
i pòszukùjący: czim je zło i skądka òno przëchôdô? 

Didakticzné strzodczi i dodôwkòwé materiałë
•	 Dramat pt. Sąd Nieòstateczny L. Bądkòwsczégò  

w tłómaczenim Z. Jankòwsczégò
•	 Słowôrz ks. Bernata Sëchtë
•	 Nowy Bedeker Kaszubski Tadeùsza Bòlduana

•	 3 kôrtczi A3 (dlô karnów òd pòstaców diôbłów 
z dramatu)

•	 farwné, malinczé kôrtczi, co mają klej w sebie i trzi-
mają sã na papiorze, 7,5x7,5 cm (4 farwné lopë)

•	 pakòwi papiór do przërëchtowaniô plakatu, kòl 100 
x160 cm

•	 słowarze pòlskò-kaszëbsczé, np. Słownik polsko-ka-
szubski Eùgeniusza Gòłąbka 

•	 słowarze synonimów
•	 tôfla

Bibliografiô
•	 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury 

ludowej, Wyd. Ossolineum, Wrocław – Warszawa – 
Kraków – Gdańsk 1967-1976, t. I, IV, V.

•	 L. Bądkowski, Sąd Nieòstateczny, Wyd. Morskie, 
1958, tłóm. na kaszëbsczi jãzëk – Z. Jankòwsczi.

•	 T. Bolduan, Nowy Bedeker Kaszubski, Wyd. Oskar, 
Gdańsk 2002, s. 22-26, 402-403. 

CYG ÙCZBË
Wstãpné ògniwò
1. Szkólny kôrbi z ùczniama ò pòstacach diôbła znó-

nëch jima z jinëch dokazów w kaszëbsczi, pòlsczi 
a swiatowi lëteraturze. 

Przikładë: Jerzi Samp Smętek. Studium kreacji literackich 
i Zaklęta stegna, Aleksander Majkòwsczi Żëcé i przigòdë 
Remùsa (Smãtk jakno znanka złégò, pòdstãpù i zdradë), 
Hieronim Derdowsczi Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka 
pò sécë jachôł (Smãtk – demón smùtkù przesztôłcony 
w diôbła), Jan Drzéżdżón Twarz Smętka, legendë Diôbel-
sczé zelëskò i Diôbelsczi kam, Adóm Mickewicz Pani Twar-
dowska, Juliusz Słowacczi Kordian, Sztefón Żeromsczi 
Wiatr od morza (Smãtk jakno nen òd złégò i krziwdë, cëzy 
i wrodżi), Michaił Bùłhakòw, Mistrz i Małgorzata, Johann 
Wòlfgang Gòethe, Faùst.
Szkólny zadôwô pëtania i kôrbi ze szkòlôkama: Jaczi je 
òbrôz diôbła na spòdlim nëch przikładów? Czemù pòstac 
z pieczelnégò swiata, pòjôwiającô sã midzë lëdzama, je 
czãsto słabô (niedôżnô), głëpasô (głupô), barżi złostnô jak 
lëchô i nôczãszczi wzbùdzô smiéch i żëczné nastawienié 
niżle strach i górz (w lëteraturze)? Czim je dlô waju złé? Jak 
rozmiejeta słowò„złé”? Spróbùjta so wdarzëc wëdarzenia, 
jaczé wa bë mògła òkreslëc prawie słowã „złé”?

Paùlëna Wãserskô Klasë I-II strzédny szkòłë 
(2 ùczbòwé gòdzënë)

„Jeden je swiat, lëdzy i diôbłów, bò diôblë to są leno taczi…”  
– pòstac diôbła w Sądze Nieòstatecznym Lecha Bądkòwsczégò
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Spòdlowé ògniwò
2. Ùczniowie w swòjich zesziwkach òstôwiają plac na 

napisanié tematu ùczbë. Jeden ze szkòłowników 
prezentëje chùdzy przërëchtowóną biograficzną 
notatkã tikającą sã nôwôżniészich faktów z żëcô 
aùtora dramatu. Ùczniowie słëchającë, zapisëją 
nôwôżniészé faktë do swòjich zesziwków. Szkól-
ny téż dôwô bôczenié na wôżné rzeczë. Ùczéń, 
co rëchtowôł notatkã, pisze na tôflë title dokazów 
a datë. Ùczniowie mają starã pisac w zesziwkach pò 
kaszëbskù. Je to fòrma diktanda. 

Przikład: Lech Bądkòwsczi – ùrodzył sã 24 stëcznika 
1920 rokù w Torniu, pòlsczi i kaszëbsczi pisôrz, gazét-
nik (artiklë w taczich cządnikach jak: „Myśl Pomor-
ska”, „Kaszëbë”, „Pomerania”, „Polityka”, „Życie Lite-
rackie”, „Pomorze”, „Życie i Myśli”, „Głos Wybrzeża”), 
dolmacz, spòlëznowi, pòliticzny a kùlturalny dzejôrz, 
wespółùtwórca Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô, pòdpòrucznik Wòjska Pòlsczégò. Jeden z załóż-
ców i przédników Klubù Sztudérów Pomorania. Jedne 
z nôwôżniészich dokazów to: Pomorska myśl polityczna 
(1945), Twarzą do przyszłości (1978), Zarys historii li-
teratury kaszubskiej (1959), Kaszubsko-Pomorskie Dro-
gi (1978), Pieśń o miłosnym wieńcu (1961), Bitwa trwa 
(1960-1977), Połów nadziei (1959), Legenda o pustelniku 
(1974), Odwrócona kotwica (1976). Przełożił na pòlsczi 
jãzëk Żëcé i przigòdë Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò. 
W 1978 rokù dostôł Medal Stolema, a w 1982 rokù 
Sztãpel Swiãtopôłka Wiôldżégò złoti klasë. Ùmarł 24 
gromicznika 1984 rokù. Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze-
szenié ùfùndowało w 1986 rokù Nôdgrodã m. Lecha 
Bądkòwsczégò za lëteracczé i eseisticzné dokazë. 
Zdrzódło: T. Bolduan, Nowy Bedeker Kaszubski, Gdańsk 2002. 
Tłómaczénié: Paùlëna Wãserskô
3. Szkólny zapisëje temat na tôflë, a ùczniowie 

w swòjich zesziwkach.
4. Szkólny dzeli ùczniów na sztërë karna abò ùczniowie 

mògą pòdzelëc sã midzë sobą. Pòsobné karna bãdą 
òpracowiwałë pòstace diôbłów z dramatu Sąd 
Nieòstateczny, a jedno karno bãdze wëpisywało 
znanczi pòstaców na spòdlim Słowarza ks. Sëchtë. 
Ùczniowie w karnach dostôwają całi tekst dokazu. 

Kòżdé karno mòże wëzwëskiwac słowarze (pòlskò-
kaszëbsczi, synonimów). Ùczniowie w grëpach dostôwa-
ją farwné, malinczé kôrtczi (kòżdé karno jiną farwã) 
i kôrtkã A3. Zadanim ùczniów je robòta nad nalezenim jak 
nôwiãkszi lëczbë słowów, co òkresliwają diôbłów (1. kar-
no – Slédnik, 2. karno – Pùrtk, 3. karno – Smãtk, 4. kar-
no – znanczi wszësczich diôbłów na spòdlim Słowarza ks. 
Sëchtë). Kòżdą znankã razã z ji synonimama nôleżi napisac 
na jiny môłi karteluszce. Na kôrtkach A3 ùczniowie mają 
nacéchòwac wëòbrażoną so szlachòtã pasownégò diôchła, 
pózni przëklejiwają na òbrôzk znanczi, napisóné na kôrt-
kach. 4. karno nie céchùje òbrôzków, leno pisze znanczi. 
5. Kòżdé karno, pò wëkònóny robòce, prezentëje przed 

pòòstałima pòstac diôbła, òdkriwającë pòsobicą 

jegò wëòbrażenié bez scyganié môłëch kôrtków 
z fòrmë A3, a doklejiwanié jich do pakòwégò papió-
ra (100x160 cm). 

Przikłôd przestawieniô pòstacë (kòżdé wëpòwiôdóné zda-
nié zawiérô zapisóné na òsóbny kôrtce, jakô w tim sztóce 
przenôszónô je na pakòwi papiór, znanczi òpisywającé 
pieczelnika): Më robilë nad pòstacą diôbła, jaczégò mio-
no to Slédnik. Je òn nômłodszi z diôbłów w dramace. 
Dopiérkù zaczinô sã ùczëc diôbelsczégò warkù. Je chitri, 
wëszczérzô sã, rągô białkóm, lëchò ò nich gôdô, chce je ze 
sobą wadzëc. To jistny cëgón, pòdskôcajk itp. 
W naszim wëòbrażënim mògł wëzdrzec tak... (tuwò 
wszëscë ju widzą òbrôzk)
Przikładë òpisënkù do pòsobnëch pòstaców:
1) Slédnik
•	 znanczi wedle lëteracczégò dokazu –ni mô strachù, 

mani, kùsy, zdostôwô na lëché drodżi, nieùsłësznik, 
niekarus, dréùsz, lubi psocëc / psotny / brojarsczi / 
nipòcy / nieùsłëszny, młodzónk;

•	 znanczi wedle Słowarza ks. Sëchtë –‘diabeł, zły 
duch’, jezdzy na swini / wòlno chòdzy, mô strach 
krziża, mòże wząc do piekła, złi, ceszi sã, jak chto 
grzeszi, błądzy tam, gdze baba rządzy, to parobk 
nierobijôsza, bò za niegò robi / robòcy, kòchô dët-
czi, robi flot, klemstrëje, mô ògón – Diôbéł SY I, 
210-211;

2) Pùrtk
•	 znanczi wedlë lëteracczégò dokazu – lëdzczi sztôłt, 

nie je mòcno czôrny, nie brëkùje bògactwa, brëkùje 
lëdzczich wseczëców, pòmòcny lëdzóm na diôbel-
sczi ôrt, kùsy dëtkama, mani, znaje lëdzczé mësle, 
chce òfiarã za pòmòc, pòkùsny, chcëwi;

•	 znanczi wedle Słowarza ks. Sëchtë – môłégò rostu, 
lëchi, spieklony, chcëwi z rogama / różkama, nic-
dobri, kùsy pùrtk, smierdzący, mô tëpã, mô ògón, 
pùrtk kòsmati, nie je kùlawi, mòcny, dôżny, łãżny, 
chwatczi, kraftny, wiôldżégò rostu, czôrny jak szôdz 
(w kòminie wëmiôtô) / ùczapóny, szkòdzy lëdzóm, 
Pùrtk to Niemc (robi krziwdã Kaszëbóm) – Pùrtk 
‘zły duch, diabeł’ SY IV, 228-229;

3) Smãtk 
•	 znanczi wedle lëteracczégò dokazu – żëje 

wspòminkama, dzywny, apartny, ùtrzëmùje 
w lëdzach pamiãc smùtnëch dzejów, chce mądrim 
smùtkã pòdskacëc do chãcë robieniô, je mù żôl 
lëdzy, dobrze żëczi lëdzóm, smùtny, jiscy sã / ja-
dłobi sã, dëch żôlu i lëtoscë;

•	 znanczi wedle Słowarza ks. Sëchtë: żëczlëwi, do-
zérny – opiekuńczy, ‘w świecie wierzeń ludowych 
nieokreślona bliżej postać, będąca zapewne prze-
żytkiem wierzeń pogańskich, zepchnięta dziś do roli 
diabła’, diôbéł, nômłodszi westrzód diôbłów, kùsy 
lëdzy (kusi), protektor kùrestwa (nierządu), wëzdrzi 
jak piãkné dzéwczã, psocy lëdzóm, smùtny, wiele 
płacze, je mù żôl lëdzy, mòże òsamãtac (opętać) – 
Smãtk, SY V 95-96.
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Ùczniowie òpòwiôdający ò znankach pòsobnëch 
pòstaców przëklejiwają w wëbrónym dzélu pakòwégò 
papióra kôrtczi ze słowama / zwrotama. 4. karno dokle-
jiwô wënalazłé w Słowarzu ks. Sëchtë charakteristiczi 
pòstacë diôbła do pòwstałégò zbiéru jegò znanków. 
6. Szkólny razã ze szkòłownikama wëcygô wnio-

sczi w kôrbiónce. W midzëczasu chãtny 
ùczniowie zapisëją wniosczi na tôflë, a szkólny 
mònitorëje pisënk. Pò kôrbiónce ùczniowie za-
pisëją wëcygłé wniosczi w zesziwkach.  
Przikładë wniosków:

•	 Pòstace diôbłów w dramace Lecha Bądkòwsczégò 
mają pòspólné znanczi / ni mają pòspólnëch znan-
ków z òpisënkama tëch pieczelników, zawiartima 
w Słowarzu ks. Sëchtë. 

•	 Diôbéł w metafòrowim rozmienim, jakno pierwiôstk 
złégò na zemi, òd wiedno wëstãpùje téż w kùlturze 
i lëteraturze. 

•	 Diôbéł to nié leno dzél fantasticznégò swiata, le téż 
pòdmiot òpisënkù i tłómaczeniô swiata i rozmaji-
tëch lëdzczich dzejaniów. 

•	 Zestôwiającë człowieka ze złã wcelonym – diôbłã, 
wëzdrzi òn wiele gòrzi, a to daje do mëslëniô, że 

nôprzód nôleżi szëkac skłónnoscë do ùléganiô 
złémù w gwôsnëch sercach. („Diôblë to są prôw-
dzëwi lëdze. Jaż za baro.” – Smãtk, Akt I, Sąd 
Nieòstateczny”) 

Kùńcowé ògniwò
7. Szkólny razã z ùczniama pòdrechòwùje ùczbã. Na 

kùńc zajãców kòżdi szkòłównik rozmieje rozwinąc 
zdanié: Jeden je swiat, lëdzy i diôbłów, bò diôblë to są 
leno taczi...

8. Jakno domôcé zadanié szkólny zapisëje dlô ùczniów 
pòlét: Napiszë wëpòwiédz, w jaczi òpiszesz swój 
pòzdrzatk na to, co je òdpòwiedzą na zakùńczenié 
zdaniô: Jeden je swiat, lëdzy i diôbłów, bò diôblë to 
są leno taczi… Napiszë wëpòwiédz na kómpùtrze na 
jednã starnã A4. 

Paùlëna Wãserskô
pierszô absolwentka czerënkù kaszëbskô etnofilologiô na Gduń-
sczim Ùniwersytece. Robi w biórze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô we Gduńskù i w Gminnym Òstrzódkù Kùlturë  
w Serakòjcach. 

Zdanié pòdrzãdno zesadzoné òrzecznikòwé – mómë z nim 
do ùczinkù, jeżlë pòdrzãdné zdanié òdpòwiôdô na pëtania 
òrzecznika taczé, jak: kim je?, czim je?, jaczi je?, jakô je?, jaczé 
je? Pòdrzãdné zdanié mòże bëc sparłãczoné z nadrzãdnym 
zdanim przë ùżëcym zamionów: kim, czim, jaczi, jakô, jaczé, 
chtëren, chtërna, chtërno, chtërne abò za pòmòcą wiążënë: że.
Przëkładë zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch òrzecznikòwëch:

Czwiczenié 1
Przërównôj niżi zapisóné pòjedinczné i zesadzoné zdania. 
Pòdsztrëchni òrzeczniczi w pòjedincznëch zdaniach i zdania 
pòdrzãdné òrzecznikòwé w zesadzonëch zdaniach.
Pioter je wiedno smùtny. – Pioter je taczi, że wiedno sã smùcy.
Òlga Tokarczuk je noblistką. – Òlga Tokarczuk je tą, chtërna 
dostała Nôdgrodã Nobla.
Mój bracyna je strachòblëwi. – Mój bracyna je taczi, że wcyg 
mô strach.
Mirk stôł sã płaczlëwi. Mirk stôł sã taczi, że czãsto płacze.

Hana Makùrôt-Snuzëk

Zdania pòdrzãdno zesadzoné òrzecznikòwé

kim 
je?

1

2

1 nadrzãdné 2 pòdrzãdné 
Mark je tim, chtërnégò 
wszëtcë lubią.

1 nadrzãdné 2 pòdrzãdné
Sniég béł taczi, że wszãdze 
bëło biôło.

jaczi 
béł?

1

2

Czwiczenié 2
Pòdsztrëchni pòdrzãdné zdania. Zapiszë, na jaczé pëtania òne 
òdpòwiôdają. 
Deszcz béł taczi, że wszëtcë zmòklë. ………….............………………
Dobrô arbata je tim, co lubiã nôbarżi. …………………............………
Słuńce bëło taczé, że para ùnôszała sã w lëfce. ………...........…..
Jeleżnosc bëła takô, że jesmë mùszelë jic nazôd dodóm. ………
…………………….......................................................................................
Mòja starka bëła tą, chtërnã jô chcôł dzysô òdwiedzëc. …..…
……………………….................................................................................... 
Naja rodnô mòwa je dlô nas tim, co kòchómë. …….....................
.…………………………….............................................................................
Wszëtczé pòdsztrëchniãté zdania sã pòdrzãdnyma zdaniama 
…………………….................................................................................…. .

Czwiczenié 3
Przesztôłcë pòjedinczné zdania w zdania zesadzoné z pòdrzãdnym 
òrzecznikòwim. Pòdsztrëchni òrzeczniczi i pòdrzãdné zdania 
òrzecznikòwé.
Gùtenberg je òdkriwcą drëkù. ……………………………….………....…..
Mòja sosterka bëła pierszô na mece. …………………………………....
Mój tatk je wôrt dowiérnotë. …………………………………….………….
Zupa je ju przërëchtowónô do jedzeniô. ……..………………………..
Òn je dobiwcą. …………………...........…………………………………………
Jegò córka je ambitnô. …………...........……………………………………..

Gramatika
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Mòja sosterka bëła pierszô na mece. Mòje sosterka bëła tą, 
chtërna docarła na metã pierszô.
Mój tatk je wôrt dowiérnotë. Mój tatk je tim, chtërnémù je 
wôrt dowierzac.
Zupa je ju przërëchtowónô do jedzeniô. Zupa je takô, że 
mòżna ju jã jesc.
Òn je dobiwcą. Òn je tim, chtëren dobéł.
Jegò córka je ambitnô. Jegò córka je tą, chtërna mô ambicje.
Czwiczenié 4
Przëkłôdowé òdpòwiescë:
Jô jem tim, (kim jem?) kim jô béł wiedno.
Mróz béł taczi, (jaczi béł?) że szczipôł w nos.
To pòtkanié bëło taczé, (jaczé bëło?) jaczé bë miało òno bëc.
Mòja nënka je tą, (kim je?) chtërna co dzéń robi dlô mie pôłnié.
Krësztof Kòlumb béł tim, (kim béł?) chtëren òdkrił Amerikã.
Ta ùczba bëła takô, (jakô bëła?) że jô chãtno w ni brôł ùdzél.
Czwiczenié 5
Przëkłôdowé òdpòwiescë:
Nożnô bala je tim, co nôbarżi lubiã.
Dzysô wiodro je taczé, że lepi je sedzec doma.
Jesmë taczima, jaczima widzą naju jiny lëdze.
Cemżô je tim, czegò nôbarżi sã bòjã.
Jich òdpòwiesc je takô, że tobie w niczim nie pòmògą.
Czwiczenié 6
Przëkłôdowé òdpòwiescë:
a) 
A. Ùszłi tidzéń béł taczi, że w całoscë nie swiécëło słuńce.
B. Mòja chëcz wiedno bëła tim, czim je terô.
C. Naja starka je tą, chtërna wszëtkò wié.
D. Ta wiérzta je takô, że jô bë mógł jã czëtac wiele razy.

b) 

Czwiczenié 7
Przëkłôdowô òdpòwiesc:
Jô jem tim, kim jem. Jem dokładno taczi, jaczi béł mój òjc 
za młodu. Jem tim, chtëren rozmieje òtoczëc jinëch lëdzy 
żëczlëwòtą. Do te mòja òsobòwòsc je takô, że wszëtcë mie 
lubią. Jem téż taczi, że nie lëdóm sã sztridowac.

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

Czwiczenié 4
Dopiszë pòdrzãdné zdania òrzecznikòwé. Do kòżdégò dopisónégò 
zdaniô zadôj pëtanié.
Jô jem tim, (…………….?)  kim…………………………….............……….….
Mróz béł taczi, (……………?) że …………………………............…………...
To pòtkanié bëło taczé, (……………?) jaczé ………………….............…
Mòja nënka je tą, (……………?) chtërna ……………………............…....
Krësztof Kòlumb béł tim, (……………?) chtëren …………............…..
Ta ùczba bëła takô, (……………) że …………………………............……...
Czwiczenié 5
Dopiszë taczé nadrzãdné zdania, cobë ùsadzëc zdania pòdrzãdno 
zesadzoné òrzecznikòwé.
..........................................., co nôbarżi lubiã.
..........................................., że lepi je sedzec doma.
..........................................., jaczima widzą naju jiny lëdze.
..........................................., czegò nôbarżi sã bòjã.
..........................................., że tobie w niczim nie pòmògą.
Czwiczenié 6
a) W kòżdim pòdpùnkce dopiszë co nômni dwa słowa tak, cobë 
ùsadzëc pòdrzãdné zdania òrzecznikòwé. 
A.  …………………….................… taczi, że w całoscë nie swiécëło 
słuńce.
B. …………………………………….. tim, czim je terô.
C. …………………………………..... tą, chtërna wszëtkò wié.
D. ………………………………........ takô, że jô bë mógł jã czëtac 
wiele razy.
b) Nacéchùj schematë do pòwëższich zesadzonëch zdaniów i za-
piszë na nich, na jaczé pëtania òdpòwiôdają nadrzãdné zdania.
Czwiczenié 7
Ùżiwającë leno zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch òrzecznikòwëch, 
òpiszë samégò sebie. Twój òpisënk miôłbë zamikac w se co nômni 
piãc zdaniów.
…….…………………………………………………………..............…………………
…….…………………………………………………………..............…………………
…….…………………………………………………………..............…………………
…….…………………………………………………………..............…………………
…….…………………………………………………………..............…………………
…….…………………………………………………………..............…………………
…….…………………………………………………………..............…………………
Òdpòwiescë
Czwiczenié 1
Pioter je wiedno smùtny. – Pioter je taczi, że wiedno sã smùcy.
Òlga Tokarczuk je noblistką. – Òlga Tokarczuk je tą, chtërna 
dostała Nôdgrodã Nobla.
Mój bracyna je strachòblëwi. – Mój bracyna je taczi, że wcyg 
mô strach.
Mirk stôł sã płaczlëwi. – Mirk stôł sã taczi, że czãsto płacze.
Czwiczenié 2
Deszcz béł taczi, że wszëtcë zmòklë. - jaczi béł?
Dobrô arbata je tim, co lubiã nôbarżi. - czim je?
Słuńce bëło taczé, że para ùnôszała sã w lëfce. - jaczé bëło?
Jeleżnosc bëła takô, że jesmë mùszelë jic nazôd dodóm. - jakô bëła?
Mòja starka bëła tą, chtërnã jô chcôł dzysô òdwiedzëc. - kim bëła?
Naja rodnô mòwa je dlô nas tim, co kòchómë. - czim je?
Wszëtczé pòdsztrëchniãté zdania sã pòdrzãdnyma zdaniama 
òrzecznikòwima.
Czwiczenié 3
Gùtenberg je òdkriwcą drëkù. Gùtenberg je tim, chtëren 
òdkrił drëk.

jaczi 
béł?

1

2

A.

czim 
bëła?

1

2

B.

kim 
je?

1

2

C.

jakô 
je?

1

2

D
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