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Rómk Drzéżdżónk

Bôjkňwô krôjna
dzél VI

– Wëbaczce królu – rzekła ňpňcuszků Ma-
riolka. – Jô nie chca, ale ne stolemë mie tak za-
czekawiłë.

– Biôj, Jurků, ňbezdrzë czë smňk să czasă nie 
zbůdzył – rozkôzôł Warcësłôw. 

Krôsniôk natëchstopach pňnëkôł na szasé. 
Pň sztócëků béł ju nazôd meldującë:

– Smňk, królu, spi jak malis.
– Ufff – wzdichnăłë krôsniăta, a Dobrzësłôw 

rzekł do Mariolczi:
– Czej să smňka zbůdzy, tej ňn je baro roz-

gňrzony. Jô le rôz taczégň widzôł, jaż strach ga-
dac. Jak ňn rëknął to jaż zemia zadrëżała, ňgniă   
z pëska bůchôł, skrzidłama machôł wiôldżi wia-
ter robiącë. Ach, ze smňkama to můszi ňpaso-
wac.

Mariolka, czerwňnô ze wstëdu, sedza czësto 
cëchň.

– Nie jiscë să dzéwczątkň – pňcesził jă War-
cësłôw. – Na szczescé nick să nie stało.

– Słëchôjta, żebë smňkňwi nie przeszkadzac, 
më bë mňglë jic w gňscënă do krôjnë stolemów 
– zabédowôł Jurk. – Dobrzësławie, mňżemë?

– Në nie wiém – krôsniôk wezdrzôł na dzéw-
czątkň. – Të jes Mariolkň za szwach ňblokłô,   
a tam kňle nich je zëmno… 

– Na to mdze rada – rzekł król. – Cepłé ruch-
na să nalézą.

Król klepnął w răce, a nie bawiło długň i do 
zalë wszedł krôsniôk niosący rozmajité ňbleczën-
czi. 

– Królu, wëbaczë, że jô să nie skłóniă, ale sami 
widzyce… Kňgůż jô móm wëstrojic?

– Hewň, ną dzéwůlkă – Warcësłôw wskôzôł 
na Mariolkă.

– Jô jem Pleskňta, Pleskňta mňjé miono. Znajă 

să na módze, nié le krôsniôków, ale téż stolemów, 
smňków, lëdzy, lesynków, wňdnëch redëniców… 
Móm ce cepło ňblec, jo? Tuwň môsz wełniané 
żoczi, stréfle, swéter, pistówczi, kňżëch z barani 
wełnë a můcă ze skórë trusa. Wezkôj no wszëtkň 
wcygnij na se, joczke. 

„Nen krôsniôk ale lubi pňwiadac, czësto jak 
mňja cotka Sztefka” – pňmëslała Mariolka, za-
kłôdającë na se pňdóné lómpë.

Jurk, jakbë czëtającë w ji mëslach, rzekł:
– Pleskňta rôd bë gôdôł a gôdôł. Taczi ňn ju 

je.
– Jurků, të să ze mie nie wëszczérzôj. Dërch  

w swňjim warstace sóm sedză, temů jak je leż-
nosc můsză să wëgadac.

Plëskňta blôsknął na dzéwczątkň: 
– Ale të cë fejn wëzdrzisz. Prima, prima! 

Prôwda, królu?
– Jo, prôwda – nen cziwnął głową. 
Równak Mariolce ji nowi strój za baro să nie 

widzôł. Wëzdrzała, colemało, jak miedwiédz, 
abň jakô gwiôzdka, co na Gňdë pň chëczach 
chňdzy.

– Mariolkň, to cë sprawi! Wôżné, że mdze cë 
cepło – leno Dobrzësłôw zmerkôł, że dzéwczăcu 
nen ňbleczënk nie plażi.

– Tedë jidzemë – rzekł król a ňtemkł ma-
linczé dwiérze nad chtërnyma na tôblëczce béł 
nôdpis: „KRÔJNA STOLEMÓW”. – Dobrzë-
sławie, prowadzë!

Krôsniôk wlôzł bëne, za nim król, Mariolka 
a Jurk.

Òd razu nalezlë să we wiôldżi jizbie. W ji 
nórce, na wiôldżim stółků, drzémôł stolem. 
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– Alolilu – zawňłôł do niegň Dobrzësłôw. 
– Zbůdzë să! Gňsce są tu!

– Alolilu, Alolilu – ňdpňwiedzôł stolem ňt-
mikającë ňczë. – Hó, hó, hó, co za gňsce są tu?

– Alolilu, gňsce malinczi, jak główka ňd szpil-
czi – zaspiéwôł Dobrzësłôw.

– Alolilu, krôsniăta są tu – zasmiôł să stolem, 
a pňzérającë na przëbëłëch, rzekł: – A kňgůż wa 
ze sobą prowadzyta, czë to nie je lëdzkô dzéw-
czëca?

– Jo stolemků – pňcwierdzył Warcësłôw. – Je 
z nama Mariolka z kaszëbsczi krôjnë. Ňna baro 
chca ce pňznac. 

– Witôj Mariolkň. Jô jem stolem Alolilu. Jô 
bë cë rôd răkă na pňwitanié pňdôł, ale jô bë ce 
mógł zgniesc, a tegň doch nie chcă zrobic. Do-
brze jô czëł, że të jes z Kaszëb?

– Witôj stolemie Alolilu, jô jem rada, że jem 
kňl cebie tu – skłónia să dzéwcză. – Prôwdă 
Warcësłôw rzekł, jô jem z Kaszëb.

– Ach, Kaszëbë, Kaszëbë, nôpiăkniészô 
krôjna na swiece… – Mariolka ůzdrzała jak  
z ňczów stolema wëlecałë wiôldżé łzë. – Mie je 
tak za nima teszno… za tim mňrză, za jezorama, 
grzëpama, lasama, strëgama… Ach, Kaszëbë, 
Kaszëbë, mňja krôjno…

Ò tim czemů stolemňwi zrobiło să teszno za 
Kaszëbama, a też co bëło dali dowiéta să w pňstăp-
nym dzélu przigňdów Mariolczi.

Témat: Pierszi dzéń 
            szkňłë.
Céle zajãców:
– cwiczenié słëchaniô i rozmieniô kaszëbsczich 
tekstów; 
– cwiczenié czëtaniô i zapamiãtiwaniô; cëché 
czëtanié, 
– cwiczenié kaszëbsczi gôdczi;  òdpòwiôdanié na 
pëtania  na spòdlim tekstu i swòjégò żëcô, 
– cwiczenié pisaniô; dobiéranié słów procëmnëch, 
òdpòwiôdanié na pëtania, fùlowanié zdaniów, 
òpòwiôdanié ò szkòle i feriach, 
– bògacenié i rozwijanié słowiznë zrzeszony ze 
szkòłą; pòzwë ùczbów i placów w szkòle,
– doskònalenié znajomòscë bùdowë wiérztë, 
kaszëbsczé pòzwë: sztrofa, réżka, szlabiza, rim, 
ritm.
– òbznajomienié z pòjãcama: procëmnota, 
kóntrast, personifikacjô,
– zachãcywanié do pòmôganiô młodszim drëchóm.

Pòmòce:
– wiérzta Janusza Mamelsczégò Pierszi dzéń szkòłë,  
– kartczi z pòlétama.

Realizacjô:
Szkólny rozdôwô dzecóm kartczi z wiérztą i 
cwiczënkama i czerëje jich wëkònywanim.

Pòlétë: 
	 1. Pòsłëchôj, jak szkôlny czëtô wiérztã,   
 zaznaczë  słowa, jaczich nie znajesz i spëtôj  
 szkólnégò,  co òne znaczą. 
 2. Przeczëtôj wiérztã sóm pò cëchù. 

Pierszi dzéń szkòłë
	 Wpadłë	dzecë	dzys	do	szkòłë
	 nibë	żoch	na	młińsczé	kòło.
	 Cëszô	nibë	bąbelk	pãkła,
	 smiéchù,	trzôskù	sã	przelãkła.

	 Dzôtczi	są	òblokłé	biôło,
	 Słuńca	w	òczach	jim	sã	smieją.
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	 Pòwiôdają	sobie	wiele,
	 co	widzelë	i	dze	bëlë.
	 Jesz	rôz	wszëtkò	przeżiwają:
	 mòrze,	górë,	cëzé	kraje.

	 Te	nômłodszé	kąsk	sã	bòją,
	 krótkò	swòjich	nënków	stoją.
	 Òbzérają	sã	niesmiało.
	 Co	téż	bãdze	tu	jich	żdało?

	 Pierszi	zwónk,	apel	przed	szkòłą.
	 Chòc	w	jezorze	wòda	wòłô,
	 chòcô	wiater	pchô	do	lasów,
	 terô	trzeba	jic	do	klasów.

Janusz Mamelsczi

 3. Pierszi dzéń szkòłë je jiny jak reszta dniów.  
 Pòwiedz, jak ten dzéń wëzdrzi i czim sã 
 jinaczi òd resztë.
 4. Dzecë we wiérzce wiele sobie pòwiôdałë.  
 A dze wa bëła òbczas latnëch feriów: nad   
 mòrzã, w górach, a mòże w cëzëch krajach?  
 Pòwiédzta, co wa tam widza i co wa robia? 
 5. Czemù dzecë tak baro lubią latné ferie?
 W swòji òdpòwiedzë mòżeta wëzwëskac   
 pòdóné słowa:

 nie je trzeba sã ùczëc, je cepło, swiécy słuńce,  
 mòżna sã kąpac w jezorze i w mòrzu, mòżna  
 wëjachac z dodomù, je wiele wòlnégò czasu.
 6. Wiele dzecy sã ceszi, jak jidze do szkòłë   
 pò feriach. Co wama sã widzy w szkòle?   
 W swòji òdpòwiedzë mòżeta wëzwëskac   
 pòdóné słowa:
 spòtikómë drëchów i drëszczi, mòżemë   
 so pògadac, ùczimë sã wiele nowëch rzeczi,  
 zabôwiómë sã razã.
 7. Pierszégò dnia w szkòle dzecë są òblokłé 
 na biôło. Czedë jesz lëdze òblôkają galowi   
 òbleczënk? Pòdsztrëchnijta pasowné słowa.
 na pògrzéb, na roczëznã, na diskòtekã, 
 w codzén do szkòłë, na turnówkã, na wanogã,  
 do kòscoła, nad jezoro, na wieselé, do kina, do  
 téatru, do krómù.
 8. Chto z wiérztë pierszégò dnia w szkòle   
 zachòwiwô sã jinaczi jak reszta dzecy? Czemù  
 tak je? Czë mòżna jima jakòs pòmòc? Jak?
 9. Dofùluj pòdóné zdanié, mòżesz skòrzëstac 
 z pòdónëch pòzwów: 
 Mòje ùlubioné ùczbë to ..............................
 rechùnczi, pòlsczi jãzëk, roda, malënczi,   
 religiô, turnówka, spiéw, historiô, kaszëbsczi  
 jãzëk, anielsczi jãzëk.
 10. Dofùluj pòdóné zdanié, mòżesz skòrzëstac  
 z pòdónëch pòzwów: 
 Mój ùlubiony plac w szkòle to .........................
 bibloteka, klasa, jôdnica, czëtnica, krómik,   
 turnowô zala, wichódk, ruchnowô jizba
 11. Dopiszë procëmné słowa do pòdónëch.  
 Nalézesz je we wiérzce:
 a. trzôsk  – ................................................
 b. starszi  – ................................................
 c. płacz  – ................................................
 d. czôrno   – ................................................
 e. deszcz  – ................................................
 f. stac  – ................................................
 g. damic  – ................................................
 h. swój  – ................................................
	 i. nôstarszé  – ................................................
 j. drist  – ................................................
 k. òstatny  – ................................................

 12. Wëbierzë jistniczi z wiérztë i wpiszë 	
 w  pasowné place:

latné ferie szkòłowi rok

	 Rãce,	lica	òpôloné																								
	 biegają	we	wszëtczé	stronë.
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Zapamiãtôj:

Òb czas feriów w szkòle je czësto jinaczi jak òb 

czas szkòłowégò rokù. Taczé zestawienié zwie sã 

procëmnota abò kóntrast.

 15. Jak zbùdowónô je wiérzta „Pierszi dzéń   
 szkòłë”? 
 a. Wiele òna mô sztrofków?
 b. Wiele réżków je w kòżdi sztrofie?
 c. Wiele szlabizów je w kòżdi réżce?
 16. Czë we wiérzce są rimë? Wëpiszë pôrã z  
 nich.
 17. Dofùluj zdanié:
 Ta wiérzta je baro ritmicznô, ritm twòrzą ........ 
 ................., ....................... , ............................. 
 ...... i ............................

 13. Cëszô we wiérzce zachòwiwô sã jak   
 człowiek. Co òna czëje? Spróbùj jã    
 namalowac. A mòże wòlisz namalowac wòdã  
 abò wiater z wiérztë? Co òne robią?  Jak   
 rozmiejesz te słowa?
 14. Co to znaczi, że kòmùs w òczach smieją sã  
 słuńca? Czedë tobie w òczach smieją sã   
 słuńca?

Zapamiãtôj:

Słuńce, cëszô, wiater i wòda we wiérzce 

zachòwiwają sã jak człowiek. Zwiemë to 

personifikacją.

Òd jaczégòs czasu na kartach Pòmeranii towarzi 
Wóm sympaticzné dzéwczątkò – Mariolka. Bëło ju 
piãc dzélów pówiôstczi (nie liczącë tegò), w chtër-
nëch môłô bòhatérka dowiadiwa sã ò rozmajitëch 
bôjkòwëch stwòrach. Zadanim do wëpełnieniô 
je wëszukanié jich wszëtczich w ùszłëch numrach 
cządnika (dodôwk Najô Ùczba). Nôleżi wëpisac, chto 
z bôjkòwi krôjnë pòjôwiô sã w kòżdim z pòstãpnëch 
piãc dzélów pòwiôstczi.

Òdpòwiedzë prosymë przësyłac na pòcztowëch 
kartach z dopiskã Bôjkòwô krôjna – Kònkùrs NU,	
Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go, ul. Straganiarska20-23, 80-837 Gdańsk. 

Wszëtcë, co przëslą kartë z dobréma 
òdpòwiedzama do 30 séwnika, wezną ùdzél 	
w losowanim nôdgrodów.

Kònkùrs dlô czëtińców Pòwiôstczi  
Bôjkòwô krôjna

Mùzyczné sztôłcenié

Lëgňtka na szkňłã
Słowa: Tomasz Fopke

Muzyka: Wacław Kirkowski
Tłumaczenie z jęz. kaszubskiego: Tomasz Fopke

Jak	jô	lubiã	jic	do	szkòłë!
W	taszi	móm	ksążczi	i	zesziwczi
W	piórnikù	je	pisadłów	wiele
A	do	zjedzeniô	sztërë	sliwczi...

Tej	maszerëjã,	sã	nie	czerëjã
Czë	padô	sniég,	zacynô	deszcz...
To	mie	sã	widzy-	ta	góń	za	wiédzą!
Tak	jô	do	ùczbë	chãtny	jem!

Na	wùefie	grelë	w	balã
Jem	stôł	na	brómce,	a	timczasã
Kòlega,	(chòc	nié	tak	bëc	miało)
Pòwëbił	rutë	w	szósti	klasë...

Tej	maszerëjã...

Na	historii	zôs	dzéwczãta
Nijak	czëc	nie	chcałë	ò	wòjnach
Z	tëłu	wcyg	plesta	jak	najãté
Jaż	szkólnô	pò	jedince	strzélna...

Tej	maszerëjã...

Geògrafiô.	Je	ò	Tatrach
Szkólny	mô	kôrtã	rozłożoné
Tómkòwi	dobrze	jidze	karta-
Pioter	fest	zéwnął-	spi	zmãczony...

Tej	maszerëjã...

Czas	pòd	dodóm	garnąc	znowa
Nôùczi	jerzmò	përznã	zlóznic
Witro	tak	samò	krótkô	droga-
Wic	chùtkò	wstanã-	niechc	sã	spóznic...

Tej	maszerëjã...
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Mùzyczné sztôłcenié

Muzyka: Wacław Kirkowski
Słowa: Tomasz Fopke

Jak	ja	lubię	iść	do	szkoły!
W	tornistrze	mam	książki	i	zeszyty
W	piórniku	mnóstwo	przyborów	do	pisania	a	do	
zjedzenia	cztery	śliwki...

Więc	maszeruję,	się	nie	przejmuję
Czy	pada	śnieg,	zacina	deszcz
To	mi	się	podoba-	ten	pęd	za	wiedzą!	Taki	jestem	
chętny	do	nauki!
Na	wuefie	graliśmy	w	piłkę
Stałem	na	bramce,	a	tymczasem
Kolega	(choć	nie	tak	miało	być)
Powybijał	szyby	w	szóstej	klasie...

Więc	maszeruję...

Na	historii	znów	dziewczęta
Żadną	miarą	nie	chciały	słuchać	o	wojnach.	Gadały	

z	tyłu	jak	najęte,
Aż	nauczycielka	strzeliła	im	po	jedynce...

Więc	maszeruję...

Geografia.	Jest	o	Tatrach
Nauczyciel	rozłożył	mapę
Tomkowi	dobrze	idzie	karta...
Piotr	ziewnął	mocno-	śpi	zmęczony...

Więc	maszeruję...

Czas	znów	zmykać	do	domu
Poluzować	nieco	jarzmo	nauki
Jutro	tak	samo	krótka	droga-
Więc	szybko	wstanę-	nie	chcę	się	spóźnić...
Więc	maszeruję...

Lëgňtka na szkňłã

Chętka na szkołę
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Gramatika
Hana Makùrôt

Zdania pňdrzădno zesadzoné subiektowé

Dark Szëmikňwsczi
Skůtczi mňrdu w Gąsawie

Historiczné sztôłcenié

Zdanié pòdrZãdno ZesadZoné

–	 skłôdô	 sã	 co	 nômni	 z	 dwùch	 pòjedinczich	
zdaniów,	 z	 chtërnëch	 jedno	 je	 nôdrzãdnym	
zdanim,	 a	 drëdżé	 je	w	ùprocëmnienim	do	 niegò	
pòdrzãdnym	 zdanim.	 Pòdrzãdnosc	 wërôżô	 sã	 
w	gramaticzny	i	semanticzny	zanôleżnoce.	Zdanié	
nôdrzãdné	je	sparłãczoné	z	pòdrzãdnym	za	pòmòcą	
wiążënów	abò	wzglãdnëch	zamionów.

Zdanié pòdrZãdno ZesadZoné subiektowé

–	ze	zdanim	pòdrzãdno	zesadzonym	subiektowim	
mómë	 do	 ùczinkù,	 jeżlë	 pòdrzãdné	 zdanié	 mô	
fùnkcjã	subiektu	w	nôdrzãdnym	zdanim.	Tak	tej	
pòdrzãdné	zdanié	zastãpiwô	subiekt	nôdrzãdnégò	
zdania	 i	 òdpòwiôdô	 na	 pëtania:	 chto?,	 co? 
Pòdrzãdné	 zdania	 subiektowé	 parłãczą	 sã	 
z	nôdrzãdnyma	zdaniama	za	pòmòcą	wzglãdnëch	
zamionów:	 chto,	 co,	 chtëren,	 jaczi,	 czij,	 abò	 za	
pòmòcą	wiążënów:	że,	żebë,	cobë,	abë.

Przëkładë	 zdaniów	 pòdrzãdno	 zesadzonëch	
subiektowëch:

1	pòdrzãdné	 	 2	nôdrzãdné			
Chto pò wsë chòdzy, chòdzy bez wieczerzë spac.

                   2		

                           1

1	nôdrzãdné		 2	pòdrzãdné
Wedôwô mie sã, że czëjã harmónijny spiéw.
                           1
   

Céle ùczbë
Ùczeń:
– dowié sã ò skùtkach mòrdu w Gąsawie dlô 

Gduńsczégò Pomòrzô i Pòlsczi;	

– przeanalizëje historiczné zdrzódła i wëcygnie z nich 

swiądë na témat historii Pòmòrzégò;	

– dokònô pòrównawczégò zestawieniô faktów na 

pòspòdlim rozmajitëch tekstów;	

– wëzwëskô wiédzã zawiartą  w bibliografnym 

spisënkù;	

– spòrządzy notatkã ò sytuacji Pòmòrzégò i ksãca 

Swiãtopełka pò wëdarzeniach w Gąsawie.

Metodë robòtë
– robota ze zdrzódłowima tekstama;	

– diskùsjô;	

– wëłożënk.

2
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Historiczné sztôłcenié

Dokùńczenié na str. VIII

Didakticzné pòmòce
–	kartë	z	tekstama; 
–	historicznô	karta.
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Cyg ùczbë
1. Czëtanié zdrzódłowëch tekstów (A, B). Zestawienié 

wiédzë w nich zawiarti. Pòrównanié dwùch relacjów 

ò tim samim zdarzenim (pòdobnotë i jinoscë 	

w przekôzóny wiédzë).	
	

2. Szukanié wiédzë na témat przënôleżnotë Gąsawë 

do panowaniô ksążãcégò w sztóce smiercë Leszka 

Biôłégò.	
	

3. Òkreslenié na spòdlim tekstów relacjów midzë 

Swiãtopełkã a Władisławã Òdonicã w 1227 rokù.	
	

4. Wëcyganié swiądë (na spòdlim tekstów) na témat 

głównégò mòrdarza Leszka Biôłégò.	
	

5.  Ùstôlanié swiądë na témat sprawcë mòrdu na 

spòdlim tekstów z ùszłi i terôczasny ùczbë, a téż 

na spòdlim bibliografnégò spisënkù i włôsnëch 

przemësleniów (diskùsjô na ten témat).	
	

6. Pò przeczëtanim dodôwkù C ùstalenié skùtków 

śmiercë Leszka Biôłégò dlô Gduńsczégò Pòmòrzô 

(notatka).
	

7.  Òkreslenié stojiznë ksãca Swiãtopełka pò mòrdze 

w Gąsawie (notatka).	

8. Pòliticznô sytuacjô na pòlsczich zemiach pò 

gąsawsczim mòrdze (notatka).

Zdrzódłowé tekstë
A
T.	Jurek,	Gąsawa	–	w	obronie	zdrajcy,	„Roczniki	
Historyczne”,	t.	62	(1996),	s.	158,	159,	161-162,	
163-164,	165.

Mùszimë (…) ùwierzëc Wiôlgòpòlsczi Kroni-
ce, że Òdonic zajął w 1227 r. całą (abò prawie całą) 
Wiôlgòpòlskã. (…) Òbczas gąsawsczégò wie-
cu Wiôlgòpòlska bëła w rãkach Òdonica. Zjazd 
òdbëł sã tej na jegò zemi i bez wątpieniô za jegò 
zgòdą (…). W lece 1227 r. Władisłôw Òdonic (…) 
wëgnôł strija i przejął rządë w całi Wiôlgòpòlsce. 
Zarô pò tim mùsza nastac spiérka wiôlgòpòlsczégo 
juniora z donëchczasowim protektorã, pòmòrsczim 
Swiãtopełkã. Jegò przëczëną bëło zajãcé Na-
kła przez Pòmòrzôków (mést w 1227 r.).  (…) 
Sprzéczka ta ôznôcza skómplikòwanié pòlityczny 
sytuacji na nordze kraju. Klarowny donëchczaso-
wi ùkłôd, w chtërnym pò jedny stronie béł stôri 
Władisłôw Laskònodżi wspiéróny przez resztã 
Piastów, pò drëdżi zôs jegò młodi syn Òdóna 
wspiéróny przez Pòmòrzôków, doszedł do rozbicô 
(…). W swietle te pòmachtónégò ùkładu daje sã 
pòjąc deja zwòłaniô òglowòpòlsczégò wiecu, co 
miôł za zadanié doprowadzëc do wëswietleniô 
ùpocemnieniów. (…)

Wszëtczé zdrzódła, chòc wzôjno sprzéczné, 
lokùją gąsawską tragediã w pòłowie lëstopadnika. 
(…) Zéndzenié zmącyła tragediô – w nieszczeslëwi 
lëstopadnikòwi porénk na niespòdzéwającëch sã 
niczegò i nieprzëszëkòwónëch do òbronë bëtników 
wiecu napedlë Pòmòrzanie. Napastnicë wpedlë do 
Gąsawë òd nordë, drogą ze stronë Nakła. Wska-
zëje na to czerënk ùcékaniô Leszka, jadącégò (…) 
w stronã wsë Môrcynkòwò – tak tej tą sama drogą 
leno w procëmną stronã. We widze (…) zdrzód-
łów ni ma nômiészi wątplëwòtë, że zamachówca-
ma bëlë lëdze Swiãtopełka – pòtwierdzają to na-
wetka przekazë òbwiniającé Òdonica.

Jaką rolã w tim krwianym dramace miôł 
Òdonic – cãżkò rzec. (…) Mòżlëwé, że jesz  
w ostatny chwilë nagle zmienił ùdbã, pòjednôł sã ze 
Swiãtopełkã i dopòmógł mù w zamachù. Leżno-
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scą do te mógł bëc przebieg gąsawsczich òbradów, 
dze mòżebnym bëło, że niechtërny nie chcelë 
ùznac racjów wiôlgòpòlsczégò juniora. To wszëtkò 
je mòżlëwé, ale ni ma spòsobù te dowiesc. (…) Ni 
ma mòtiwù, dlô jaczégò Òdonic chcôłbë dokònac 
tak paskùdnégò pòstãpkù. Mòrd Leszka, a nawetka  
i jinëch Piastowiczów, leżôł w interesu 
Swiãtopełka

B
G.	Labuda,	O	sprawach	zabójstwa	księcia	Lesz-

ka	Białego	…,	s.	152,	157,	164,	165-166.
Prôwdą je (...) to, że Swiãtopełk nôpózni ju òd 

przełomù1226/1227 r. pò prôwdze chcôł przeńc òd 
stanowiszcza zanôleżnégò „princepsa” do pòzycji 
niezależnégò gduńsczégò „ksãca” (dux) abò – szerzi 
– pòmòrsczégò. (...) Leszk Biôłi ni mógł (...) wëniesc 
gduńsczégò ksãca Swiãtopełka na ùrząd, chtërnégò 
w jich czasach nie bëło. (...) Nôleżi tej òddalëc 
wszelaczé mëslë, jaknobë Swiãtopełk „ùzgôdniôł” 
z Leszkã Biôłim wszelczé swòje wespółdzejania  
z pòwrôcającym z wëgnaniégò Władisławã Òdonicã 
(...). Pòdczorchiwającë: nie bëło niżódnégò „zerwa-
niô” kapitaneatu przez Swiãtopełka, chtërno stało sã 
przëczëną napadu na wiec. Taczé mëslenié je leno 
wëmëslënkã kronikarza z kùńca XIII wiekù. (...)

W kùńcu XIII wiekù wiôlgòpòlskô propaganda 
sprawiła, że wina za napad na Gąsawã spadla blós 
na Pòmòrzanów i òsobisto na Swiãtopełka, a ùdzél 
Òdonica òstôł ògraniczony do rolë dorôdzającégò, 
co stojôł jakbë za kùlisama tegò zdarzeniégò. (...)

Władisław Laskònodżi ùtrzimôł Gniezno,  
a Gąsawa – zbòrny punkt wiecu – nôleża do jegò 
ksãstwa. (...) Ò (...) wespółdzejanim pòd Gąsa-
wą jinfòrmùje naji pewné i wiarogòdné zdrzódło 
– latopis hipatiewsczi (...). T. Jurek nie ùwôżôł ti 
zapisczi (...). We widze (...) faktów czësto bezdo-
kôzowé wëdôwają sã swiądë Tomasza Jurka, jakno-
bë Swiãtopełk i Òdonic ju w 1226/1227 r. zerwelë 
łączbã i nalezlë sã w niezgarnëch sobie òbòzach. 
(...)

[Władisłôw Laskònodżi] Zagrożony przez 
bratanka wezwôł do pòmòcë sprzëmierzonégò  
z nim Leszka Biôłégò razã z bratã Kònradã i ksãcã 
Henrikã Brodatim. Na zebrónëch na wiecu w Gą-
sawie ksążąt a téż koscelnëch i swiecczich dostojni-
ków napedlë, bòdôj pòłączonyma sëłama, Òdonic 
i Swiãtopełk, pòwòdującë smierc Leszka Biôłégò 
(...).

Na témat mòralnégò mòrdarza pòwstałë 

dwa pòzdrzatczi, co mają òdbicé w zdrzód-
łach. Wëtwòrziłë sã rãbno procëmné stanowisz-
cza midzë zôpisama w dzysdniowëch czë prawie 
dzysdniowëch rocznikach a narracyjnyma przeka-
zama kroników z kùnca XIII w. Te pierszé wska-
zëją prosto na Władisława Òdonica (...) przë 
wspiarcym gduńsczégò ksãca Swiãtopełka (latopis 
hipatiewsczi), te drëdżé (...) nôpierwi przëpisë-
ją sprawã òglowò Pòmòrzanóm, a w kùńcowim 
cządze òsobisto Swiãtopełkòwi. Nôwikszi stãpiéń 
wiarogòdnotë nôleżi przëznac zapisowi rocznika 
kapitulnégò krakòwsczégò (...), za to wiôlgòpòlsczi 
kronikarsczi òstrzódk òd pòczątkù béł zajintereso-
wóny pòmiészanim  (chòc bënômni nié całownym 
wëbiélanim) ùdzélu włôsnégò ksãca - Władisłwa 
Òdonica.

C
G.	 Labuda,	 Śmierć	 Leszka	 Białego	 (1227),	

„Roczniki	Historyczne”,	t.	61	(1995),	s.	35)

Smierc Leszka Biôłégò wëwòła wiôldżé zmianë 
(...). Nié tëlkò rozpôdł sã òd razu plan zjednoczeniô 
małopòlsczich i wiôlgòpòlsczich ksãstwów. Dalszi 
biég sprawów przëniósł pògłãbienié pòliticznégò 
rozbicô mònarchii. Zabiti ksążã nie òstawił pò se 
pòtómka gòtowégò do pełnieniô rządów; pòwtórziła 
sã sytuacjô z 1194 r., w ò wiele gòrszi pòstacëji. Razã 
z Leszkã Biôłim òdeszedł ze zdrzadni włodôrz, co 
skùteczno pòdtrzimiwôł pòjãcé mònarchii przez 
głoszenié naczelny rolë krakòwsczégò ksãca jakno 
princepsa jinëch pòlsczich ksążąt. (...)

Jedinym widzawnym zwëskã gąsawsczi tragedii 
bëła emancypacjô gduńsczégò ksãca Swiãtopełka. 
Zmiérzôł òn do tegò célu dwùma drogama: pò 
pierszé przez zmòcnienié zrzeszë z Władisławã 
Òdonicã, co we widze chùtczi jegò karierë nadało 
gduńsczémù ksãcowi stanowiszcze równorzãdné z 
dzelnicowima ksążãtama; pò drëdżé przez wëszu-
kanié skùtecznégò wspiarcô - papiesczi protekcji, 
dzãka chtërny tã niezawisłosc jistno òsygnął.
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