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Rómk Drzéżdżónk

Najô Ùczba
Bôjkňwô krôjna
dzél V

Dobrzësłôw wëgódno sôdł na królewsczim
trónie. Król, Jurk a Mariolka rozsedlë să wkół
niegň. Nic dzywnégň w tim nie bëło, że król dôł
starszémů swój plac – taczi stôrodôwny zwëk panowôł w krôjnie krôsniătów.
– Dobrzësławie, rzeczë jesz rôz, jakůż nen
smňk să zwie? Jô jegň miona nijak ni mňgă zapamiătac – pňprosa Mariolka.
Krôsniôk pňmalinků wëmówił miono smňka:
– Szô-ků-lă-fé-kň-nël.
– Szekůfňnl… – zajikało să zasromóné dzéwczątkň.
Krôsniăta zasmiałë să a wëcmanim, czile razy,
pňmalinků wërzekłë:
–
Szôkůlăfékňnël,
Szôkůlăfékňnël,
Szôkůlăfékňnël, Szôkůlăfékňnël.
– Spróbůj rază z nama – zabédowôł król Warcësłôw.
–
Szôkůlăfékňnël,
Szôkůlăfékňnël,
Szôkůlăfékňnël – pňmión chóru hňlowôł pň
wiôldżi zalë zómků.
– Szôkůlăfékňnël – szepnăła sama Mariolka.
– Në widzysz, dobrze jes je wërzekła – pňchwôlëł Dobrzësłôw. – To je stôrodôwné miono,
jaczé najémů drëchňwi smňkňwi ňstało nadóné
jesz tedë, czedë na swiece nie bëło niżódnëch lëdzy. Nie bëło téż wtenczas niżódnëch stolemów
ani nas – krôsniătów, ani was – lëdzy.
– Stolemów? Przecă stolemë są leno w bôjkach – rzekło dzéwcză.
– Jo, jistno jak më a smňczi – ůsmiéchnął să
Jurk. – Mňżesz mie dotknąc, czej nie wierzisz, że
jô pň prôwdze jem.
– Wëbaczë Jurků. Căżkň mie w to wszëtkň
ůwierzëc.
– Mariolkň, ň wiôldżich stolemach ňpňwiém cë
jesz pózni, a terôzka pňsłëchôj ň smňkach. Skąd-

każ ňne să na swiece wzăłë – nawetka më, baro
rozëmné krôsniăta, nie wiémë. Mňże przëlecałë
z gwiôzdów? Mňże wëszłë z wiôldżégň mňrza,
jaczé pierwi ňbléwało całi swiat? A mňże narodzëłë să w ňgniowëch górach?
– Ògniowëch górach? – Mariolka zôs przerwała Dobrzësławňwi. – Cëż to są ňgniowé górë?
– Pň wajémů zwią să ňne wůlkanama – wëdolmacził krôsniôk. – Słëchôj dali. Chňc më
nie wiémë, skąd ňne są, równak znómë jejich
dalszą historjă, ňsoblëwie jak ze swiata wnetka
do nédżi wëdżinăłë. Jak jô jem ju rzekł, smňczi
bëłë na swiece przed stolemama, nama a lëdzama. A bëłë ňne rozmajité – jedne miałë le jednă
głowă, jiné jaż dwanôsce, jesz jinszé rozmiałë, jak
Szôkůlăfékňnël, fruwac. Bëłë téż taczé, co żëłë
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Pòwiôstka
pňd wňdą. Kňżden z nich béł jiny. Czë wiész, że
mëma Szôkůlăfékňnëla mia piăc głów, a jegň tatk
jednă, czësto malinką? Cekawé, nié?
Smňczi żëłë wiele, wiele, wiele, wiele lat na
swiece spňkójno a szczestlëwie, do czasu jaż
z zëmny nordë przëszłë stolemë. Nôprzód jedny drëdżima nie wadzëlë, ale pózni, czedë jeden
ze smňków zjôdł kňză króla stolemów, zaczăła
să midzë nima biôtka na smierc ë żëcé. Tak pň
prôwdze ňn wcale nie chcôł ti kňzë zjesc. Òna
sama, biédôczka, mést z głupi cekawňscë, mů
w ňtemkłi pësk wlazła, czedë na wédze spôł a jă
w spiků hapsnął. Òd te czasu kňzë jesz do
terô głosno płaczą, że bez nă jedną, głupą, tak
straszlëwô wňjna să zaczăła.
– To můszi bëc prôwda, tec meczenié kňzów
za płacză szlachůje – Mariolka jaż pňdskňkła.
– Prôwda, prôwda, smůtnô prôwda – zamëslëł
să Dobrzësłôw. – Jak swiat swiată wňjnë wiedno
bez głëpňtă wëbůchają.
Cëż wiele gadac – wňjna midzë smňkama
a stolemama wara dłudżé lata, jaż biôtkňwnikóm zafelało mňcë. Bëlë tak baro zmarachňwóny
a wëniszczony, że czedë na swiece pňjawilë să
twňji przódkňwie – lëdze, tedë ňpanowelë ňni
całą zemiă.
Leno czile pradôwnëch stwňrzeniów zatacëło
să w krëjamnëch nórcëkach swiata, bë tam nabrac mňcë ë wrócëc do swňjich stôrodôwnëch
sedzbów, co jak wiész nigdë să ani stolemóm ani
smňkóm nie ůdało. Kůńc kůńców nă wiôlgą wňjnă dobëlë lëdze.
– A krôsniăta? – zapitała Mariolka. – Dzeż wa
wnenczas bëła?
– Më? – Dobrzësłôw wezdrzôł na króla, król
na Jurka, Jurk na Dobrzësława, chtëren pň sztócëků môłczeniô tak Mariolce ůroczësto ňdpňwiedzôł: – Më to wszëtkň w ksăgach zapisywelë,
bë pamiăc ň tëch czasach nie zadżinăła. Më pň
niżódny stronie w ti wňjnie nie bëlë, leno pňmôgelë wszëtczim, chtërny prawie pňmňcë brëkňwelë. Dzăka nama stolemë a smňczi żëją do dzys
dnia… nié le w bôjkach.
– Stolemë téż! – zadzëwňwało să dzéwczątkň.
– Stolemë téż. Żlë mdzesz chca je pňznac, tej
můsz bădze să wëbrac w długą réză.
– Chcă, chcă, půdă z wama nawetka na kůńc
swiata! – głosno zawňłała Mariolka.
– Cëchň, bň jesz să Szôkůlăfékňnël zbůdzy
– ůrzasł să król. – Jak să za flot zbůdzy, mdze
lëchň…
Ň tim, cëż dzało să dali w bôjkňwi krôjnie, dowiéta să w pňstăpnym dzélu.

II
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Młodszé klasë spòdleczny szkòłë

Krzëżnô wëzgódka

Słôwk Klas

Pëtaniô:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

�������
Kòżden je sã nôprzód ùcził pisac w szkòle
��� ��� �������� ������ ������ �� ������
���������
Tasza na chrzebce
��������
��
W réżczi
������
����������
Elemeńtôrz
��
W nim zaczinô sã szkòła
���� �������� ��� ������
���������
Sedzenié dlô dwùch
���� �����
���������������
Przezérk wiédzë
���������
Pòtkanié ze starszima
��� ���������
���������
Żdaje na ùczniów pò feriach
�������� ��� �������
���������
Brëkòwné w głowie òbczas ùczbë
�� ������� ������� �����
������
Naszi starkòwie nim piselë
�������������� ������
�����������
Zestôwk na kôrtce
������
��������
Warô 45 minut
�����
������
Na ni grają w balã
������ �� ����
��������
Szkólny w nim pisze stopnie
�� ���� ������ �������

Zéwiszcze : Latné wspòminczi

Irena Brzustewicz

Témat: Gdze Wa bëła
ňb lato ?
Céle ùczbë:

– spiéwanié znóny piesni Kaszëbë wòłają nas
– bògacenié słowiznë
– pòznanié wiérztë F. Sãdzëcczégò Pòjedzemë na
Kaszëbë
– cwiczenié słëchaniô i rozmieniô kaszëbsczich 
tekstów
– cwiczenié czëtaniô i zapamiãtiwaniô
− òdpòwiôdanié na pëtania
− doskònalenié znajomòscë czerënków swiata
− bùdzenié bùchë z przënôleżnotë do môłi òjczëznë 
i rodny zemi

Pòmòce:

− czôpka   banowégò
− wiérzta Pòjedzemë na Kaszëbë
− kôrtczi z cwiczënkama dlô dzecy
-   kôrtczi  z pòzwama: KASZËBË, TATRË , MAZURË

Młodszé klasë spòdleczny szkòłë
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Realizacjô:

Dzecë òpòwiôdają, co widzałë òb lato i gdze bëłë,
co je wôrt òbaczëc.
Szkólny òblôkô czôpkã banowégò i zapòwiôdô rézã.

Stacjô I KASZËBË

   
   
   
   
   
   
   
   

Swiónowò          Wejher  
mòrze                 Damroka
Wejrowò            sostrë norbertanczi
Wieżëca             Bôłt
Kartuzë              rzéka
Żukòwò             Kaszëbskô Królewô
Chmielno          Papiesczi Wôłtôrz
Redëniô            zôkón kartuzów
Serakòjce          góra

2. Wësłëchôj wiérztë Francëszka Sãdzëcczégò 
Pòjedzemë na Kaszëbë.

Spiéw:

Chto chce spãdzëc dobré wczasë
niech w kaszëbsczé jedze lasë,
Tam Kaszëbi, dobri lëdze,
pòmògą mù w kòżdi biédze.

1. Przeczëtôj i dopasuj pòzwë:

Pòjedzemë na Kaszëbë do Reduńsczich wód,
do Kaszëbsczi Szwajcarëji, dze rzék, jezór w bród.
Òdwiedzymë Chmielno stôré,
Brodnic cëdny szlak,
Mirochòwò, Serakòjce,
z przodu jak i wspak.
Nie pòminiemë Żukòwa – ksążąt naszich twór!
Dôwny óstojë pòlskòscë, szkòłë pòlsczich cór.
Trzeba zwiedzëc i Kartuzë,
Dokùńczenié na str. IV
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III

Młodszé klasë spòdleczny szkòłë
chòc tam zôkón ów
wiãcy strzegł germańsczi sprawë
niż Christusa słów.
Na Zómkòwi spòczniem Górze, dze
łabãdzy chùr
ùretowôł z rąk zbójecczich jednã z Mszczuja cór.
Òd Wierzëcë do Wieżëcë wzgórzi stałi cąg.
Tu piesń naszã zaspiéwómë,
jaż las zabrzmi wkrąg.

Stacjô III MAZURË

3.Wëpiszë z tekstu jistniczi, co nazéwają rozmajité 
môle na Kaszëbach, pòkażë je na  karce Kaszëb.

Stacjô II TATRË

Spiéw:
Chto chce spãdzëc dobré wczasë
niech nad jezora jedze czasã,
na Mazurach dobri lëdze
pòmògą mù w kòżdi biédze.

1. Mazurë to Krôjna Tësąca Jezór. Pòkażë na karce 
nôwikszé z nich.
2. Òbjasnij pòwiedzenié:
Szmërgnąc cos w jezoro - Nie warto pamiętać
3.  Wëmëslë i zapiszë czile przëkładów słów, co cë 
sã parłãczą z tą krôjną:

Spiéw:
Chto chce spãdzëc dobré wczasë
niechże w górë jedze czasã,
Tam Górôle, dobri lëdze,
pòmògą mù w kòżdi biédze.

1. Zapiszë pòlsczé znaczenia słów:
   
wësoczé górë –
   
palëca z seczérką –
   
górôl –
   
górôlka –
   
òwce –
   
pasterz òwców –
   
wéda –
  
 szlach –
2. Ùłożë krótką pòwiôstkã z pòdónyma słowama.

IV
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4. Przepiszë i dofùluj zdanié.
Latos jô bëł...........................................................
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Redakcjô: Danuta Pioch
Òbrôzczi: Joanna Kòzlarskô
Stałô wespółrobòta: Róman Drzéżdżón,
Hanna Makùrôt, Janusz Mamelsczi,
Aleksandra Pająk, Lucyna Sorn

Mùzyczné sztôłcenié

Chňranka na rozpňczăcé szkňłë

Słowa: Tomasz Fopke
Muzyka: Wacław Kirkowski

Z ùsmiéwkã

Pierszi dzéńk

Tłumaczenie z jęz. kaszubskiego: Tomasz Fopke

Pierwszy dzionek

To dzysô pierszi rôz jem w szkòle
Z redoscą czekóm tidz’niów wiele
Jô wiém, jô wiém- to bãdze mój szczestlëwi dzéń!

To dzisiaj pierwszy raz jestem w szkole
- z radością czekam wiele tygodni.
Ja wiem, ja wiem- to będzie mój szczęśliwy dzień!

Werónkã znajã òd zerówczi
Mô wiedno dlô mie mitczé krówczi
A jô, a jô- bë leno dërchã jôdł i jôdł...

Weronikę znam od zerówki
Ma zawsze dla mnie miękkie krówki
A ja, a ja bym tylko wciąż jadł i jadł...

A nasza pani mie pòsmùka
Jem bez to wnetka spôdł ze stółka
Móm ji, blós ji zamalowóné w kwiôtczi zsziwk...

A nasza pani mnie pogłaskała
Omal nie spadłem z krzesła
Dla niej, tylko dla niej zamalowałem zeszyt w kwiatki...

Ta Anka, co mô fejné copcziJi pùzë zdobią słuńca kropczi
A mie słuńce òbezdrza leno nodżi dwie...

Ta Anka z fajnymi warkoczykamiJej policzki zdobią kropki słońca
A mnie słońce obejrzało tylko moje dwie nogi...

Kòl tôblëcy jem nalôzł krédã
Jã zgrizł, a szkólnô nick nie widza
Pò tim, mie wcyg sã pic le chcało- spragłi béł...

Przy tablicy znalazłem kredę
Wziąłem ją „na ząb”- nauczycielka nie zauważyła tego.
Po tym, ciągle chciało mi się pić- byłem spragniony...

Jem „z bùksama” na przerwie wëlôzł
Sã zamkł, sã zrobia z môla cëchò
A tej zwónk grôł- a jô na wëpùszczenié żdôł...

Za potrzebą udałem się na przerwie
Zatrzasnąłem drzwi- z miejsca nastała cisza.
Dzwonek grał- a ja czekałem, aż mnie ktoś uwolni...

Czej mëma pò mie w kùńcu przëszła
Jem płakôł w nórtkù z tegò szczescô
Tak rôd jem sôdł na mëmczi kòło- z górczi szło...

Gdy w końcu doczekałem przyjścia mamy- płakałem
w kąciku z tego szczęścia. Jakże zadowolony siadłam na
rower mamy- szło z górki...
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Gramatika
Hana Makùrôt

Zdania wespółrzădno zesadzoné

Zdanié zesadzoné
– to zdanié, jaczé zamikô w se dwa abò wicy predikatów,
werażonëch òsobòwima fòrmama czasnika. Zesadzoné zdanié wparłãcziwô w se conômni dwa pòjedinczé zdania.

Zdanié wespółrzãdno zesadzoné
– je sparłãczenim dwùch abò wicy pòjedinczich zdaniów i te
skłôdowé zdania są òd se gramaticzno niezanôleżné i wzôjno sã nie òkresliwają. Jedno zdanié mòże sensowno jistniec
bez drëdżégò, np. zdanié Zepchnął jem tedë karã na krôj
jezora i ùsôdł nad wòdą je mòżnosc rozłożëc na dwa zdania skłôdowé: Zepchnął jem tedë karã na krôj jezora. Jem
ùsôdł nad wòdą. Zdania wespółrzãdno zesadzoné mògą bëc
sparłãczoné wiążëną abò bezwiążënowò.
Tipë zdaniów wespółrzãdno zesadzonëch:
Zdanié wespółrzãdno zesadzoné parłãczné
– zdanié, w jaczim przedstawioné w òbù zdanich skłôdowëch zamkłoscë wespółjistnieją w jednym czasu i rëmi, np.
Zgasył jem tedë latarniã i légł znôwù. Parłãczné wiążënë to
m.jin.: i, ë, a, ani, tak ... jak i, tak ... jak téż, nié leno ... ale
téż.
diagrama: _____ .......... _____
Zdanié wespółrzãdno zesadzoné rozparłãczné
– zdanié, w jaczim zamkłoscë wëstãpiwającé w jednym
skłôdowim zdanim wëłącziwają równoczasné wëstãpiwanié
zamkłosców drëdżégò ze skłôdowëch zdaniów, np. Pùdã do

kina abò pòczëtóm ksążkã. Rozparłãczné wiążënë to m.jin.:
abò, bądz.
diagrama: _____‹..........›_____
Zdanié wespółrzãdno zesadzoné wënikòwé
– zamkłosc drëdżégò skłôdowégò zdania wënikô z zamkłoscë pierszégò skłôdowégò zdania, drëdżé skłôdowé zdanié
je òmówienim tegò, co zamkłé w pierszim zdanim, abò
ùszczegółowienim pierszégò zdania, np. Jidą blónë, tak tej
bãdze deszcz. Wënikòwé wiążënë to m.jin.: wic, tak tej, në
tej.
diagrama: _____›..........›_____
Zdanié wespółrzãdno zesadzoné procëmstôwné
– zdanié, w jaczim zamkłoscë skłôdowëch zdaniów są w
procëmstôwnym ùprocëmnienim, np. A radzył mie nie nosëc
gò na plecach, le wòzëc na karze. Procëmstôwné wiążënë to
m.jin.: ale, le, równak, zôs.
diagrama: _____›..........‹_____
Zdanié wespółrzãdno zesadzoné włączné
– zdanié, w jaczim zamkłoscë skłôdowëch zdaniów są
w ùprocëmnienim do sebie równoznaczënkòwé; drëdżé zdanié wëpòwiôdô jistną zamkłosc co pierszé, np. Jidã witro
do teatru, czëlë òbezdrzã czekawé przedstawienié. Włączné wiążënë i rzeczenia ò wiążënowim znaczenim to m.jin.:
czëlë, hewòtno, jinym słowã, to je, to znaczi.
diagrama: _____= = =_____

Historiczné sztôłcenié
Dark Szëmikňwsczi

Mňrd w Gąsawie

Témat bãdze òbrôbióny na dwùch ùczbach.

Céle:
Pò skùńczony ùczbie ùczeń bãdze:
l znôł datã tzw. gąsawsczégò mòrdu l wiedzôł ò rozmajitëch pòzdrzatkach historików w sprawie smiercë Leszka
Biôłégò l rozmiôł rolã Swiãtopełka Wiôldżégò w tim zdarzenim l pòsługiwôł sã genealogòwą tôblëcą l wëzwëskiwôł historiczną kartã.
Metodë:
l robòta z tekstama l diskùsjô l wëkłôdënk.
Didakticzné pòmòce:

VI
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tekstë (dodôwczi 1-6) l historicznô karta.
Bibliografiô:
– Labuda G., Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. 1:
Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006.
– Labuda G., O sprawcach zabójstwa księcia Leszka Białego
w Gąsawie w 1227 roku – po raz drugi, „Zapiski Historyczne”, 2003, z. 4, s. 145-167.
– Labuda G., Śmierć Leszka Białego (1227), „Roczniki Historyczne”, t. 61 (1995), s. 7-36.
Śliwiński B., Zerwanie Świętopełka gdańskiego z księciem
krakowskim Leszkiem Białym. Na drodze do Gąsawy, [w:]
Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze, Gdańsk 2002, s. 191-240
l

Historiczné sztôłcenié
(Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecz, nr 8).
– Umiński J., Śmierć Leszka Białego, „Nasza Przeszłość.
Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce”,
t. 2(1947), s. 3-36.
Cyg ùczbë:
1. Przëbôczenié wiédzë ò dinastii Subisławiców
(pòchòdzenié, status).
2. Ùczniowie – pòd czerënkã szkólnégò – analizëją tekstë
z dodôwków 1, 2, 3 i 4, dôwającë òsoblëwi bôczënk na
sprawë, co mògą swiôdczëc ò jich wiarëwôrtnoscë.
– Pòlétë:
a) wëmień historiczné tekstë, w chtërnëch je gôdka ò smiercë Leszka Biôłégò;
b) òbjasnij, jak czas i môl pòwstaniô kòżdégò z tekstów
mógł sã przëczënic do rozpòznaniô mòrdarza Leszka
Biôłégò.
3. Zestôwianié materiałów z dodôwków 5 i 6 z tekstama
2, 3, 4 a téż ze zdanim dzysdniowégò historika (dodôwk 7).
Pò tim ùstanowienié datów rozpòczãcô wiecu w Gąsawie i
smiercë Leszka Biôłégò.
– Pòlétë:
a) zestôwiającë dodôwczi 2B i 5 òbjasnij, skądka rusczi
kronikarze mòglë brac wiédzã ò zdarzeniach z 1227 rokù;
b) pò zestawienim dodôwkù 6 z 3 i 4 pòkażë pòspólné elementë w pòkazywanim smiercë Leszka Biôłégò;
c) pò analizë dodôwków 3, 4, 6 i 7 wskażë jinoscë w przedstôwianim leżnoscë smiercë Leszka Biôłégò;
d) czë pòdóné tekstë jinfòrmùją ò tim, jak zdżinął Leszk
Biôłi?
4. Pòrównôj dodôwczi 1, 4, 7, wëzwëskôj téż jiną wiédzã
i ùstalë:
- datã rozpòczãcô wiecu w Gąsawie;
- domëslną datã smiercë Leszka Biôłégò.
5. Pòkażë wszëtczé môle z dzysészi ùczbë na historiczny
karce.
Dodôwk 1:
Jinfòrmacje ò smiercë Leszka Biôłégò (1227 r.)
w zdrzódłowëch tekstach małopòlsczich (XIII w.)
(Cët. za: G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. 1: Czasy średniowieczne, Instytut Kaszubski, Gdańsk
2006, s. 221)
A
w Rocznikù krakòwsczi kapitułë (pòd 1227 r.)
Leszk, ksążã Krakòwa, òstôł zdradno (sub fraude) zabiti
przez Òdonowégò sëna na wiecu.
B
w Kalãdôrzu krakòwsczi kapitułë (pòd datą: 24 XI 1227 r.)
Ksążã Leszk, co gò Òdona syn zabił, òdeszedł (obiit).
Dodôwk 2:
Jinfòrmacje ò smiercë Leszka Biôłégò we francësczich
i rusczich zdrzódłach

(Cët. za: G. Labuda, O sprawcach zabójstwa księcia Leszka
Białego w Gąsawie w 1227 roku – po raz drugi, „Zapiski
Historyczne”, 2003, z. 4, s. 161)
A
Alberik z Trois Fontaines (cystersczi kronikôrz, ùmarł
kòl 1252 r.)
Ksążã Krakòwa wôrtny pòczestny chwałë i pamiãcë, mionã
Leszk, òstôł zabiti przez swégò krewnégò, niebëlnégò człowieka, młodszégò Władisława sëna Òdonowégò.
B
Latopis hipatiewsczi (pòchôdô z XV w., ale je kalką rocznika z XIII w.)
Wiôldżi ksążã Lachów, Leszk òstôł zabiti na wiecu (…);
òstôł zabiti przez Świãtopełka [i] Òdonica Władisława przë
bëtnictwie niewiérnëch bòjarów.
Dodôwk 3:
Smierc Leszka Biôłégò we widze Wiôlgòpòlsczi Kroniczi
(XIII/XIV w.)
(Kronika wielkopolska, przeł. K. Abgarowicz, oprac.
B. Kürbisówna, PWN, Warszawa 1965, s. 204-206)
W tim (…) czasu Swiãtopełk, wiôlgòrządca [capitaneus]
Górnégò Pòmòrzô (…) miôł dbã (…), nôpartno zwrôcającë sã
do Leszka z gòrącyma prosbama, żebë chcôł gò (…) mianowac
ksãcã Górnégò Pòmòrzégò. Temù, że Leszk òdkłôdôł wëpełnienié tegò, Swiãtopełk zanikwił [òkazowanié] mù wiérny
ùsłësznotë i skłôdaniô dôwinów w nôleżnym czasu. Leszk pò
rozważenim tegò i nôradze z Henrikã Brodatim, ksãcã Sląska,
ùmëslił zwòłac wiôlgòrządców jinëch swòjich zemiów dlô
dobëcô wspòmniónégò wiôlgòrządcë Swiãtopełka i nakôzôł,
cobë jednégò dnia zeszlë sã w Gąsawie, niedalek Żnina (…)
dlô òmówieniô z nim sprawów tikającëch sã zdaru państwa;
chcôł téż òdebrac gard Nakło, co słëchôł pòd panowanié ksãca
Władisława Òdowica. Swiãtopełk pò przëbëcym òsmielił sã
wëpòwiedzec wòjnã swémù panu, ksãcowi Leszkòwi. Czej
ksążã Leszkò ùnikôł ti wòjnë ùcékającë do wsë Môrcynkòwò,
przeniewiérca Swiãtopełk chëbno zamòrdowôł gò òb czôs
ùcékaniô. A westrzód òbùch wòjsk szerzi sã wiôlgô chajsta. Wspòminóny zôs ksążã Henrik tam, w kąpnicë, dostôwô
cãżką renã. I tak [cało] ksãca Leszka z môla mòrdu sprowôdzają do Krakòwa i chowią tam ze tczą w katedralnym kòscele
w rokù Pańsczim 1227. (…) Pòtémù Swiãtopełk, niegòdzëwi
judôsz, zarabcził so ksãstwò w Pòmòrsce. Leno gôdają, że
smierc tegò nôbarżi pòbòżnégò ksãca Leszka sã sta za zgòdą
i doradą wiôlgòpòlsczégò ksãca Władisława Òdowica. Bò,
jak gôdają niechtërny, Władisłôw Òdowic, przez strija swégò
(…) z kraju wënëkóny, òb czas swégò wëgnaniô òżenił sã
ze sostrą wspòmniónégò Swiãtopełka pò to, żebë wspòmògłi
przez tegòż Swiãtopełka mógł òd strija nazôt dostac swòje
zemie. Pò òdzyskanim jich służił téż Swiãtopełkòwi radama
i wspiarcym wòjska.
Dokùńczenié na str. VIII
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VII

Historiczné sztôłcenié
Dodôwk 4:
Jan Długòsz (XV w.) ò smiercë Leszka Biôłégò w 1227 r.
(Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa
Polskiego, ks. 5-6, red. K. Pieradzka, tłum., J. Mrukówna,
PWN, Warszawa 1973, s. 308, 309-310)
Leszk Biôłi (…) wyznôczô na dzéń sw. Môrcëna zjôzd
w Gąsawie (…). Swiãtopełk (…) je te bòga, że zjôzd w Gąsawie je wëznaczony leno procëm niemù i jegò priwatnémù
bezpiekòwi (jak téż pò prôwdze bëło), wëzbëti ze wszëdnëch
lëdzczich wseczëców, ze swòjim krewnym Władisławã, sënã
Òtona, dulczą na żëcé Leszka Biôłégò i Henrika Brodatégò
(…). Ju czwôrti dzéń mijôł, òdkądka ksążãta zjachelë sã w Gąsawie i pò òbgôdanim wiele spraw ùdelë sã do kąpnicë, żebë
sã ùmëc z dbałotë ò cało, czej narôz wiôlgòrządca Pòmòrzô
Swiãtopełk dostôł do wiédzë òd robiącëch przeszpiedżi, że
nadchôdô dlô nie spòsobny czas (...), nadcygnął z wiôldżim
òddzélã Pòlôchów i Pòmòrańców i wlazłszë òrãżno i do karczmów i pòd celtë ksążąt i ricerzów, zabijô wszëtczich, co
mù stôwają procëm. Czej ksążãta w kąpnicë zwiedzelë sã
ò niebezpiekù, Leszk Biôłi (…) wëskakùje z kąpnicë i kónno (…) zaczinô ùcekac z czile drëchama w stronã wsë
Môrcynkòwò. Swiãtopełk òstawiwszë wszëtczich, szëkùje góń
za nim jednym jakno za dôwno wëpragłą rabczëną i zachãcywô
wszëtczich swòjich lëdzy, żebë gò zabilë, cwierdzącë, że całé
jegò dobëcé zanôlégô òd te jednégò niebòszczëka. Tak téż
(…) wszëtcë (…) dżiną do òstatnégò razã z ksãcã i swòjim
panã Leszkã Biôłim z rãczi niegòdzëwégò zdrajcë.
Dodôwk 5:
Genealogòwô tôblëc – pòtómkòwie Bòlesława
Krzëwògãbégò
(Na podstawie: O. Balzer, Genealogia Piastów, wstęp
J. Tęgowski, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2005, tab. III,
s. 338; tab. IV, s. 396; tab. V; s. 450; tab. VI, s. 576)

Dodôwk 6:
Sztatura Leszka Biôłégò w Môrcynkòwie Górnym
(òdj. D. Szëmikòwsczi)

Dodôwk 7:
J. Umiński, Śmierć Leszka Białego, „Nasza Przeszłość”,
t. 2(1947), s. 25-26
Nade wszëtkò, co bë leno bëło na témat ti winë, naczënającë òd XIII wiekù, rzekłé, nie je wiedzec, jak pò prôwdze
zdżinął Leszk, czë òddôł żëcé w biôtce, czë téż prosto ùmarł
nagle ùcékającë.
Je nót wzyc w rozwôgã, że òd czasów Bòlesława Chrobrégò
prawie wszëtcë rządzëcelë (…) z familii Piastów żëlë krótkò.
(…) Sóm Leszk miôł w sztóce swòji smiercë kąsk nad
sztërdzesce, ale ju szesc i pół rokù przed smiercą ùskôrżôł
sã na choroblëwą merotã i sëtosc, co nie dozwôla mù jic
z krziżowcama do Swiãti Zemi(…). Mógł tej Leszk ùmrzéc
téż òd wielënë rozprzenieseniów, bãdącë z nôtërë słabòwitim
i zagrożonym nagłą smiercą, tej bez żódny renë i bez biôtczi. Jegò smierc tedë bë nie bëła ùmëslnô, co barżi pòwstałô
z nieszczestlëwégò splecënkù zdarzeniów: słabégò zdrowiô,
gòrący kąpnicë, òstrégò wëbòrkniãcô na zëmny lëft (14 lëstopadnika!), kónnym ùcékanim w wiôldżim pòspiéwanim
i w nieùstôwnym strachù, żebë gò nie dogònilë.
Legenda:
* ùrodzenié
† smierc
× zdënk
c. córka
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