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Bôjkňwô krôjna
dzél VIII

Mariolka bez rësënă w kňżëchů zdrzała na stolemów, 
chtërny redostno ůsmiéchelë să do ni. Pňtemů całé kar-
no, chňc wiodro nie bëło dobré, szło szpacérą bez krôjnă 
stolemów, a Alolilu ňpňwiôdôł, dze chto mieszkô, jak să 
zwie a co robi.

– Tu, w ti chëczi, żëje rodzëna Jojojów. Hewň, to je 
prawie jeden z nich, ňjc rodzënë – pňkôzôł na kłóniają-
cégň să stolema.

– Jo, jo, jô, to jô jem, jo – stolem cziwnął do Mariolczi 
wiôlgą pają. – Jo, jô jem tu kňwôlă, jo.

– Hi, hi – zasmiało să dzéwcză, a pňmëslało: – „Jô 
mést wiém, czemůż ňn să zwie Jojo”.

– Tam mieszkô jachtôrz Jópi, a za jegň chëczą mô swój 
dodóm gůslôrz Krama. To je bůdink Jakceta – prowadni-
ka, chtëren znaje tu wszetczé drodżi a stegnë, nawetka ne, 
co prowadzą do Gňska.

– Króla mňrza! – Mariolka jaż pňdskňkła.
– Jo, a skądkaż të wiész chto ňn je? – Jakcet pňdeszedł 

krócy Alolilu.
– Kň wszëtcë wiedzą, że to ňn je królă mňrza, nawetka 

tak môłé dzeckň jak jô – bůszno pňchwôlëła să Mariolka, 
a tej prosząco wezdrzała na Jakceta: – Zaprowadzysz mie 
do niegň?

– Dzysô? Dzysô – nen zdrzącë w niebň krącëł głową 
– to să nie dô. To je dalek, słunuszka nie je widzec, kůrza-
twa… Nié, nié, dzysô lepi nie jic. 

– Szkňda – zajiscëło să dzéwcză. – Tej mňże cos mie 
ň nim ňpňwiész.

– Jo, ale nié bůten, rôcză do se – zabédowôł Jakcet. 
– Pňjma wszëtcë.

– Wszëtcë më nie wlézemë – zawňłelë stolemi. 
– Wlézemë. – Dobrzësłôw wëcygnął głowă bez rësënă, 

a tej rzekł do Warcësława: – Mňgă królu?
Czej nen cziwnął głową na zgňdă, Dobrzësłôw wë-

szeptôł jaczés niezrozmiałé słowa, a głosno zawňłôł: 
– Terôzka mňżemë wszëtcë jic w chëcz Jakceta.
Chňc pň prôwdze nick taczégň cëdownégň să nie 

stało, nie łisnăło, nie grzëmňtnăło, nie pňjawił să dim, 
chëcz să nie pňwiăkszëła, ani téż stolemë nie zmiészi-

łë să. Zwëczajno, wszëtcë, jak stojelë, wlezlë w chëcz do 
paradnicë.

– Cëż za czarë! – zawňłała Mariolka. – Jakůż të to 
zrobił?

Dobrzësłôw le să tak krëjamno ůsmiéchnął, a rzekł:
– To są naju, krôsniătów, czarë, jaczich nikňmů, chňcbë 

më kňgňs baro lubilë, ni mňżemë zdradzac.
Czej ju stolemë să rozsadłë, a krôsniăta ë Mariolka 

wëlazłë z kňżëcha, Jakcet zaczął ňpňwiesc ň Gňsků.
– Przódë lat, czej më jesz żëlë w pňmňrsczi krôjnie, 

Bôłtă rządzëł Gňsk. Mieszkôł ňn w pałacu wëbůdowónym 
z żôłtégň kama, chtëren zatacony béł dzes na dnie mňrza. 
Dze? – tegň wieră nawetka mądré krôsniăta nie wiedzą. 
Gňsk rządzył mądrze a darził mňrsczim brzadă stolemë, 
lëdzy, krôsniăta a wszëtczich, co nad mňrză mieszkelë. 

Miôł ňn pëszną córkă, chtërną chcôł ňżenic z królă 
pôłniowëch, cepłëch mňrzów. Równak na nie chca nick ň 
tim czëc, bň ůwidzała so rëbôka. Czë ňn béł z rodu sto-
lemów, czë lëdzy – tegň nie wiém. Jednégň dnia przëpro-
wadzëła ňna swňjégň můlka do pałacu proszącë ň bło-
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gňsławieństwň. To baro rozgňrzëło ji ňjca, chtëren ze 
złoscë wënëkôł jă z dodomů, a pałac roztrzaskôł na drob-
notë, chtërne jesz dzysô mňże nalezc na sztrądze mňrza. 
Biédnô córka, w towarzëstwie swňjégň můlka a ňrszaků 
mňrsczich pannów – mňrzëców, wădrëje ňd ne czasu pň 
mňrzach ë ňceanach. Tam sam gwës bëlë ňni widzóny, 
bň wiele ň nich mňże ůczëc w rozmajitëch legeńdach  
a bôjkach ňpňwiôdónëch na całim swiece. Zôs Gňsk wë-
cygnął na nordowi biegůn, dze wëbůdowôł dlô se lodowi 
zómk, w jaczim mieszkô do dzysdnia. Ňd czasu, czedë 
wënëkôł swňjă córkă, nie gňli să, nie chňdzy do frizérë, 
temů mô długą brodă, wąsë a klatë. Całi pňkrëti lodă spi 
sedzącë na trónie. Czedë să bůdzy w złim hůmňrze, bň co 
lëchégň mů să sniło, tedë to dôwô na mňrzu wiôldżi szto-
rëm. Gňsk wëpůszczô swňjégň strasznégň słëgă Szôliń-
ca, chtëren, nëkającë przed sobą wiôldżé wałë, topi bôtë  
ë ňkrătë a niszczi mňrsczi sztrąd…

Czëjącë tak co Mariolka zaczăła płakac. Dozdrzôł to 
Dobrzësłôw, chtëren pň cëchů zapëtôł:

– Mariolkň, cëż să stało?
– Bň…, bň… mój tatk… je rëbôkă. Jô móm strach, 

cobë nen straszny Szôlińc mů co lëchégň nie zrobił…
– Nie jiscë să dzéwczątkň ň dobrim serduszků – Do-

brzësłôw widzącë, że Mariolka ju nie słëchô ňpňwiescë 
Jakceta, le teskno rozmiszlô ň dodomie, tatků ë mëmce, 
wstôł, klepnął w răce, a zawňłôł:

– Jakcece, Alolilu, stolemë. Wëbaczta drësze, ale ju 
czas să z wama ňddzăkňwac…

– Co? Tak flot, wë dopiérze co przëszlë – Alolilu wëz-
drzôł na zawiodłégň.

Na to wstôł Warcësłôw, a ůroczësto rzekł:
– Jô król krôsniătów, Warcësłôw, ňbiécëjă wama, 

a ňsoblëwie cë Jakcece, że jesz do was zawitómë, bë jes 
mógł skůńczëc swňjă ňpňwiesc. Timczasă, dzăkůjemë za 
gňscënă, le wôżné sprawë kôżą nama ju jic.

– Jô przeprôszóm… jô nie chca wama psuc zabawë… 
– wëjikała bez łzë Mariolka. – Jô wama baro dzăkůjă. Nie 
gňrzta să. Jesta pň prôwdze dobrima drëchama…

– Më să wcale a wcale nie gňrzimë – ůsmiéchnął să 
Alolilu. – Më bë rôd jesz ce widzelë kňl nas.

– Nigdë ň was nie zabą… – Mariolka nie sfňrtowa 
skůńczëc słowa, czej zmerkała, że je w swňjim dodo-
mie…

Co dzejało să dali, dowiéta să z pňstăpnégň dzélu przigň-
dów Mariolczi.

Najô ùczba -
Redakcjô: Danuta Pioch
Òbrôzczi: Joanna Kòzlarskô
Stałô wespółrobòta: Róman Drzéżdżón,  
Hanna Makùrôt, Janusz Mamelsczi,   
Aleksandra Pająk, Lucyna Sorn

edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii”
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1. Ùrodzył sã Jezësk na zómkù w Bëtowie
Zazwònił nôwikszi zwón
Ceszą sã lëdzëska w Lëzënie, Wejrowie
Chùtuszkò ùzdrzec Gò chcą
Zapłakôł. Marija dzecuszkò pòsmùka
Józef sã jiscy: je zdrów?
Ùsmiałë sã òczka Bòżégò Knôpika
Chwileczkã pózni ju spôł...

Zybie Gò kaszëbsczé mòrze
Mùjkô Gò kłosama zbòżé
Môłëch ptôszków chùr dzys kòlãdã spiéwie Mù.

2. Òd Bôłtu, ze Stołpë, z kaszëbsczi stolëcë
Wanożi z redotą lud
Je Môrcën i Wanda, są starszi i dzecë
Gwiôzdë prowadzy jich wid
Z Lëpniców w darënkù zabôwków miech pełny
A w kankach mlékò i miód
Zôs z Gdinie nôlepszé dlô dzôtków pielëszczi
Kòlibka, grochòtczi są
Ref: Zybie Gò ...

3. Czej wëszedł òstatny gòsc nasta cëszô i
òstôł leżącë le sóm
Skòpicą naniosłé je fizmateńtów, czë
Na to, czë na to òn żdôł?
Chto pòdarëje Mù serce, przësygnie, że
 Bëlniészim człowiekã mdze
Chto bãdze w sztãdze i z grzéchù sã dwignie, ten
Nôbarżi ùceszi Gò.
Ref: Zybie Gò ...

1. Urodził się Jezusek na zamku w Bytowie
Zadzwonił największy dzwon
Cieszą się ludziska w Luzinie, Wejherowie
Szybciutko ujrzeć Go chcą
Zapłakał. Maryja pogłaskała dzieciątko
Martwi się Józef: czy aby zdrowe?
Uśmiechnęły się oczęta Bożego Chłopczyka
Chwileczkę później już spał...

Kołysze Go kaszubskie morze
Pieści Go kłosami zboże
Małych ptaszków chór 
Dziś śpiewa Mu kolędę

2. Od Bałtyku, ze Słupska, z kaszubskiej stolicy  
wędruje z radością lud
Jest Marcin i Wanda, są starsi i dzieci
Prowadzi ich światło gwiazdy
Z Lipnic w prezencie wór zabawek pełen
A w bańkach mleko i miód
Zaś z Gdyni najlepsze dla dziatek pieluszki
Kołyska, grzechotki są

Kołysze Go...

3. Gdy wyszedł ostatni gość nastała cisza  
i pozostał sam leżąc
Naznoszono masę rzeczy, lecz czy tego,  
czy tego oczekiwał?
Kto podaruje Mu serce, przysięgnie,  
że będzie lepszym człowiekiem
Kto będzie w stanie wydźwignąć się z grzechu- 
najbardziej ucieszy Go.
Kołysze Go...

Muzyka i słowa: Tomasz Fopke
Tłumaczenie z kaszubskeigo: Tomasz Fopke

Ùrodzył sã Jezësk Urodził się Jezusek
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Janusz Mamelsczi

Témat: Kòmpùter – naji drëch?  
Céle zajãców:
– cwiczenié słëchaniô i rozmieniô kaszëbsczich  	
 tekstów; 
– cwiczenié czëtaniô i zapamiãtiwaniô; czëtanié 	
 cëché;
– cwiczenié kaszëbsczi gôdczi;  òdpòwiôdanié na	
 pëtania  na spòdlim tekstu i swòjégò żëcô; 
– cwiczenié pisaniô; òdpòwiôdanié na pëtania,	
 fùlowanié zdaniów; 
– bògacenié i rozwijanié słowiznë zrzeszony 	
 z kòmpùtrã i jinternetã;
– bògacenié i rozwijanié znajomòscë kaszëbsczich	
 frazeologizmów;
– òbznajomienié z kaszëbsczima jinternetowima	
 starnama;
– procëmdzejanié zanôleżnieniémù òd kòmpùtra 	
 i jinternetu.

Pòmòce:
– òpòwiôdanié  Janusza Mamelsczégò 	
	 Mack - kòmpùter, 
– kartczi z pòlétama.

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

Pòlétë: 
1. Pòsłëchôj, jak szkôlny czëtô òpòwiôdanié, 
zaznaczë słowa, jaczich nie znajesz i dowiédz sã, co 
òne znaczą. 
2. Przeczëtôj òpòwiôdanié sóm pò cëchù. 

Mack - dzél IV – Kòmpùter
W mòji klase prawie wszëtcë ju mają kòmpùtrë. 

Blós jô jesz ni móm ti cëdowny maszinczi. Nick to 
nie pòmôgô, że jô tëli razy ju prosył nënkã i tat-
ka. Òni są ùpiarti. Nijak jô jich ni mògã dostac na 

swòjã stronã. Czejbë w mòji klase nicht kòmpùtra 
ni miôł, tej jô bë nick nie rzekł. A tak? Czasã to 
mie jaż sã nie chce zdrzec na ten swiat. A starszi 
dërch swòje:

– Nie mëslë le ò swòjim pãpkù, knôpkù. Më jesz 
mùszimë kùpic wiele wôżniészich rzeczi jak ten 
twój kòmpùter – gôdôł tatk.

–	Jo, a tej të bë le w tim kòmpùtrze sedzôł. Tak 
cos! Bùten të bë ju pewno wcale nie szedł – jisca sã 
nënka. – Të le dopiérkù nie chcesz nama pòmagac, 
a co bë tej bëło?

Kò cëż, pësk  jô miôł wëkrzéwiony na drëgą 
stronã, a mój kòmpùter kòt na ògónie niósł.

Dłudżi czas jô bë sã dôł głowã ùcąc, że pòzwa 
przëjãcé wzã sã òd tegò, że w dzéń przëjãcégò 
dzôtczi przëjimają wiele drodżich darënków. Jaż 
w drëdżi klasë jô do rozëmù doszedł. Katechetka 
nama rzekła, że to jidze ò przëjãcé Jezësa do serca. 
Kò cëż. Ni ma co za wiele so brac do głowë.

Tak téż w maju sã òkôzało, że dëcht czësto zmi-
lony jô nie béł. Na przëjãcé jô dostôł kòmpùter. Mój 
të Panie. Jaż mie sã òczë smiałë. Dzeż to napisac?

Kò mòje szczescé nie dérowało za długò. Starszi 
téż wnet sã pòznelë na kòmpùtrze. A tej nasze żëcé 
baro sã zmieniło:

– Nënkò , jô jem głodny! Czedë bãdze wiecze-
rza? 

– Zarô, zarô. Jô wnet jidã, leno skùńczã tã jigrã.
– Tatkù, pòwiédz cos nënce. Jô bë téż chcôł sad-

nąc do kòmpùtra! To je mój kòmpùter, jô gò dostôł! 
–jô stojôł jak na wãgliszkach a jamrowôł.

– Jo, Tereskò, të za wiele sedzysz przë tim 
kòmpùtrze. Wezle terô òdéńc, a zrób mie plac, jô 
bë doch téż chcôł czasã do nie sadnąc.

Tak mòji starszi mie z kòmpùtrã wëpùcowelë.

Janusz Mamelsczi

1. Òdpòwiedzë na pëtania:
a. Co Mack baro chcôł miec?
b. Kògò òn ò to prosył?
c. Czemù òni mù nie chcelë  tegò kùpic?
d. Jak Mack sã tej czuł?
e. Co Mack dostôł na przëjãcé?
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3. Pòdpiszë elemeńtë òbrôzka, pòzwë wëbierzë  
z pòdónëch: 

kòmpùter,  mësz,  rum (spacja), platka, ekran,

kluczplata (klawiatura), tapéta, òbrôzk (ikona)

8. Zaznacz te zdania, co mówią ò tim, co robic 
żebë nie bëc zanôleżnym òd kòmpùtra:
 a. Sedzec wiele przë kòmpùtrze.
 b. Wiedno miec kòmpùter włączony.
 c. Miec kòmpùter w jizbie, dze spòtikô sã familiô.
 d. Miec kòmpùter w swòji jizbie.
 e. Nie chòdzëc bùten i nie pòtikac sã z drëchama	
     i drëszkama.
 f. Nie sedzec przë kòmpùtrze dłëżi jak gòdzënã	
    na dzéń.
 g. Włączëwac kòmpùter blós, jak gò brëkùjemë,	
 a pòzni gò wëłączëwac.
 h. Chòdzëc wiele bùten i pòtikac sã z drëchama 	
     i drëszkama.
9. Doma:
Jeżlë widzało cë sã opòwiôdanié ò Mackù, mòżesz 
zazdrzec na starnã www.mamelski.yoyo.pl,	tam 
nalézesz wicy historiów ò Mackù. Zazdrzë téż na 
jiné kaszëbsczé starnë:
a. www.kaszubi.pl b. csb.wikipedia.org
c. www.naszekaszuby.pl; d. www.cassubia-
dictionary.com; e. zymk.net
Zastanów sã i pòwiédz, jakô starna widza cë sã nôbarżi.

rzeczónka
dostac kògòs na swòjã stronã
nie chcec zdrzec na ten swiat

mëslëc le ò swòjim pãpkù
dërchã w czims sedzec

miec pësk wëkrzéwiony na 
drëgą stronã

kòt cos na ògónie niósł
dac so głowã ùcąc

duńc do rozëmù
brac cos sobie do głowë
stac jak na wãgliszkach

wëpùcowac kògòs z czims	
òcze sã smieją

znaczenié
przekonać, namówić
być egoistą, samolubnym
być złym, zmartwionym,
nie ma na coś szans
być zniechęconym, smutnym

przejmować się czymś
ciąglę się czymś zajmować, na coś patrzeć
być czegoś pewnym
bardzo się cieszyć
przechytrzyć, oszukać kogoś na czymś
niecierpliwić się
czegoś się dowiedzieć

4. Dofùluj zdania pòdónyma słowama:
a. W ......................... mòże nalézc wnet wszëtkò.
b. Na ùczbach .......... më robimë na kòmpùtrach.
c. .......................... dobrze zarôbiô.
d. Kòmpùter, jaczi mòże ze sobą nosëc, to .........

Jinternet,  jinfòrmatika,  laptop,  jinfòrmatik
5. Jeżlë môsz kòmpùter, pòwiédz, co na nim 
robisz. Wezwëskôj pòdóné słowa:

kòrzëstóm z jinternetowi sécë, òbzéróm
jinternetowé starnë, wësyłóm e-maile, wësyłóm
doczepniczi (załączniki), wchôdóm na kôrbiónkã
(czat), brëkùjã rozmajité programë, grajã 
w rozmajité jigrë, słëchóm mùzyczi, òbzéróm
filmë, ùczã sã, brëkùjã mùltimedia

6. Dofùluj zdania pòdónyma słowama:
Żebë wëszëkac jakąs jinternetową starnã mòżna
skòrzëstac z ....................... .  Do òtemkniãcô
starnë pòtrzébnô je .............................
Kòmpùtrową mëszą mòże ................ i rëchac
................ pò ekranie. Do drëkòwaniô 
z kòmpùtra brëkùjemë ..................... 

szëkôcz, klikac, kùrsór, jinternetowô adresa, 
drëkarka 

7. Pierszé słowò w pierszi rédze diagramë òznôczô 
plik. Wëszukôj jiné słowa schòwóné w diagramie 
a sparłãczoné z kòmpùtrama. Wëpiszë je i dopiszë 
pòlszczé znaczenié. Je jich jesz 12.

L O P K A D R E S A C

E P D Z L M Ë S Z S Z

K L I K A N I É I L C

R A S R P T R C W M Ó

A T K A T A L Ó G O N

N K A K O Ò B R Ô Z K

C A T A P É T A E X A

f. Jak òn  sã tej czuł?
g. Chto wiele sedzôł przë kòmpùtrze?

2. Dopasuj rzeczónczi do znaczeniów i sparłãczë je 
sztriszkama.
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Dark Szëmikňwsczi

Kaszëbi pòd 
Grunwaldã (dzel I)

Zdanié pòdrZãdno ZesadZoné prZëdôwkòwé

– ze zdanim pòdrzãdno zesadzonym przëdôwkòwim 
mómë do ùczinkù, jeżlë pòdrzãdné zdanié mô fùnkcjã 
przëdôwkù w nôdrzãdnym zdanim. Pòdrzãdné zdanié 
przëdôwkòwé – to taczé pòdrzãdné zdanié, jaczé 
je òkreslenim jistnika abò znankòwnika w zdaniu 
nôdrzãdnym. Tak tej pòdrzãdné zdanié zastãpiwô 
przëdôwk nôdrzãdnégò zdania i òdpòwiôdô na pëtania: 
jaczi?, chtëren?, czij?, wiele?, kùli? Pòdrzãdné zdania 
przedôwkòwé parłãczą sã z nôdrzãdnyma zdaniama za 
pòmòcą wzglãdnëch zamionów: chtëren, jaczi abò za 
pòmòcą wiążënów: że, żebë, cobë, abë.
Przëkładë zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch 
przëdôwkòwëch:

1 pòdrzãdné                        2 nôdrzãdné   
Jesz pò nim stojała za rzéką góra przidkô, na 
chtërny nick nie rosło.

1 nôdrzãdné                         2 pòdrzãdné
A jô czuł taką słabòsc w gnôtach, żem légł na 
wznak.

Hana Makùrôt
Zdania pòdrzãdno  
zesadzoné przëdôwkòwé

1

2

1

2

Céle:
Pò skùńczenim ùczbë ùczeń mô:
– znac datã biôtczi pòd Grunwaldã i ji wińdzënë;
– znac pòliticzné wëbòrë pòmòrsczich ksążąt òbczôs 
pòlskò-krzëżacczégò spiéru;     
– pòsługëwac sã rozmajitima ôrtama dërżéniowëch 
tekstów. 
Metodë:
– robòta z dërżéniowim tekstã;
– diskùsjô;
– wëłożënk.
Didakticzné pòmòce:
– dërżéniowé tekstë (dodôwczi 1- 4);
– historicznô karta.
Biblografiô
Labuda G., Historia Kaszubów w dziejach Pomorza,  
t. 1: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006.
Nadolski A., Grunwald 1410, Warszawa 2003. 

Cyg ùczbë:
1. Przëbôczenié wiédzë na témat Krzëżôków i jich pań-
stwa. Danié bôczënkù na to, że w 1309 rokù dobëlë całé 
Gduńsczé Pòmòrzé. Szkólny, przë ùżëcym historiczny 
kartë, przedstôwiô nôtejszą (zôczątk XV stolecégò) 
pòliticzną sytuacjã pòmòrsczich ksãstwów i jich sąsa-
dów.
2. Ùczniowie, pòd czerënkã szkólnégò, analizëją tekst 
zawiarti w 1. dodôwkù. Na jegò spòdlim:
a) pòkazëją, w jaczi spòsób Krzëżôcë szukelë 
wspiarcégò; 
b) òbjôsniają, czë pòmòrsczi ksążãta bëlë wiérnyma 
zdrësznikama Zôkònu.
3. Analiza materiałów z dodôwków 2, 3. Szkólny dôwô 
òsoblëwé bôczenié na sprawã włączeniô sã Kaszëbów 
z Gduńsczégò jak téż Zôpadnégò Pòmòrzô w biôtkã pò 
stronie Krzëżôków. Pò analizë tekstów ùczniowie pro-
wadzą diskùsjã na témat przëczënów włączeniô sã na-
jich prastarków pò krzëżacczi stronie.  

Historiczné sztôłcenié

Rozwiązanie Konkursu
Rozrzeszenié Kònkùrsu dlô Czëtińców 

pòwiôstczi Bôjkòwô krôjna

Nôdgrodë za dobré òdpòwiedzë w Kònkùrsu dobëłë:
1. Marta Reclaf ze Spòdleczny Szkòłë w PùzdrowieMarta Reclaf ze Spòdleczny Szkòłë w Pùzdrowie
2.  Daria Dudzik ze Zbiéru Szkòłów w LeznieDaria Dudzik ze Zbiéru Szkòłów w Leznie
3.  �dita Wenta ze Zbiéru Szkòłów w Gòwidlënie�dita Wenta ze Zbiéru Szkòłów w Gòwidlënie
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4. Na spòdlim dodôwków 2, 3:
a) pòdôj miono pòmòrsczégò ksyżëca, chtëren 
biôtkòwôł pòd Grunwaldã pò krzëżacczi stronie; 
b) òpiszë kawel te ksãca òbczôs biôtczi i zarô pò ni; 
c) wëjasnij, skądka wzãła sã deja ùdzélu  
w biôtce pò krzëżacczi stronie mieszczónów  
i pòréncznopòmòrsczégò ricerstwa (wëzwëskôj téż 
jinszą wiédzã);
d) pòdôj terôczasną pòzwã môla  Hamerstein (jinszô 
wiédzô);
e) òbjasnij, czë scwierdzenié, że grunwaldzkô biôtka je 
znanką dobëcô słowianiznë nad germańsczim swiatã je 
prôwdzëwé.

Dodôwk 1. Midzë Pòlską a Zôkónã – pòlitika 
pòmòrsczich ksążąt 
(Historia Pomorza, t. 1 (do roku 1466), red. G. Labuda, 
cz. 2, oprac. K. Ślaski, B. Zientara, Poznań 1969, s. 284, 
285) 

Dëtczi (…) miałë Zôkónowi pòmòc w zbùdowanim 
szeroczi procëmpòlsczi zdrëszënë. Jich ùrokòwi ni mógł 
sã òprzéc żóden z pòmòrsczich ksążąt. Nawetka War-
cësłôw VIII z daleczi Wòlegòszczë (…) pòspiesził pò 
swój dzél, przërzékającë ùroczësto w Malbòrgù 28 VII 
1409 rokù zbrojną pòmòc, zarãczóną przez jegò mia-
sta. Na zjezdze z wiôldżim méstrã 20 VIII 1409 rokù 
w Szczecynkù Świãtobór szczecyńsczi i Bògùsłôw VIII 
słëpsczi, za jurgelt pò 2 tys. kòpów prasczich groszów 
na rok, przëjãlë na se òbrzészk wspiéraniô Zôkónù pro-
cëm Pòlsce z całą sëłą, jaką zarządzają. Jak tej miôł 
bëc òmaniony rozdôwny Ùlrik, czej nie dożdôł wiér-
notë pòmòrsczich ksążąt (…). Leno Swiãtobór wëtrwôł  
w dónym słowie i przësłôł na plac biôtczi sëna Kazmié-
rza z 600 kòpiama ricerzów. (…) Wòlegòsczi Warcësłôw 
czësto zabéł, co przëmówił zrobic, ale co téż nie bëło 
dlô nie przeszkòdą do przëjãcô pò Grunwaldze nowëch 
sëmów òd Krzëżôków, zrobieniô nowégò òbiécënkù  
i – znowa niedotrzëmaniô gò.  Równak nôwikszą chi-
troscą wëkôzôł sã Bògùsłôw VIII. Bãdącë dobrim 
znajôrzã Pòlsczi, nie béł tak gwësny krzëżacczégò do-
bëcô jak jegò młodi szczecyńsczi krewny; zebrôł tej w 
1410 rokù swòje sëłë i żdôł na rozsãdzenié.  Pò klãsce 
Zôkónu zaczął wspierac Jadżełłã i przejął czile zómków 
i miastów z rąk òbjãtëch ùrzasã Krzëżôków.

Dodôwk 2. Pòczątk grunwaldzczi biôtczi
(T. Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska z XVI wie-
ku, t. 1, tłum. K. Gołda, Szczecin 2005, s. 494)

(…) zôkón pòsłôł (…) dwùch heroldów do królews-
czi leżë. Jeden czôrnégò na piersach miôł òrła z krziżã, 
co bëło céchã zôkónu; drëdżi – grifa czerwònégò, 
chtëren béł céchã ksãca Kazmiérza szczecyńsczégò,  
i wòjnã królowi wëpòwiedzelë. Òbaj heroldowie pò na-
dżim mielë mieczu i dającë je królowi, rzeklë, jiże òba 
miecze zôkón mù pòsyłô, ażbë sã miôł czim procëm 
niemù brónic.  

Dodôwk 3. Chòrągwie dobëté przez Pòlôchów pòd 
Grunwaldã

A
 (Jana Długosza chorągwie grunwaldzkich zwycięz-
ców, oprac. S. Kuczyński, Warszawa 1989, s. 9) 

Krzëżacczé chòrągwie dobëté pòd Grunwaldã Długòsz 
òpisôł w apartnym dokôzu Banderia Prutenorum (Cho-
rągwie pruskie). Dôł w nim téż farwné malënczi nëch 
chòrągwiów namalowónëch przez malôrza z Krakòwa 
Stanisława Durinka wedle òrginałów, co wiszą w kate-
drze na Wawelu. 

B
(Jana Długosza Banderia Prutenorum, wyd. K. Gór-
ski, Warszawa 1958, s. 228, 236, 240)

Chòrądżew kòmturstwa i miasta Gduńska, chtërnã 
prowadzył gduńsczi bùrméster ze swòjich i wënajãtëch 
lëdzy, z dwòrczôków hewòtno mieszczónów  
i mòrsczich òkrãtników, co jich zwią  „schewkindri”, 
lëdzy zuchternëch i wiôldżi òdwôdżi, a nie zdrugają-
cëch sã przed niżódnym ôrtã smiercë, równak barżi 
chãtnëch do òkrãtowi i mòrsczi biôtczi niżle lądowi; 
fùlowelë òni gduńską chòrądżew jaż do sto kòpijników 
i delë sã w biôtce pòznac jakno dzyrzczi żôłnérze. (…)

Chòrądżew gduńsczégò kòmturstwa (…), pòd nią 
bëlë zôkònny bracô ricerze z dodomù i gduńsczégò 
kónwentu, dwòrczôcë i lëdze ricersczégò stanu, a téż 
cëzy ricerze za dëtczi najãti. (…)

Historiczné sztôłcenié

Dokùńczenié na str. VIII
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Historiczné sztôłcenié

Wanda Lew-Czedrowskô
Témat: Jakô mô bëc twòja mòwa?  
            – Jan Karnowsczi „ Jô bëm leno chcôł”
Céle:   
– pòznanié wiérztë Jana Karnowsczégò „ Jô bëm leno 
chcôł”;
– dokònanié analizë dokôzu;
– artisticzné spòsobë òbrazowaniô;
– funkcje ùżëtëch we wiérzce artisticznëch spòsobów;
– sztôłcenié włôsny pòstawë wedlë kaszëbsczégò 
jãzëka.
Pòmòce: Jan Karnowsczi „ Jô bëm leno chcôł”- tekst 
wiérztë, pòrtret pòétë.

1. Przeczëtanié wiérztë – cëché czëtanié zePrzeczëtanié wiérztë – cëché czëtanié ze 	
 zrozmienim. Òpòwiôdanié, ò czim òna je.
2. Przetłómaczenié na pòlsczi jãzëk całoscë 	
 (z òsoblëwim zwrócenim ùwôdżi na trudniészé	
 słowa): np. co, zawdë precz, zbëstrził, wid ... 
3. Chto je pòdmiotã liricznym, co na to wskôzëje? Do	
 kògò pòdmiot liriczny gôdô, co na to wskôzëje?	
 (fòrma czasnika w przińdnym czasu – jô bëm leno 
 chcôł- wërôżô żëczbã;	
 zamiona – twòji mòwë, twòja chëcz, żebës të … 
 cësnął, twój wstid, òkò twòje, twòji piesni, twé 
 mëslë, twé żôle; 
 fòrma czasnika -żebës mòwã miôł).
4. Jaczé żëczbë dlô mòwë mô òsoba mówiącô? (zôpis 	
 na tôblëcë i w zesziwkach)
 (Òsoba	lirëcznô chce: 
	 – żebë mòwë nie przëkrëłë grobë (Co òznôczô to 
 stwierdzenié? Czë mòwa mòże ùmierac?Co wiész na 
 témat ùmieraniô môłëch jãzëków? Czë kaszëbizna 
 téż do nich nôleżi?);

– żëbë tësąc lat jesz żëła (Wiele lat/wieków kaszëbizna 
 ju żëje – co wiész w ti   sprawie?); 
– żebë chëcz nie bëła dlô ni klôtką (Czë mòwa mòże 
 sã rozwijac w niewòlë? Przëwòłôj rozmajité cemné 
 stronë dzejów Kaszëb, czej mòwa ni mia dlô se 
 dobrégò czasu.);
–  żebë zapragnãła słunka, a ji smiałi lot nigdë ni miôł 
 kùńca (Czë dzysô kaszëbizna je blëżi słuńca, niżle 
 pierwi? A mòże wcale nié – pògadôjta ò tim.); 
– żebë nikt sã ji nie wstidzëł (Co robic, jaczé pòdjimac 
 dzejanié, żebë Kaszëbi bëlë bùszny ze swòji mòwë?); 
– żebë kòżdi zdrzôł smiało wkół i béł mòwie wiérny 
 (Bëc wiérnym – komù? czemù?- pòjãcé wiérnotë 
 i niewiérnotë w żëcym człowieka. Czë  
 w dzyséjszich czasach to mô jesz znaczenié dlô 
 młodégò pòkòleniô?);
– żebë ji pòwierził wszëtczé mëslë i żôle, całé wsëczëcé 
 (Ò co jidze w tim scwierdzenim?);
– żebë nicht nigdë ji nie spiéwôł „pùsti nocë”/.
5. Wëjasnienié zwëkù „pùsti nocë”, jak to sã mô do	
 mòwë? 
6. Wskażë artisticzné spòsobë i pòzwij je: przenosnie	
	 ––	mòwë nie przëkrëłë grobë, tësąc lat mô jesz żëc, 
 zapragnãła słunka, smiałi lot nigdë ni miôł kùńca; 
 epitetë - letny dzónk, szeroczi wid, całą dëszã, głupi 
 wstid, piesni mòc; pòrównania...
7. Do kògò i pò co kôrbi pòdmiot liriczny? Jak to sã	
 mô do Twòjégò pòzdrzatkù na kaszëbsczi jãzëk?	
 – wëpòwiedzë ùczniów.
8. Doma: napisac wëpracowanié  „Jakô mô bëc  
 mòja - twòja mòwa?”

Ùczniowie strzédnëch szkòłów

Chòrądżew Kazmiérza, słëpsczégò abò szczecyńsczégò 
ksążëca, chtërnã prowadzył sóm ksążã Kazmiérz ze 
swòjich lëdzy nié bez nôwikszi beztczë i nieczestnotë 
swòji i miona swégò a téż rózdżi i nôrodu swégò i mòwë, 
òsamãtóny spiekloną pragniączką złota, wëpôliwszë na 

se, rodze swòjim i pòtómstwie wieczësti céch sromòtë. 
(…) sóm razã z chòrągwią i niechtërnéma ricerzama 
pòjmóny znôszôł jaczis czas sôdzową biédã, równak 
z dobroctwa Władisława, pòlsczégò króla, béł z niegò 
òdpòjãti.  


