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Autołë
Mój tatk je baro za autołama. Autół më mómë, 

jak jô mňgă pamiăcą sygnąc. A tatk gôdô, że ten, 
jaczi jô pamiătóm, to wcale nie béł nasz pierszi, 
leno trzecy. 

Jak më dzes jedzemë, szoférą wiedno je tatk, 
chňcô nënka téż mô prawň jazdë. Tatk téż rôz 
do roků jedze z nama autołă na latowiszcze, dzes 
dalek za grańcă, do Chňrwacczi, do Grecczi, do 
Francësczi, abň nawetka do Hiszpańsczi. Chňcô 
to je dalek i réza dérëje baro długň, tatkňwi to 
baro lubi i nawetka w tak dłudżi réze ňn bë nie 
dôł czerowac nënce.

Mój tatk rôd bë zmieniwôł autołë. Òn wiedno 
gôdô, że autół můszi sprzedac, pňkądkă ňn je jesz 
cos wôrt, a tej trzeba téż zarô kůpic nowi, żebë ni 
můszôł do nie za wiele dëtków dokładac. 

– Nôlepi autołë zmieniwac co trzë lata – gôdô 
mój tatk.

Tak samň gôdô wůja Stach, brat mňjégň tatka. 
Wůja tak prawie robi. Mój tatk pewno téż bë tak 
robił, czejbë nié nënka:

– Wa jo, wa bë leno te auta zmieniwa! Cëż wa 
môta za rozëm! Cëż të chcesz ňd te auta? Jemů 
nick nie felëje! Ani mňwë ni ma!

– Ale białkň, to doch je stôri autół, ňn ju nie 
je złómóny szpilczi wôrt! – tatk wiedno próbůje 
dostac nënkă na swňjă stronă, kň ňna wié swňje.

– Të jo, të bë chňc wgôdôł jałowi krowie celă! 
To doch je bůten szëků! 

Nie pňmňgło ani to, że rôz më bë să tim autołă 
wnet wszëtcë zabilë. Czej më jachelë z prokňws-
czi górë, w jedny chwilë minăło nas jaczés kňło. 
Òno le tak skôkało i z wiôldżim szwągă nëkało do 
przódků. Nôprzód ňno przenëkało wedle nas, tej 
dali prosto, a za zôkrătă ňno wczadzëło kňmůs do 
ňgródka.

– Wejle, wejle! Widzysz të! – zakrziknă nënka! 
– Jaczés kňło nëkô! Le ňpasuj!

– Cekawé, kňgň to je kňło? – jô rzekł.
– Doch nié nasze? – rzekł tatk.
– Në, wiéta wa! – rzekła nënka, jak më ju bëlë 

na zôkrăce, a tej jak to nas szmërgnăło, to më să 
jaż ňbrócëlë wkół, a z tëłu to jaż skrë dało. Tej më 
să ňbrócëlë jesz rôz, a szczescé, że tam z przódků 
nick nie jachało, bň më să zatrzimelë dopiérků na 
drëdżi stronie drodżi, krótkň bisząga. Tej to rów-
nak bëło nasze kňło.

Autół më pózni delë naprawic i jezdzëlë nim 
dali.

Jaż przeszło latkň i më jak wiedno przed żniwa-
ma wëbiérelë să na latowiszcze. Tatk lubił wëjéż-
dżac wczas reno, bň tej na drogach bëło mało au-
tołów. Wieczór më wszëtczé tôkle wpakňwelë do 
auta i szlë spac. Ò trzecy reno më wstelë, a za pół 
gňdzënë wszëtcë sedzelë w auce.

– W miono Òjca i Sëna i Dëcha Swiătégň – 
zaczął tatk i włącził autół.

Nôprzód mňtór tak dzywno zaklekňtôł, a tej 
cos z przódků strzélnăło, păkło i mňcno zgro-
chňtało. Mňtór wëgasł i wicy ňn ju nie rësził. 
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– Terô z nama je ůd – rzekła nënka.
– A bňdôj to w krowë wiozlë – jiscył să tatk.
Tatk jesz przë nim chwilă méstrowôł, a tej ňn 

nama kôzôł z autoła wëlezc i jic nazôd do wërów. 
Reno më wszëtczé tôkle z autoła wëwloklë, a tatk 
gň zacygnął do mechanika. Jak ňn przëjachôł na-
zôd, tej ňn nama rzekł, że naprawa bădze dérowa 
nômni dwie niedzele.

Za pôră dni më ju mielë nowi autół. Szczescé, 
że tatk lubił wieczorama sedzec przed kňmpůtră   
i w jinternece ňbzerac auta do sprzedaniô. Temů 
ňn tak chůtkň nalôzł ten nowi autół. Tej më ju 
mňglë na wczasë jachac.

Na pňczątků nama z tim nowim autołă dosc 
głupie szło. Jesz pierszégň dnia naszi rézë më 
stanălë w jaczims miesce, żebë so zjesc pôłnié. Na-
jadłi më jidzemë nazôd, wtim nënka wrzeszczi:

– Jenë, ňni nama mają blokadă założoné!
Pň prôwdze, z prawi stronë z tëłu na kňle bëła 

założonô blokada. Tej tatk zrobił krzëwą můniă, 
zaszedł z drëdżi stronë, a tej ňn să zrobił czësto 
dzëczi:

– Marija Józef, żebë le jednă! 
– Ala na! Tak cos! – dzëwňwa să nënka.
Z drëdżi stronë z przódků na kňle bëła założo-

nô drëgô blokada. Żebë wa wiedza, co më mielë 
kłopňtu z tima blokadama! Jednă założa pňlicjô,   
a drëgą mieskô starżô. Jedny chcelë sztrôfă i drë-
dzë téż.

– Mariczné bůksë! – wrzeszczôł tatk. – Jô doch 
nie bădă dëbeltno płacył za jedno lëché parkňwa-
nié!

Kň nie bëło radë, tatk i tak zapłacył dwie sztrôfë. 
Szczescé, że dali nama ju szło lepi, żódnëch sztrô-
fów më ju wicy nie płacëlë, wczasë nama să mňcno 
widzałë, a dodóm më téż szczeslëwie zajachelë.

Ten nowi autół béł wiele wikszi ňd te stôrégň. 
Nënce ňn să z pňczątků za baro nie widzôł.

– Jenë, taczi wiôldżi autół! Jô ň bňsczi swiat nie 
dóm radë nim jachac – ňna să jisca.

– Ale wiész të co, białkň? Të doch bădzesz 
mňgła jezdzec tim stôrim – ňdrzekł tatk.

I pň prôwdze, terô nënka zacză jezdzëc do ro-
bňtë autołă. Kň jak le ňna rôz miast te stôrégň mů-
sza wząc nowé, tej ňna ju te stôrégň wicy nie chca. 
Tatk krącył nosă, kň nënka le patrza swňjégň:

– Kň ňno mni pôli! A tej to jesz je dizel, a ropa 
doch je tańszô.

Tej nie bëło radë, tatk znôwů ňstôł ze stôrim 
autołă. 

Bez to nënczëno jeżdżenié tatk bë wnet dostôł 
hercklekňtów.

Nënka bez dwadzesce lat jezdza do robňtë au-
tobůsă i ňna jesz nie bëła nôłożen autoła. Jednégň 
dnia tatk cos grzebôł na ňbňrze i czekôł, jaż nën-
ka z robňtë przëjedze dodóm. Wtim ňn widzy, że 
nënka drogą jidze piechti: 

– Marija Józef, białkň, co să stało? Dze të môsz 
autół?

– Jenë! – nënka złapia să za głowă. – Jô ň nim 
zabôcza. Jô gň ňstawia w robňce.

Nënka, tak jak wiedno, skůńcza robňtă, szła na 
autobůs i jacha dodóm. A autół ňstôł stojąc. 

Tatk să terô ůspňkňjił, bň chůtczi to rozmajice 
jemů wskazywa. Òn ju widzôł autół dze w rowie, 
abň na drzewie, czësto rozbiti.

Rôz, jak më jachelë tim nowim autołă bez las, 
tatk mie dôł sadnąc z przódků. To cë bëło! 

– I jak cë să widzy, synků, co? – spitôł să tatk.
– Fëjn – jô ňdrzekł.
A za chwilă jô rzekł:
– Jak jô bădă starszi, tej jô so kůpiă porsche.
– Jo, mňżesz so kůpic – spňkójno ňdrzekł tatk.
– A ten autół jô ňddóm mňjémů synkňwi 

– jô jesz dodôł, a ledwň jô to rzekł, tej to nas tak 
szmërgnăło, że më bë wnet wjachelë w drzewň. 
Szczescé, że tatk zdążił ten autół scygnąc. Kň ňn 
jaż dostôł wiôldżich ňczów.

Czasă, jak jô tak ň tich autołach mëszlă, tej mie 
să zdaje, że ňne równak są baro niebezpieczné. 
Mňże bez nich to bë równak bëło lepi na swiece?
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Dark Szëmikňwsczi

Pòmòrzé òb czas panowaniô 
Bògùsława X Wiôldżégò

Céle ùczbë	
	 Pò skùńczenim ùczbieniô szkòłownik mô: 
 – rozmiôc scharakterizowac cząd panowaniô
 Bògùsława X Wiôldżégò, 
 – wëliczëc nôwôżniészé zasłëdżi ksãca
 dlô gòspòdarzczégò i kùlturalnégò rozwiju  
 zôpadnopòmòrsczégò państwa, 
 – rozmiec ùżiwac historiczną kartã  
 i analizowac rozmajité ôrtë historicznëch   
 zdrojów wiédzë.

Metodë robòtë	
	 – robòta z dërżéniowim tekstã 
 – diskùsjô 
 – wëłożënk

Didakticzné pòmòce	
	 – dërżéniowé tekstë (dodôwczi 1–4)

Biblografiô 
Boras Z., Książęta Pomorza Zachodniego, Poznań 1996.
Rymar E., Wielka podróż wielkiego księcia. Wyprawa 
Bogusława X pomorskiego na niemiecki dwór królewski, 
do Ziemi Świętej i Rzymu (1496–1498), Szczecin 2004.

Cyg ùczbë
 1. Przëbôczenié wiédzë – jakno element tegòPrzëbôczenié wiédzë – jakno element tegò 
dzéla ùczbë je nót wëzwëskac pòlétë z cwiczënkù  
1 na témat pòliticzno-òbeńdowëch dzelno-
tów w Zôpadny Pòmòrsce a téż pòliticznëch 
sparłãczeniów midzë zôpadnopòmòrsczima ksã-
cama a jich sąsadama (òsoblëwie z  Branden- 
bùrgią i Pòlską). Szkólny pòdczorchiwô znacze-
nié sparłãczeniô Pòmòrzégò przez Bògùsława X.

 2. Pò zrobienim zadaniów z cwiczënkù 2Pò zrobienim zadaniów z cwiczënkù  2 
szkólny szerzi òmôwiô sprawã pòliticznégò 
znaczeniô żeńbów Bògùsława X.
 3. Pò sprawienim zadaniów z cwiczënkù ��Pò sprawienim zadaniów z cwiczënkù �� 
szkólny charakterizëje zagrańczną pòlitikã Bò-
gùsława X i znaczenié òdpòjãcô z wasalnëch 
pretensjów ze stronë Brandenbùrgii.

4. Pò òbrobienim tekstu z �odôwkù 4 szkólnyPò òbrobienim tekstu z �odôwkù 4 szkólny 
przedstawi jinszé zdzejania ksãca Bògùsława. 
�ôwô téż bôczënk na sprawã, że w kùńcowëch 
latach jegò panowaniô zaczã sã refòrmacjô   
w Zôpadny Pòmòrsce.

5. Pòdczorchniãcé – danié bôczënkù na za-Pòdczorchniãcé – danié bôczënkù na za-
służënë ksãca Bògùsława X Wiôldżégò dlô 
pòliticznégò, gòspòdarzczégò i kùlturalnégò 
rozwiju Zôpadnégò Pòmòrzégò a téż na wiń-
dzënë jegò ùłożënków z Brandenbùrgią w spra-
wie spôdkòwiznë.

6. �omôcô robòta – cwiczënk �, 6 i – dlô�omôcô robòta – cwiczënk �, 6 i – dlô 
chãtnëch – 7. 

Dodôwk 1: 
Ò znaczenim przejimniãcô  
władzë przez Bògùsława X

A
Pògrzebòwô mòwa Jana Micraeliusa

(Mova pogrzebovô na eksekvje nojasnjeszigo, noveższigo  
i notcevortnigo knjeza… Sztetińskjigo, Pomorza, Ka-
szeb i Wandalov…., vëgłoszonô v kaplece zomkovi  
v Sztetnje…. przez Jana Micraeliusa, tłum. B. Sobczak, 
J. Kolka, „Zrzesz Kaszëbskô”, R. 19��7, nr 9, s. 2–��) 
[Ùterôczasnienié pisënkù: H. Makùrôt].
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Przëbôcziwóm sã no zatrëchłé wi-
dzawiszcze, czej przed 200 bezma-
ła lat Òtto III, kniez Szczecëna, ùmarł 
bez òtroka, grãdzącë calëchné kniazestwò  
w bòlesnym jiwrze. Na nim tedë mia sã skùńczëc 
liniô kniezów – znąd jãczi, łzë i płacze. Nalôzł sã  
i taczi, chtëren, czej pògrzéb sã òdbiwôł, 
hełm i tarczã knieza cësnął do grobù, jak-
bë ju nie òstôł nicht z kniezów szczecyńs-
czich. Le nalôzł sã drëdżi, chtëren skòcził 
do grobòwiszcza, tarcz z hełmã wëcygnął  
i wskôzôł, że w jinszich stronach Pòmòrzégò 
są taczi, chtërnym bróń ta sã nôleżi; jeszcze 
tedë òtrocë nie wëdżinãlë: trzë mòcné do-
nëchczôs na drzewie mòcnym wietwie òstałë 
– ale tak bëło. Co òstelë na Wòłogòszczu 
Warcësłôw X i Erik II ùmerlë. Ùmarł ju całi 
kniezowi ród Pòmòrzégò. Òtrocë Òttona I  
w linii trzecy zadżinãlë. Żëlë, roslë i ò òjczëznã 
dbelë ti, chtërny pòchòdzëlë z Bògùsława 
IV, przërodnégò brata Òttona I i ti wszëtcë 
Pòmòrzanóm łzë òcerlë. 

B
Tomôsz Kantzow ò przejimniãcym 

władzë przez Bògùsława X
(T. Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska z XVI wie-
ku, tłum. K. Gołda, przyp. i kom. T. Białecki, K. Gołda, 
E. Rymar, t. 2, Szczecin 200�, s. 42)

(…) Bògùsłôw całi krôj przeszedł, wszãdze gò 
czestniącë, a gdze le sã zjawił (…) przëjimelë 
gò lëdze tak sertno i z redotą (…); bò wej béł 
òn jedną le nôdzeją całégò pòmòrsczégò pań-
stwa, czej ksążã Warcësłôw, strij jegò, ni miôł 
spòsobiérców i (…) béł stôri i niczegò gwësnégò 
nie szło sã pò nim spòdzewac.

C
Genealogòwé drzewò Grifitów

Nalézesz je na sąsedny stronie V. 

D
Zôpadnopòmòrsczé ksãstwò za 

Bògùsława X
Ten dodôwk nalézesz na stronie VI.

Dodôwk 2:
Żeńbë Bògùsława X 

(T. Kantzow, Pomerania…, s. 67, 71, 7��)

A
�obrze tej szło ksãcowi Bogùsławòwi we 

wszëtczim, co robił, leno w swòji żeńbie 
szczescégò ni miôł; jiże markgrafka żódnëch 
mù nie dała dzecy. Wiôlgą tej zaczął do ni miec 
niezgarã, do cze téż i to sã przëłożëło, jiże gô-
delë, że bòdôj przez léczi nie zachôdała w cążã, 
żebë krôj przëpôdł markgrafóm. (…) 

B
Sprawa ta nie bëła ksãcu niemiłô; bò dobrze 

wiedzôł, że pòlsczé brutczi jegò rodowi wiedno 
przënosëłë zwënégã. (…) Baro dobrze dzało sã 
ksãcu Bògùsławòwi z ną ksãżną, wnetka miôł  
z nią pòtomstwò, i to wiele (…).

Dodôwk 3: 
Sprawa lenny zanôleżnotë  

òd Brandenbùrgii
A

(T. Kantzow, Pomerania…, s. 42, 82)

Czej ksążã Bògùsłôw przëjął ùczestnienié, 
zaczął wnetka markgraf Albrecht stôrą sprawã  
z nowa i zażądôł òd niegò lenny pòwinnotë. Ksążã 
Bògùsłôw nie chcôł te robic i rzekł, że jegò swiãti 
pamiãcë òjcowie przezmòcą i procëmprawiém 
bëlë do te przëmùszony, òdwòłô sã tej ksążã do 
rozsądzënków prawa. (…) Szła tedë (…) spié-
rka midzë markgrafã Janã a ksãcã Bògùsławã 
ò zagwësnienié pòmòrsczi spôdkòwiznë, czegò 
ksążã zrobic nie chcôł (…).
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Legenda: 
* – ùrodzenié 
† – smierc 
∞ – żeńba 
|+ – nieslëbné pòtómstwò 
? – niégwësné ùstanowienié 
c. – córka 
el. brand. – elektor brandenbùrsczi 
kr. – król 

Barnim I 
ùznamskò-szczecyńsczi 
zôpadnopòmòrsczi 1264 

† 1278 

Barnim II 
szczecyńsczi 

† 1295 

Òtto I 
szczecyńsczi 

† 1344 

Szczecyńskô liniô Wòłogòskò-słëpskô liniô 

Bògùsłôw IV 
zôpadnopòmòrsczi 1278 

wòłogòsczi 1295 
† 1309 

Barnim III 
szczecyńsczi 

† 1368 

Warcësłôw IV 
wòłogòsczi, słëpsczi 

† 1326 

Bògùsłôw VII 
† 1404 

Swiãtobór I 
† 1413 

Kadzmiérz III 
† 1372 

Warcësłôw V 
wòłogòsczi 

na Szczecynkù 
† 1390 

Barnim IV 
wòłogòsczi 

† 1365 

Bògùsłôw V 
wòłogòsczi 

słëpsczi 1368/72 
† 1374 

Kadzmiérz V 
† 1434 

Òtto II 
† 1428 

Joachim 
† 1451 

Òtto III 
† 1464 

Wòłogòskô liniô 

Warcësłôw VI 
† 1394 

Kadzmiérz IV 
(Kazkò) 
† 1377 

Barnim V 
† 1402 abò 1403 

Bògùsłôw VIII 
† 1418 

Bògùsłôw VI 
† 1393 

Warcësłôw VII 
† 1395 

Słëpskô liniô 

Warcësłôw VIII 
† 1415 

Barnim VI 
† 1405 

Barnim VIII 
† 1451 

Swiãtobór II 
† 1432 

abò 1436 

Warcësłôw IX 
† 1457 

Barnim VII 
† 1450 

Bògùsłôw IX 
† 1446 

Erik I 
kr. Danii,  
Szwédów, 
Norwegii 

† 1459 

Warcësłôw X 
wòłogòsczi 

† 1478 

Erik II 
słëpsczi 1459 
szczecyńsczi 

† 1474 
† 1474 

Barnim IX (XI) 
zôpadnopòmòrsczi,  
szczecyńsczi 1532 

* 1501 
† 1573 

 
Jerzi I 

zôpadnopòmòrsczi,  
* 11 IV 1493 

  † 1531 

Bògùsłôw X 
*1454 
† 1523 

szczecyńsczi, słëpsczi 1474, 
wòłogòsczi i całégò Zôpadnégò Pòmòrzô 1478 

 
∞ 1477 

Małgòrzata († 1489), c. Friderika II, el. brand. 
 

∞ 2 II 1491 
Anna († 1503), c. Kadzmiérza Jagellończika,  

kr. Pòlsczi 
 

|+ 
Krësztof 
kanonik 

kamieńsczi 
*po 1488 
† 1521 (?) 

 

|+ 
Joachim 
prepòzyt 

kòłobrzésczi 
1529 

† 1549 (?) 

 
Kadzmiérz (VIII) 

* 28 IV 1494 
† 29 X 1518 

 

Barnim (IX) 
* 1500 
† 1501 

Òtto (IV) 
* 1502/03 
† p. 1518 

Dodôwk 1 C: Genealogòwé drzewò Grifitów

Legenda:
* – ùrodzenié   † – smierc   ∞ – żeńba  + – nieslëbné pòtómstwò    
? – niégwësné ùstanowienié   c. – córka    
el. brand. – elektor brandenbùrsczi   kr. – król

(Na spòdlim: G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach 
Pomorza, t. 1: Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006,  
s. 106–107; E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, 
Szczecin 200�, tab. X, XII)
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B
(G. Labuda, Historia Kaszubów…, s. 424) 

Òstałë w kùńcu wëdostóné z państwòwégò 
archiwùm w Szczecënie dokùmentë, chtërne 
przëswiôdczają ò bezpòstrzédny zanôleżnoce 
szczecyńsczégò ksãstwa òd Rzeszë òd rokù 1����8, 
jaczé bëłë òkôzóné markgrafòwi Janowi. Na tim 
pòspòdlim Bògùsłôw X scwierdzył, że „chce 
bëc panã w swòjim państwie”. Tą razą markgraf 
Jón przëstôł pòd cëskã cesarza na òdstąpienié. 

Na zéńdzenim w Përzëcach w dniu 28 III 149�� 
rokù, robiącë z òdstąpieniô swòjã dobrotã, 
scwierdzył, że chòcô pòmòrsczé ksãstwò sta-
nowiło brandenbùrsczé lenno i ksążã Bògùsłôw 
miôł òbrzészk złożëc mù lenné ùczestnienié 
pò smiercë òjca Albrechta, to terôzka òn sóm 
„z kamrôctwa i òsoblëwi miłotë” zwòlniwô 
Bògùsława i jegò pòtómków na wieczné czasë  
z òbrzészkù lenny jinwestiturë. Nie bëła to czësto 
bezzwëskòwnô zgòda, bò za to ksążã Bògùsłôw 

Dodôwk 1 D:

Zôpadnopòmòrsczé ksãstwò za Bògùsława X

(T. Kantzow, Pomerania…, s. 1��)

Legenda:
………….  – grańce lennëch òbsygów
▬ ▬ ▬ ▬ - grańce państwów



V��
Najô Ùczba - numer 8 (50)

dodôwk do „Pòmeranii”

Historiczné sztôłcenié

Dokùńczenié na str. VIII

ògłosył, że w przëtrôfkù wëgasniãcégò dina-
stii Grifitów (…) przeńdze na Hohenzoller-
nów całé państwò. (…) Përzëckô ùgòda sta 
sã (…) fùlnym dobiwkã. Jegò brzôd zebrôł 
Bògùsłôw X prawie dwadzesce lat pózni, czej 
(…) òddôł bezpòstrzédné ùczestnienié cesa-
rzowi Karolowi V w 1�21 rokù w Wormacji,  
i przez to znôw zwënégòwôł titel „ksãca Rzeszë”.    

Dodôwk 4: 
Zasłëdżi ksãca Bògùsława X 

Wiôldżégò
(Z. Boras, Książęta Pomorza Zachodniego, Poznań 1996,  
s. 176, 177, 186, 197, 200)

(…) w krótczim czasu ùdało sã ksãcowi zwielëc 
zwësczi, a téż pòwôżno zmiészëc dłëdżi, jaczé 
òstałë z czasów wòjnë z Hohenzollernama. �wiga 
zwënégów dozwòla Bògùsławòwi na zwikszenié 
barny mòcë ksãstwa. Pòmòrsczé gardë i panow-
nicë mùszelë sã rechòwac z mòcą ksążãcégò rzą-
dzeniô. (…) Miasta bëłë mù wdzãczné za zlikwi-
dowanié ùcemiãgów sparłãczonëch z rozbòjama, 
w jaczich pierwi czãsto mia swój ùdzél téż i szlach-
ta. (…) Pòwstało nawetka rzeczenié, że w czasach 
Bògùsława mógł złoto i srébro bez niżódnégò 
strachù na głowie nosëc. (…) Ze spiérków  
w òbrëmienim Kòscoła w Pòmòrsce Bògùsłôw 
rozmiôł zwëskiwac i zachtno zmòcnił swój môl na 
terenie kamieńsczégò biskùpstwa. (…) Bògùsłôw  
X zamiszlôł, żelë nié zlikwidowac, to bënômni 
wząc pòd swòjã kóntrolã bicé dëtka w miastach, 
bò wielné mònétnice w òbrëmienim môłégò 
ksãstwa prowadzëłë do wërwarkù w dëtkòwëch 
sprawach. W góni za zwëskã niejedne miasta biłë 
corôz to mni wôrtnégò dëtka, chtëren miôł nie-
wiele bëlnégò metalu. (…) Z tëch tej leżnosców 
ksążã kôzôł wëbijac w swòji mònétnicë nowégò, 
fùlwôrtnégò dëtka, zwónégò gùldenã. (…)

Bezpiek na grańcach i bòkadosc w kraju bëłë 
przëczëną rosnący słôwnotë ksãca Bògùsława. 
(…) Za panowaniô Bògùsława pòmòrsczé państwò 
gòspòdarskò sã rozwinãło i zmòcniła sã jegò mi-
litarnô mòc. (…) �ëcht le prawie òn zdzejôł 
pòchwôtną ksążãcą kancelariã, z jaczi wëszło 
wiele bëlnëch państwòwëch ùrzãdowników. Le 
wej, pòd kùńc żëcégò ksążã pòpôdł w bezdzejnotã 
i òstawił sprawë państwa samim sobie. (…)  

Ò zacekawienim Bògùsława dzejama Pòmòrsczi 
przëswiôdczô wiadło, że z pòlétu ksãca rektor 
ùniwersytetu w Grifii (…) zajimôł sã dzejama 
Pòmòrzégò. (…) Z nôkazu Bògùsława ksążãcy 
rôdca Walãti Stojentin i szkólny z Trzebiatowa Jón 
Bugenhagen zaczãlë zbierac materiałë do dzejów 
Zôpadnégò Pòmòrzégò, z czegò pózni pòwstało 
òbrobienié Bugenhagena, znóné z pòzwë jakno 
Pomerania.

Cwiczënczi
1. Na spòdlim materiałów z �odôwkù 1:Na spòdlim materiałów z �odôwkù 1:
 a) ùdokaznij, czemù kronikôrz napisôł, że 
ksążã Bògùsłôw béł „jediną nôdzeją całégò 
pòmòrsczégò państwa”;
 b) pòdôj wielënã ksążãcëch liniów (a téż jich 
pòzwë) dinastii Grifitów na przełomie XIV/XV 
stolecégò;
 c) wëliczë państwa, co grańczëłë z mònarchią 
Bògùsława X;
 d) pòdôj pòzwë dwùch zemiów – lennów, jaczé 
bëłë w òbjimie panowników Zôpadny Pòmòrsczi 
òd czasów trzënôscelatny wòjnë (pòòstałô wié-
dzô);
 e) òbtaksuj stãpiéń  krewnotë  midzë Warcësławã 
X a Bògùsławã X;
 f) òkreslë wiek, w jaczim Jan Micraelius wëgło-
sył swòjã mòwã.
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Mającë na bôczënkù słowny akcent, w kaszëbs-
czim lëteracczim jãzëkù nót je wëapartnic dwie dërżé-
niowé akcentowé normë: normã nordowòkaszëbską 
i normã przënôleżną westrzédnym i pôłniowim 
Kaszëbóm. Te dwie jinaczącé sã z pòzdrzatkù na ak-
cent òbéńdë nie są wërazno i òstro rozgrańczoné. 
Na nordowëch Kaszëbach wëstąpiwô akcent rëszny 
(tj. nie sparłãczony z òkreslonym mòrfemã słowa)   
i swòbódny (tj. nie sparłãczony z òkresloną szlabizą 
słowa, np. ze szlabizą slédną czë przedslédną), zôs na 
westrzédnëch i pôłniowëch Kaszëbach pòwszechny 
je sztabilny akcent jinicjalny (akcent nagłosowi, tj. 
pôdający na pierszą szlabizã słowa). Nót je dac apart-
ny bôczënk na artikùlacjã akcentowëch zestrojów: na 
òbéńdze pôłniowëch Kaszub (wëłącziwającë Zabòrë) 
akcentowónô je nagłosowô szlabiza słowa, równak pòd 
akcentã nachôdô sã téż proklitika, np. do gardu, na pôł-
nié, na Kaszëbach, nie pamiãtóm. 

Kaszëbsczémù jãzëkòwi znóny je téż kòlumnowi 
akcent, dlô chtërnégò przirodné je ùtrzimanié stałi 
òdległoscë midzë szlabizą pòd akcentã a nagłosową 
szlabizą słowa, np. kazalnica, kazalnicë, kazalnicama. 
Akcent kòlumnowi pòtikóny je na òbéńdze westrzéd-
nëch i rzadzy nordowëch Kaszub. 

Na zabòrszczëznie doszło do rozkòscérzeniô sã ak-
centuacji przënôleżny pòlsczémù jãzëkòwi, hewòtno 
mómë na ny òbéńdze do ùczinkù z paroksytonicznym 
akcentã, pôdającym na drëgą szlabizã òd kùńca.

W kaszëbiznie akcentowanié słowa colemało 
parłãczi sã z mòcniészą wëmòwą szlabizë nachôdający 
sã pòd akcentã a rozcygnienim dérowaniô samòzwãkù, 
chtëren je akcentowóny. Takô artikùlacyjnô praktika, 
òsoblëwò notérowónô na òbéńdze nordowëch Kaszub, 
gdze akcent je barżi dinamiczny, prowadzy do reduk-
cji samòzwãków, jaczé nie są akcentowóné, np. kòszla, 
pierzna, pazrë.

Hana Makùrôt

Słowny akcent
2. Pòrównôj genealogòwé drzewò Grifitów i tekstëPòrównôj genealogòwé drzewò Grifitów i tekstë 
z �odôwkù 2:
 a) pòdôj miona białków ksãca Bògùsława  
i pòzwë państwów, z jaczich pòchôdałë;
 b) wëzwëskùjącë pòòstałą wiédzã, ùdokaznij 
scwierdzenié kronikarza, że „pòlsczé brutczi (…) 
wiedno przënosëłë zwënégã” Grifitóm. Pòdôj dwa 
przikładë.
3. Pòrównôj genealogòwé drzewò Grifitów i tekstëPòrównôj genealogòwé drzewò Grifitów i tekstë 
z �odôwkù ��:
 a) podôj pòzwã dinastii, jakô wnenczas panowa  
w Brandenbùrgii; 
 b) òbjasnij, czë përzëcczi ùkłôd, w sztóce jegò 
zawiarcô, dôwôł panownikóm Brandenbùrgii real-
né mòżnotë przëjãcô spôdkòwiznë pò Grifitach;
 c) zwëskùjącë z pòòstałi wiédzë, pòdôj rok,  
w jaczim wëgasła dinastiô Grifitów.
4. Na spòdlim �odôwkù 4 pòkażë zdzejaniaNa spòdlim �odôwkù 4 pòkażë zdzejania 
Bògùsława X w gòspòdarczi i kùlturalny rëmii.
5. Zwëskùjącë z pòòstałi wiédzë, pòkażë rodzëz-Zwëskùjącë z pòòstałi wiédzë, pòkażë rodzëz-
nowé sparłãczenia, jaczé rzesziłë na przełomie  
XIV/XV w. ksãca Bògùsława X z panownikama 
Pòlsczi, Wãgrów i Czechów.
6. Zwënégùjącë z pòòstałi wiédzë, pòdôj pòzwëZwënégùjącë z pòòstałi wiédzë, pòdôj pòzwë 
gardów, w jaczich stoją sztaturë (téż z białką) 
Bògùsława X Wiôldżégò.
7. Na spòdlim pòòstałi wiédzë òkażë szlach wiôl-Na spòdlim pòòstałi wiédzë òkażë szlach wiôl-
dżi wëprawë pòdjãti przez Bògùsława X w latach 
1496–1498.

Historiczné sztôłcenié


