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– Cëż jô mùszã zrobic? – zapitała Mariolka.
– Przëwitac sã! Mùszimë jic, ale flot – krôsniôk
chwëcył dzéwczã za rãkã a pònëkelë szasém jak
wiater, mijającë kôtë krôsniãtów.
Narôz baro zmarachòwóny stanãlë przed widzałim pałacã.
– Tuwò mieszkô nasz król – widzec bëło, że
Jurk je kąsk ùrzasłi. – Móm nôdzejã, że òn nie
mdze złi.
– Czemùż òn bë miôł bëc złi?
Jurk nic nie rzekł, pòcygnął za pòwrózk wiszący kòle dwiérzi, chtërne pò sztócëkù szerok
sã òtemkłë.
– Mòżemë wlezc? – krziknął Jurk do westrzódka.
– Jo, pòjta, pòjta – z bëna dało sã czëc głos.
Szlë dłudżim kòridorã, na kùńcu chtërnégò
stojôł wachtôrz.
– Witôjce. Król ju żdaje za wama – nen
òtemkł dwiérze do paradny jizbë, w chtërny na
trónie sedzôł młodi krôsniôk.

– Witôj królu! Nie bãdzë, władco, złi – Jurk
skłónił sã przed nim jaż do sami zemi. – Jô jem
czësto zabëł.
–
Hmmm, jo, jo, jakùż të mógł zabëc
ò òdwiecznym zwëkù? Co? – król wëzdrzôł na
rozgòrzonégò. – Znajesz naje prawò: krôsniôk,
jaczi do naszi krôjnë przëprowadzy człowieka,
mùszi nôprzód stawic sã przed królã, bë nen
mógł sã z nim przëwitac.
– Wiém, królu, wiém. Tak to wëszło…
– chcôł wëdolmaczëc sã Jurk, nie sfòrtowôł, bò
król wstôł z trónu a natëchstopach pòdbiégł do
dzéwczątka. Ùsmiéchnął sã a ùscësnął gò baro
serdeczno wòłającë:
– Witôj Mariolkò w naszi krôjnie. Jô jem
Warcësłôw XIV – 1234 król krôsniôków, ale të
mòżesz gadac do mie Warcëk.
Wezdrzôł na Jurka a wiesoło rzekł:
– A të ju sã nie kłóniôj, bò tak krzëwi
òstóniesz.
– Panie królu, wëbaczë Jurkòwi – pòprosëło
dzéwczã.
– Ale jô ju wcale nie jem na
niegò rozgòrzony. Jô le chcôł negò
mòjégò bracyna, jaczi czãsto wiele
rzeczi zabiwô, kąsk nastraszëc – zasmiôł sã Warcësłôw.
– Bracyna?
– Në kò jo. Brace, le pamiãtôj, na
drëdżi rôz, jak të zarôzka z gòscã do
mie nie przińdzesz, mdzesz mùszôł
smòczi fùtrowac! – król mrëgnął
òczkã do Mariolczi.
– Smòczi? Dobrzësłôw ju mie
ò nich gôdôł.
Dokùńczenié na str. II
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Pòwiôstka
– Wiém, wiém. Przińdze czas, tej òn cë
ò nich òpòwié – rzekł król, scygnął z głowë złotą kòrunã, klepnął w rãce a zarôzka na stole, co
stojôł pòd òknã, pòjawiłë sã statczi z jedzenim.
- Të gwësno jes głodnô. Mùszisz doch nabrac
mòcë do dalszi rézë pò naszi krôjnie.
Czëjącë pôchã smaczków, jaczé bëłë na stole,
Mariolce zamrëczało w brzëchù.
– Jakùż to fejn pôchnie! – rzekła òblizëjącë
lëpë.
– Tej chcemë sadnąc a jesc – przërôcził król,
a ze smiéchã dodôł: – Chto pierszi nen król!
– Chto òstatny nen szur! – zawòłôł Jurk.
Flot zabrelë sã za jedzenié. W tarinie bëła
smacznô grochòwô zupa – na pierszé danié,
w glënianëch miskach dëmiło miãsné zjestkù
z bùlewkama – na drëdżé danié, na deser bëłë
piekłé jabka i miodné kùchë. Mariolka jadła, jaż ji sã ùszë trzãsłë, nawetka jaż trzë razë
pòprosëła ò dokłôdkã. Ji mëma bë bëła baro tim
zadzëwòwónô – doch ji córeczka doma wëmiszla, a nie chca jesc.
– Ale to bëło smaczné! Szmakô tak, jakbë to
mòja mëma robia – dzéwczã pòmùjkało sã pò
brzëszkù.
Jurk zaòczkòwôł na Warcëka, chtëren rzekł:
– Tec to jedzenié je przez twòjã mëmã
przërëchtowóné.
– Bez mòjã mëmã? Òna wama warzi? Nick
mie nigdë ò tim nie gôdała.
– Jo warzi, ale gwës ò tim nie wié…
– To… to… wa mòji mëmie kradzeta jedzenié?! – Mariolka wsta òd stołu.
– Nie gòrzë sã Mariolkò. Më nie kradzemë, le bierzemë zôpłatã za najã robòtã. Më ji
pòmôgómë òpòrajic chëcz a za to bierzemë so
kąsyczk jestkù z grôpów. Dzãka temù wa môta
w dodomie czësto, a më mómë co jesc.
– Terô jô rozmiejã, czemù schòwóné
w kòmòrze kùchë tak chùtkò dżiną! A jô mësla,
że tatk je krëjamkò zjôdô!
Wszëtcë troje zaczãlë sã smiôc. Warcëk jaż sã
ze smiéchù trząsł, a Jurk mùszôł mòckò trzëmac
brzëch, bë mù nie pãkł.
Wnym ùczëlë za òknã straszny szëmòt
a przerazlëwé wëcé. Do paradnicë galopã wnëkôł
wachtôrz wrzeszczącë:
– Królu, królu! Nieszczescé!

Starszé klasë spòdleczny szkòłë
Elżbiéta Bùgajnô

Môj – marijny miesąc

Céle ùczbë:

• pòznanié snôżi wiérztë Z. M. Joskòwsczégò
„Majewé mòdlëtwë";
• wëszukanié we wiérzce epitetów i ùòsobieniów;
• nazéwanié ôrtów rimów;
• bògacenié słowiznë sparłãczony z teorią
lëteraturë;
• ùczenié tczë dlô wôrtnotów przekazywónëch
przez chrzescëjóńską wiarã,
• bùdzenié bùchë z przënôleżnotë do môłi òjczëznë
i rodny zemi.

Ùczbienié:

1. Wëkreslë co drëgą lëtrã, a òdczëtôsz témat dzysészi ùczbë:
MZÔKJOMTAÙRWIÃJLNEYSMÉIFEHSÓĄAC
2. Kaszëbi są baro związóny z Matką Bòską. Kùlt
Mariji przejôwiô sã w piesniach, mòdlëtwach
i pielgrzimkach do ji sanktuariów. Na Kaszëbach
i Pòmòrzim je wiele môlów Ji pòswiãconëch, np.
w Swiónowie, Swôrzewie, Piôsecznie, Kòscérznie
abò Matãblewie. Kaszëbi nazéwają Matinkã Bòżą
ze Swiónowa Królewą Kaszëb. Chcemë ji zaspiewac
snôżą piesniczkã, napisóną przez Jana Trepczika
- „Kaszëbskô Królewô”. Jeżlë dzecë nie znają, tedë
wësłëchają nagraniô z platczi.
3. Przeczëtôj snôżą wiérztã Z. M. Joskòwsczégò
„Majewé mòdlëtwë"
Majewé mòdlëtwë stroją sã w kwiatë,
tczą baro gòdno Matinkã Bòżą,

Ò tim jaczé nieszczescé nawiedzëło bôjkòwą
krôjnã dowiéta sã w czwiôrtim dzélu przigòdów
Mariolczi.
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czej wësok niese zymkòwi wiater
jejëch pôchniączczi mòdlëtwã snôżą.

Starszé klasë spòdleczny szkòłë
Zôs wszëtczé drzewa swim szemarzenim

Brzadnosc –

…………………….................

Zdrowas Marija kôrbią serdeczno,

Matinkã –

………………………...............

6. Wëpiszë ùòsobienia.
Ùòsobienié to taczi pòeticczi spòsób, chtëren
pòlégô na nadôwanim lëdzczich znanków
zwiérzãtóm, roscënóm, rzeczóm i pòjãcóm, np.
kam gôdô.
7. Wëszukôj rimë, wëpiszë i nazwij je, np.
a) kwiatë – wiater rim niedokładny,
krziżewi, białgłowsczi
8. Wiérzta mô titel „Majewé mòdlëtwë” Jaczé të
znajesz jiné mòdlëtwë i nôbòżéństwa sparłãczoné
z Mariją?
Dzecë wëmieniwają: majewé, gòdzynczi,
pierszô sobòta miesąca, pielgrzimczi, 		
żebë wëprosëc dlô całi zemi
brzadnosc w miłoscë, redosc stateczną.
A ptôszczi, chtërne chmùrów tikają
i letkò gëldzą mòdroscë nieba
swim spiéwã Marijã ùprôszają
ò łasczi, chtërnëch je zemi trzeba.
4. Zapiszë w zesziwkach òdpòwiedzë na zapëtania:
a. Ò co proszą drzewa i ptôchë?
b. Co zymkòwi wiater niese wësok?
c. Jak łączi tczą Marijã?
5. Dopiszë epitetë – pòeticczé òkreslenia jistników:
Wiater –

………………………...............

Mòdlëtwë –

……………………..................

Mòdlëtwã –

……………………..................

Drzewa –

………………………...............

Redosc –

………………………...............

Mòdroscë –

…………………….................

różeńc (kòrunka), litaniô do Nôswiãtszi 		
Mariji Pannë, piesnie marijné.
9. Jeżlë wa znajeta Zdrowas Marijo pò kaszëbskù,
tedë rzekniemë razã, jeżlë nié, tedë przeczëtómë:
Zdrowas Marijo, łasczi pełnô,
Pón z Tobą. Błogòsławionô jes midzë
niastama i błogòsławiony je brzôd żëwòta
Twòjégò, Jezës. Swiãtô Marijo, Matkò
Bòżô, mòdlë sã za nama grzésznyma
terô i w gòdzënie smiercë. Amen.
10. Doma: Naùczë sã piãkno czëtac wiérztã
„Majewé mòdlëtwë”.
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Historiczné sztôłcenié
Dark Szëmikňwsczi

Témat: Kaszëbsczé dinastie – Subisławice*
Dzél I

*W òbrëmienim realizacji négò tématu szkólny mòże
zòrganizowac wanodżi do môlów w òsoblëwi spòsób
sparłãczonëch z Subisławicama.
Céle:
Pò zakùńczenim ùczbë ùczeń miôłbë:
– znac pòzwã dinastii panëjący na Gduńsczim Pòmòrzim
i ji nôbëlniészich przedstôwców;
– znac pòzdrzatczi historików na témat pòchôdaniô ny
dinastii;
– znac znaczënk wëdarzeniów z lat 1227, 1282 i 1294
i przejinaczi pòliticzny przënôleżnotë Gduńsczégò
Pòmòrzô w cëgù stalatëch;
– rozmiôc kòrzëstac z genealogiczny tôflë;
– wskazëwac na kôrce wëbróné môlëznë òsoblëwò
sparłãczoné z dzejama rodu panëjącégò na Gduńsczim
Pòmòrzim.
Metodë:
– robòta ze zdrzódłowim tekstã,
– diskùsjô,
– wëkłôd.
Didakticzné nôrzãdła:
–����������������������������������
zdrzódłowé tekstë (dodôwczi 1-4),
–�������
kôrta.
Bibliografiô
Labuda G., Czy książęta gdańscy dynastii Subisławiców
byli w XII i w początkach XIII wieku namiestnikami
krakowskich książąt-pryncepsów?, „Annales Academiae
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historia” III (2004),
Folia 21, s. 19-32.
Labuda G., Historia Kaszubów w dziejach Pomorza,
t. 1: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006.
Rymar E., Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 2005.
Śliwiński B., Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 2006.
Cyg ùczbë:
1. Przëbôczenié wiédzë na témat pòliticznëch dzejów
Pòmòrzô, jegò pierszich rządzëcelów (òd zôczątkù
XII stalatégò) i dinastii Grifitów.
2. Ùczniowie pòd czerënkã szkólnégò i z wëzwëskanim
historiczny kôrtë zapòznôwają sã (wëchôdającë òd
terôczasnégò pòłożeniô) z pòliticznyma dzejama
Gduńsczégò Pòmòrzô, czëlë z òbéńdą, chtërnã
zamieszkùją dzysdnia Kaszëbi. Szkólny dôwô bôczënk
na apartny znaczënk wëdarzeniów z XIII stalatégò,
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òsoblëwò z rokù 1227, czej Gduńsczé Pòmòrzé stało sã
samòstójnym państwã. Pòstãpno ùczniowie analizëją
tekstë zamkłé w dodôwkù 1 (cwiczënk 1). Na jich spòdlim
òkreslają m.jin. cząd panowaniô Subisławiców (w
lëteraturze są téż okreslony jakno Sobiesławice,
a dôwni Sambòridowie), pòznôwają rozmajité teòrie co
do jich pòchôdaniô i prawnégò sztatusu. Równoczasno
szkólny przedstôwiô sylwetczi bëlniészich rządzëcelów
z ny dinastii, pòdsztrëchiwającë jich znaczënk w
kaszëbsczi tradicji.
3. Analiza materiałów zamkłëch w dodôwkach 1, 2
i 3 (cwiczënk 2) – ùczniowie przërównëją kóncepcje
rozmajitëch historików, chtërny dochôdają do apartnëch
wërozmieniów na spòdlim tegò samégò zdrzódłowégò
spòdla.

Cwiczënczi:
1. ���������������������������������
Na spòdlim dodôwkù 1 (òd A do C):
a) przedstawi
����������� ���������
hipòtezë ���������������������
historików w sprawie �����������
pòchôdaniô
i pòliticzno-prawnégò pòłożeniô wschòdnopòmòrsczich
rządzëcelów;
b) ����������
ùdokaznij ���������������
tezã, że aùtor �������
tekstu ��
A ��������
(Błażéj ������������
Sliwińsczi)
pòpiérô pòzdrzatczi Òswalda Balzera w sprawie
prawnégò sztatusu gduńsczich rządzëcelów;
c) wskażë
������� dërżéniowé
����������� ����������������
rozjinaczenia w �������������
pòzdrzatkach
terôczasnëch historików (tekstë A i B) w zasygù prawnopòliticznégò sztatusu gduńsczich rządzëcelów i jich
państwa;
a) pòdôj
������ miono
���������������
slédnégò ����������������������
rządzëcela Gduńsczégò
Pòmòrzô. Pòsługùjącë sã bùtenzdrzódłową wiédzą,
przedstawi kawel Wschòdnégò Pòmòrzô pò jegò smiercë;
b) ������
pòdaj �����������������������������������
môl doczasnégò spòczinkù wikszoscë
wschòdnopòmòrsczich ksyżëców.
2. Przërównôj tekstë zamkłé w dodówkach 1 (A i B), 2 i 3:
a) pòdsztrëchnij
�������������� ���
te ����������
fragmentë �������������
zdrzódłowëch ��������
tekstów
(dodôwczi 2 i 3), do chtërnëch òdnôszają sã terôczasny
historicë (dodôwk 1A i 1B);
b) �����������
ùprocëmnij ����������������
sã do kóncepcji ������������
rozmajitëch �����������
historików
(wëzwëskôj téż lëteraturã przedstawioną w bibliografii)
– chtëren z pòzdrzatków je dlô Cebie nôbarżi
przekònywający?
c) zrëchtuj
��������� ������������������
krótczé biografné �������
notczi ������������
rządzëcelów
wëmienionëch w dodôwkach 2 i 3.

Historiczné sztôłcenié
Dodôwk 1. Pòzdrzatk terôczasnëch historików
ò pòchôdanim gduńsczich ksyżëców i jich prawnym
sztatusu

A

(B. Śliwiński, Poczet książąt gdańskich, Wydawnictwo
„Marpress”, Gdańsk 2006, s. 5-6, 7-8)
Nimò wielelatnëch badérowaniów pòchôdanié
dinastii gduńsczich ksyżëców wcyg òstôwô spiérną sprawą. Wiedzec je leno, że nigle sygnãlë pò
titel samòstójnëch rządzëcelów, (…) z remienia
Piastów mielë w Gduńsku fùnkcjã namiestników,
a wic wësoczich ùrzãdowników òdpòwiôdającëch
za swòje ùczinczi blós przed wiékrznym ksyżëcã.
Òd miona na pół legendarnégò przódka Sobiesława dinastiã nã nazéwô sã pòtoczno Sobiesławicama, chòc pòwszéchniészô je jinô fòrma
miona „Subisłôw” (…). Donëchczôs wëgłoszoné
pòzdrzatczi badérów ò pòchôdanim ny dinastii sprowadzëc mòże do trzech dërżéniowëch
kòncepcjów:

1. �����������������������������������������
Wedle niechtërnëch historików przódkòwie
Sobiesławiców bëlë dôwnyma lokalnyma pòmòrsczima
ksyżëcama, rządzącyma nyma òbeńdama długò przed
nym, nigle slédno pòlsczi ksyżëc Bòlesłôw Krzëwògãbi
w 1116 rokù na wiedno ju zrzesził Gduńsk z Pòlską (…).
2. �����������������������������������
Wedle jinëch historików przódkòwie
trzënastowiecznëch wschòdnopòmòrsczich ksyżëców
nigdë wczasni samòstójnyma rządzëcelama nie bëlë,
przenôlégelë równak do karna nôbògatszich lokalnëch
mòżnëch, chtërny zdostelë w swòjich rãkach taczé cësczi,
że w żëcznym sobie sztóce òdwôżëlë sã zwënégòwac
sztatus samòstójnëch rządzëcelów.
3. ��������������������������������������������������
Nômłodszą kòncepcjã, chtërna pòjawiła sã dopiérze
w slédnëch latach w strzodowiszczu historików
mediewistów sparłãczonëch z Gduńsczim Ùniwersytetã,
(…) je pòzdrzatk, że pò zawòjowanim Pòmòrzô
w XII stalatim przez piastowsczich ksyżëców jakno
namiestników bëlë tuwò przësëłóny mòżny z głãbi Pòlsczi,
a pòchadac mielë òni z rodzëznów nachôdającëch sã
nôblëżi ksyżëcznégò trónu. Jakno taczi mielë òni za
zadanié zmòcniwac parłãczi Gduńsczégò Pòmòrzô z
Pòlską (…) i dopiérze długò pòtemù sami snilë
ò ksyżëcznym titlu dlô se. (…)

Sami namiestnicë pòsługiwelë sã na òkreslenié
gwôsny pòzycji pòchwôtã princeps, môło równak
dzysô widnym i rozmiónym. Wedle niechtërnëch
badérów pòzycjô namiestników òd zôczątkù
równô miała bëc ksyżëczny (…). Timczasã
pòdjimniãté w slédnym cządze badérowania
równoznaczno wëkôzëją, że z administracyjnégò

pòzdrzatkù Gduńsczé Pòmòrzé òd czasów
Bòlesława Krzëwògãbégò òstało czësto zrzeszoné z jinyma pòlsczima zemiama i môlama,
a quasi-ksyżëców tuwò prosto nie bëło. (…) Môlã
wëkònywaniô namiestniczi rządzënë, a pòtemù
przédną sedzbą gduńskò-pòmòrsczich ksyżëców
béł gduńsczi gród (…). Môlã pòchòwaniô wikszoscë chłopsczich przedstôwców Sobiesławiców
stôł sã ùdëtkòwiony przez nich òliwsczi klôsztór.

B

(G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. 1:
Czasy średniowieczne, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2006,
s. 127, 128)
Chòc wiôldżi nôùkòwi aùtoritet Balzera sprawił, że òbie jegò sugestie:
1) n a m i e s t n i k ò s t w ò gduńsczich dinastów i: 2) n i e k s y ż ë c z n é jich pòchôdanié
nalazło wiele żëcznëch głosów pòpiarcô, to nie
ùchòwałë sã przed kritiką historiczné faktë
zwënégòwóné na pòpiarcé pòzdrzatków. (…)
Długò w lëteraturze ùtrzëmiwôł sã (…)
pòzdrzatk ò nieksyżëcznym pòchôdanim całi
gduńsczi dinastii, a òsoblëwò przeswiôdczenié,
że bëlë òni „namiestnikama” krakòwsczich princepsów. Wnenczas nie òstało zmerkóné, że jinstitucjô „prefekturë” abò „kapitanatu” je cëzô prawno-pòlitcznémù pòrządkòwi dzélnicowi Pòlsczi.
Ùrząd „starostë” òstôł wprowôdzony do ùstroju
państwa Piastów (…) przez czesczich królów w nym czasu, czej Wacłôw II i Wacłôw III
òpanowelë Pòlskã pòsobicą w latach 1291-1306.
Wiôlgòpòlsczi kronikôrz przeniósł anachroniczno tã jinstitucjã na cząd ò sto lat wczasniészi.
Jesz gòrzi przedstôwiô sã sprawa z jinstitucją namiestnika, chtërna pòjawiła sã w Pòlsce dopiérze
za czasów Władisława Jagełłë na zôczątkù XV
stalatégò.
Òkreslenié ksyżëstwa Sambòra jakno „marchii”, a wic prowincji zarządzóny ùrzãdniczo, nie
je zgódné z faktã przekôzónym przez mistrza
Wincãta w nym samim czasu w zastosowanim
do „marchii” głogòwsczi, chtërnã piastowôł z nadaniô Kazmierza Sprawiedlëwégò przedstôwca
piastowsczi dinastii na Szląskù, Kónrad.
Za baro radikalno rozjinacził Òswôld Balzer
pòliticzno-ùstrojową nierównosc midzë zôpadnoi wschòdnopòmòrsczima ksyżëcama na przëkładze
titëlaturë – tam dux, tuwò: princeps. We wielnëch
dokùmentach XII-wieczny zôpadnopòmòrsczi
ksyżëce: Warcësłôw, Ratibór, Bògùsłôw i Kazmiérz,
titlëją sã na przemianã: dux, princeps; ta sama miészanina titëlaturë pòjôwiô sã téż w nenczasnëch
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Historiczné sztôłcenié
dokùmentach i kronikach. Faktã je, że Sambòr
i Mestwin I titlëją sã w swòjich dokùmentach jakno
princeps, dominus, ale Mestwin I je téż titlowóny
w Pòlsce i w duńsczim zdrzódle jakno: dux (…). (…)
prawno-pùbliczny sztatus ksyżëców Zôpadnégò
i Wschòdnégò Pòmòrzô béł nen sóm (…).

C
Genealogicznô tôfla wschòdnopòmòrsczich rządzëcelów
(Na spòdlim: B. Śliwiński, Poczet książąt gdańskich…,
s. 80-81; E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, Książnica
Pomorska, Szczecin 2005, tab. VI)

Legenda:
* – ùrodzenié † – smierc x – żeniałi

Dodôwk 2. Ò biôtkach Piastów i „gduńsczi marchii”
(Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika Polska, przeł. i oprac.
B. Kürbis, Ossolineum, DeAgostini, Wrocław 2003, s. 197198)
Czej zôs wszëtczich dzélniców stolëce i grodë
bez biôtczi redosno sã przed nim òtmëkałë, szląskô dzélnica zamëszlała zbùntowac sã. (…) Dostawszë jã nazôd z niemôłą ùcemiãgą, Kazmiérz
òddôł jã Bòlesławòwi. Ale i wòjarskòsc jegò brata,
hewòtno tegòż Mieszka, strzëmôł przez nadanié
mù czile grodów; a téż brata jich Kónrada zrobił

VI
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ksyżëcã głogòwsczi marchii. Òdona zôs òdznacził
pòznańsczim ksyżëstwã, a Lestkòwi zacwierdzył
pòòstawioné [mù] testamentã òjca dzélnice, òpiekã
nad nima zlecył rządcë nëch dzélniców ksyżëcowi Żironowi (…). Sambòra, sostrzónka negò
Żirë, òbsadzył w gduńsczi marchii. Téż niejaczégò
Bògùsława (…) ùstanôwiô ksyżëcã Pòmòrzanów.
(…)

Dodôwk 3. Pòlitika krakòwsczich ksyżëców w
ùprocëmnienim do Pòmòrzô z pòzdrzatkù Kroniki
wielkopolskiej
(Kronika wielkopolska, przeł. K. Abgarowicz, oprac.
B. Kürbisówna, PWN, Warszawa 1965, s. 160-161, 201202)

Leszka
–
młodecznégò
sëna
Bòlesława
Kruzowatégò, brata swòjégò – dôł pòd òpiekã (…)
chłopù mionã Żiro (…), zlécającë mù zarząd mazowiecczi i kùjawsczi dzélnicë. Sambòrowi zôs,
krewnémù przëwòłónégò Żira, dôł òbrzészczi namiestnika [w òriginale: officium prefecti – D.Sz.]
na Górnym Pòmòrzim, chtërnégò nôwôżniészim
gardã je Gduńsk. Niejaczégò zôs Bògùsława, z rodu
Grifitów, ùstanowił ksyżëcã Dólnégò Pòmòrzô.
(…)
Pòtemù ksyżëc Leszk Biôłi wlôzł na Pòmòrzé
i tam przez wszëtczich pòmòrsczich dostójników
jakno jich prawòwiti rządzëcel i pón z ùczestnienim
òstôł przëjimniãti i widzało przëwitóny. (…) Załatwiwszë sprawë przënôleżno i òbmëslno ùstanowił
zastãpòwnikã swòjim wiôlgòrządcã [w òriginale:
capitaneum* – D.Sz.] mionã Swiãtopôłk, chłopa
wpłëwòwégò i dzyrsczégò, ale nie baro wiérnégò
swòjémù panu.

*słowò to dolmaczi sã téż jakno „starosta”

Gramatika
Hana Makùrôt

PREDIKAT

Predikat
– to przédny part zdaniô. Je to part kònstitutiwny
i dôwô òn mòżlëwòtã rozjinaczeniô apartnëch
zdaniowëch sztrukturów. Predikat òznôczô aktiwnosc wëkònywóną przez subiekt, stón, w jaczim
je subiekt, abò swòjiznã przënôléżną subiektowi. Predikat òdpòwiôdô na pëtania: co robi?, co
sã z nim dzeje?, w jaczim je stanie? W zdanim
w fùnkcji predikatu wëstąpiwô nôczãszczi czasnik
w òsobòwi fòrmie.
Ôrtë predikatów:
Czasnikòwi predikat
– je wërażony czasnikã w òsobòwi fòrmie, np.:
Tam stoji karczma nade drogą. Naprocëm pò
drëdżi stronie drodżi łiszczôł sã dwór. Ze stronë
przëzérelë sã Stach i Klerik ze sercama pełnyma
zôzdroscë.
Mionowi predikat
– je zesadzony z dwùch elementów: łącznika i òrzecznika. W fùnkcji łącznika wëstąpiwô
òsobòwô fòrma czasników bëc, òstac abò stac
sã, w fùnkcji òrzecznika – jistnik, znankòwnik,

jistnikòwé zamiono, znankòwnikòwé zamiono,
znankòwnikòwi mionoczasnik, wielnik. Np.:
Òne sã stałë zjawą. Ksądz dobrodzéj béł dobri. Jô
jem wiedno sobą. Te dzecë są naje. W scanach wsadzoné bëłë môlama dwiérczi. Jô béł drëdżi na lësce.
Predikat wërażony frazeòlogiczną parłãką, np.
Serce mie w piersach scwiardniało jak stôl. Kùpi
so za półdëtka rozëmù.
Predikat wërażony nieprzënôleżnym czasnikã
– predikat wërażony taczima czasnikama, jak
przëkłôdowò mòżno, wôrt, trzeba, np. Mòżno pò
òbòrze tuńcowac i spiewac. Trzeba pòłożëc rãkã
na piersë.
Jiny pòdzél predikatów:
Prosti predikat
– je wërażony pòjedinczim skłôdnikã, np. Lëdze
prawie wstôwelë do robòtë.
Zesadzony predikat
– je wërażony karnã skłôdników, np. Ale ta planéta bëła gwësno pòdrobionô.

-

Oglowô wiédzô

Czë wiész, że...

Môj to snôżi miesąc, na chtëren wszëtcë żdają
całi rok, a czej nadéńdze, tej przez nagromadzenié
bùtnowëch robòtów pò zëmie, chùtkò mijô.
Pòzwa miesąca na gwës wëwòdzy sã òd miona
rzimsczi bòdżëni – Maji. Dlô Rzimianów Maia
znaczëło tëli co matka. Tcëlë jã téż jakno bòdżëniã
zymkù, żëcowëch sëłów, ùdałoscë i rozwiju mòców
rodë. Ji swiãto bëło òbchôdóné 1 maja.
Z tim miesącã są sparłãczoné rozmajité rzeczenia
i przësłowia:

Jak gwiôzdka mdze w maju (nigdë).
Môj, môj, w piéckù napôlôj, dzurë ùtikôj, krowóm sana dôj.
W maju sniég, to gnój na żëto.
Chłodno w maju, bãdze zbòżégò jak w raju.
Ò swiãtim Filipie krowa ju trôwã szczipie (1 V).
Chòc dzys Atanazy, w piéckù pôl dwa razë (2 V).
Na swiãti Krziż (3 V) òwce strziż.
Groch zasóny w maju bãdze mitczi.
Tãcza deszczu je wicy wôrt w maju nigle królewskô
karéta.
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VII

-

Oglowô wiédzô
Na Florësza (4 V) òpùszczają stodołë mëszë.
Swiãti Flórk dôwô pòdwieczórk.
Len zasóny w Stanisława (8 V) rosce jak ława.
Swiãti Jizydór (10 V) wòłama òrze, a chto gò prosy,
temù pòmòże.
Pankracy, Serwacy, Bònifacy (12-14 V) – lëchi na
ògrodë bracô.
Swiãtô Zofijô (15 V) kłosë wëwijô.
Grzmòt w maju prorokã òbrodzaju.
Wòdë w maju stojącé szkòdzą łące.
Majewé błoto to je złoto.
Przesąd: Pò majewim deszczu człowiek rosce.
Czë wiész, że:
1 maja
1890 r. w Warszawie òdbëła sã pierszô manifestacjô
z leżnoscë swiãta 1 maja.
2004 r. Pòlskô i dzewiãc jinëch krajów Europë
przëstąpiło do Europejsczi Unii.
2 maja
2004 r. zaczãlë òbchadac nen dzéń jakno dzéń fanë
Pòlsczi Rzeczpòspòliti.
3 maja
1791 r. bëła ùchwôlonô Kònstitucjô 3 Maja.
4 maja
1817 r. ùrodzył sã w Sławòszënie kòl Pùcka Florión
Cenôwa.
6 maja
1840 r. w Anglii pòjawił sã pierszi pòcztowi znaczk
w òficjalnym òbiegù.
8 maja
Òbchôdóny je Midzënôrodny Dzéń Dobëcô nad
Faszizmã.
1945 r. na mòcë pòdpisóny dzéń chùtczi kapitulacji III
Rzeszë w Europie zakùńcziła sã II swiatowô wòjna.
10 maja
1503 r. Krësztof Kòlumb òdkrëł Kajmanë.
12 maja
1978 r. ùmarł Léón Roppel.

VIII
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Dzéń pierszégò z trzech „ògrodników” - Pankracégò
(Pankracy, Serwacy, Bònifacy – lëchi na ògrodë
bracô.), chtërny pòtrafią nabroic w pogòdze tak, że
séwë mògą wëmiarznąc. Dlôte wszëtczé wrazlëwé na
zëmno semiona seje sã dopiérô pò zëmny Zoszce
(15 V).
13 maja
1981 r. na placu Swiãtégò Piotra w Rzimie Mehmet Ali
Agca chcôł zabic papieża Jana Pawła II.
Dzéń drëdżégò z „zëmnëch ògrodników” –
Serwacégò.
14 maja
Swój dzéń òbchôdô Bònifacy – trzecy z „zëmnëch
bracy”.
15 maja
Zofii – „zëmny Zoszczi” , kùńczi sã czas zymkòwegò
zëbù i ni ma strachù, że trafią sã jesz mrozné noce.
16 maja
1886 r. ùrodzył sã w Czôrnowie kòl Brusów Jón
Karnowsczi.
1937 r. ùrodzył sã w Domôtowie kòl Pùcka Jón
Drzéżdżón.
17 maja
1937 r. ùrodzył sã w Jastarni Marian Selin.
18 maja
1920 r. w Wadowicach ùrodzył sã Papiéż JP II
(Karól Józef Wòjtiła).
1944 r. skùńcza sã biôtka pòd Monte Cassino.
24 maja
1543 r. ùmarł Mikòłôj Kòpernik, pòlsczi astronom.
26 maja
Òbchôdóny je Dzéń Matczi
1930 r. ùrodzył sã w Czelnie Alojzy Nôdżel.
27 maja
1955 r. ùrodzył się w Klëkòwi Hëce ks. Jón Walkùsz

Przëszëkòwanié – D. Pioch

