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Historiô Eùropejsczi Ùnii  
i nasz w ni môl

Alicjô Pioch Starszé klase spòdleczny szkòłë

Céle ùczbë
Ùczéń:
•	 dowié	 sã,	 co	wiele	 lat	 òdbiwô	 sã	welowanié	 do	

Eùropejsczégò	Parlamentu,
•	 zapòznô	 sã	 z	wiadą	 nt.	 historicznëch	 zôczątków	

EÙ,
•	 przëpòrządkùje	kraje	do	pòstãpnëch	rozszérzwie-

niów	składu	EÙ,
•	 òdczëtô	 infòrmacje	 z	 zestôwków	 i	wëzwëskô	 je	

do	wëkònaniô	pòlétów,
•	 wëszukô	 brëkòwné	 wiadła	 w	 jinëch	 zdrojach	

wiédzë.

Metodë robòtë	
•	 prôca	z	dërżéniowim	tekstã
•	 òdczëtëwanié	zestôwków	i	tabelów
•	 prôca	w	karnach
•	 prôca	z	mùltimedialnyma	pòmòcama

Didakticzné pòmòce
fana	 EÙ,	 tekst	 z	 historią	 EÙ,	 zestôwk	 1,	 2	 i	 3	 dlô	
kòżdégò	ùcznia,	fanë	ùnijnëch	krajów	z	placã	do	wpi-
sywaniô	pòzwë	państwa

CYG ÙCZBË 

1.		Co piãc lat òdbiwô sã welowanié do Eùropejsczégò Parla
mentu. Latos taczé welowanié prawie bãdze miało môl. 
Zapiszë słowno datã tegò welowaniô	(25	V	2014	r.).

2.		Przeczëtôj wiadła z historii Eùropejsczi Ùnii (EÙ).

Fòrmalno	pòwstanié	EÙ	miało	môl	1	XI	1993	rokù.	Sta-
ło	to	sã	na	pòspòdlim	donëchczasowëch	trzech	filarów	
(eùropejsczich	wespòlëznów):	Eùropejsczi	Wespòlëznë	
Wãgla	i	Stalë,	Eùropejsczi	Wespòlëznë	Atomòwi	Ener-
gii,	 Eùropejsczi	Wespòlëznë	 Gospòdarczi.	 Zjednanié	
dokònało	sã	na	mòcë	Traktatu	z	Maastricht	w	1992	
rokù,	a	do	żëcégò	rëszëło	w	1993	rokù.	W	tim	cządze	
do	wespòlëznë	nôleżało	12	krajów,	temù	téż	fana	EÙ	
mô	12	gwiôzdów.

–		Zwëskùjącë z pòdónëch niżi zestôwków 2 i 3, wëpiszë 
w zestôwkù 1 pòzwë 12 państwów, chtërne w sztóce 
fòrmalnégò pòwstaniô EÙ bëłë ji nôleżnikama.

	 	
Zestôwk 1. Kraje przënôleżné do EÙ w 1993 r.

Rok Kraje przënôleżné do EÙ

1993
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3.	Zapòznôj sã z infòrmacjama pòkôzónyma w zestôwkù 2.

Zestôwk 2.	Kraje przënôleżné do EÙ dzysô

Lp. Pòzwa	państwa Data	przëstąpieniô	do	wespòlëznë

1 Aùstriô	 1	stëcznika	1995

2 Belgiô	 25	strëmiannika	1957	

3 Bùłgariô	 1	stëcznika	2007

4 Chòrwacjô	 1	lëpińca	2013

5 Cypr	 1	maja	2004

6 Czechë	 1	maja	2004

7 Dëńskô	 1	stëcznika	1973

8 Estoniô	 1	maja	2004

9 Finlandiô	 1	stëcznika	1995

10 Francjô	 25	strëmiannika	1957

11 Grecjô	 1	stëcznika	1981

12 Hiszpaniô	 1	stëcznika	1986

13 Hòlandzkô	 25	strëmiannika	1957

14 Irlandiô	 1	stëcznika	1973

15 Litwa	 1	maja	2004

16 Luksembùrg	 25	strëmiannika	1957

17 Łotwa	 1	maja	2004

18 Malta	 1	maja	2004

19 Niemcë	 25	strëmiannika	1957

20 Pòlskô	 1	maja	2004

21 Pòrtugaliô	 1	stëcznika	1986	

22 Rumùniô	 1	stëcznika	2007

23 Słowacjô	 1	maja	2004

24 Słoweniô	 1	maja	2004

25 Szwecjô	 1	stëcznika	1995

26 Wãgrë	 1	maja	2004

27 Wiôlgô	Britaniô	 1	stëcznika	1973

28 Włochë	 25	strëmiannika	1957

–		Na spòdlim wëżi pòkôzónégò zestawieniô spòrządzë 
statistikã — czedë i jaczé państwa przëstąpiwałë do 
eùropejsczi wespòlëznë	(robòta	w	karnach).

Zestôwk 3

Lp. Rok Państwa
1 1957
2 1973
3 1981
4 1986
5 1995
6 2004
7 2007
8 2013

4.		Na kònturowi karce Eùropë zamaluj farwama kraje, co 
przëstąpiwałë do eùropejsczi wespòlëznë:	

5.		Kòżdémù z krajów na mapie nadôj taczi numer, jaczi òn 
mô w zestôwkù 2.	

–		Ten sóm numer i pòzwã państwa wpiszë przë pasowny 
fanie; wiadła na témã wëzdrzatkù fanów pòstãpnëch 
krajów nalézë w internece abò encyklopedii.

w	1957	–	mòdro
w	1973	–	zelono
w	1981	–	czerwòno
w	1986	–	bruno

w	1995	–	lilewò
w	2004	–	żôłto
w	2007	–	apfelzynowò
w	2013	–	szaro

6.		Przëszëkùj doma dlô drëchów z klasë quiz złożony z 12 
pëtaniów na temat EÙ; wëzwëskôj wiédzã dobëtą na ti 
ùczbie.	
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Znanczi Kaszëb, Pòlsczi i Eùropejsczi Ùnii
(2 gòdzënë)

Danuta Pioch

Céle ùczbë
Ùczéń:
•	 dowié	sã	ò	spòlëznowëch	sprawach,	 jaczima	bãdze	

żëła	latos	Ùniô	i	nasz	krôj,
•	 zapòznô	sã	z	céchama	Pòlsczi	i	Kaszëb,
•	 pòznô	legeńdową	historiã	sparłãczoną	z	grifã,
•	 òdczëtô	 infòrmacje	 ò	 znaczenim	 céchù	 Kaszëb	

w	spòlëznowim	żëcym	Kaszëbów,
•	 wëkôże	sã	wiédzą	ò	historiczny	fanie	Kaszëb,
•	 wëszukô	 informacje	 ò	 symbòlice	 dwanôsce	 gwiôz-

dów	na	ùnijny	chòrągwi,
•	 pòprawno	 przëpòrządkùje	 himnë	 Ùnii,	 Pòlsczi	

i	Kaszëb,
•	 naléze	 pòtrzébné	 do	 realizacji	 ùczbë	 wiadła	

w	przistãpnëch	zdrojach	wiédzë,
•	 weznie	ùdzél	w	diskùsji	ò	stolëcë	Kaszëb.

Metodë robòtë
•	 prôca	z	dërżéniowima	tekstama
•	 analizowanié	przistãpnëch	materiałów
•	 samòstójné	wëcyganié	swiądów
•	 prôca	w	karnach

Didakticzné pòmòce
fanë	 EÙ,	 Pòlsczi	 i	 Kaszëb,	 tekst	 z	 historią	 grifa,	 edu-
kacyjny	 zestôwk	 dlô	 kòżdégò	 ùcznia	 i	 wikszi	 plakat	
do	 pòspólnégò	wëfùlowaniô,	 nalepczi	 z	 céchã	 Pòlsczi	
i	 Kaszëb,	 kaszëbskô	 wersjô	 tekstu	 „Òda	 do	 redotë”,	
tekst	wiérztë	Marilë	Wòlsczi,	karta	Eùropë

CYG ÙCZBË 

1.		Latos trafił sã nóm czas welowaniô na przedstôwców 
Pòlsczi do Eùropejsczégò Parlameńtu, ale téż bãdze
më wë biérelë swòjich môlowëch radnëch, wójtów, bùr
méstrów, prezydeńtów, starostów. Tedë sparłãczi nas 
dejô welowaniô. A przë ti leżnoscë nié jeden rôz bãdzemë 
ùżiwelë symbòlów Kaszëb, Pòlsczi i Eùropejsczi Ùnii. Za
danim do wëkònaniô je tedë przezdrzec zbiér wszëtczich 
znanków i zebrac je w fòrmie edukacyjnégò zestôwka.	

Tôfla	ta	miałabë	wëzdrzec	tak:

Céch Fana Himn Stolëca

Eùropejskô	Ùniô

Pòlskô

Kaszëbë

2.		Na zôczątk ò céchù. Trzeba scwierdzëc, że Ùniô ni mô 
céchù, ale mają gò Pòlskô i Kaszëbë.

–		Rzeczta ò céchù Pòlsczi na spòdlim dorzeszonégò òbrôzka 
– co nim je, jak wëzdrzi	 (ùtrwalenié	 pòzwów	 dzélów	
cała	 ptôcha,	wprowadzenié	 do	wëpòwiesców	 jistni-
ków,	znankòwników,	pòzwów	farwów).

–		Pò	zakùńczony	òbgôdce	céch	je	wklejiwóny	w	zestôwkù	
z	pierszégò	cwiczënkù,	razã	z	ùstanowionym	òpisënkã.

3.		Swój céch mają téż Kaszëbë. Zdrzącë na malënk, òpiszta 
swòjima słowama jegò wëzdrzatk.
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–		Przeczëtôjmë terôzka wiadła ò grifie. Pózni spróbùjemë 
duńc przëczënë, dlô jaczi òstôł òn wëbróny na céch Kaszëb.	

Grif	 –	 legeńdowi	 stwór,	 w	 pòłowie	 rabùszny	 ptôch,	
a	w	 pòłowie	 lew.	Mô	 głowã,	 sznobel,	 skrzidła	 i	 krale	
òrzła,	a	łapë,	srąb	i	ògón	lwa.	Antikòwi	 lëdze	ùwôżelë,	
że	grifë	pilëją	górów	złota,	a	dzérzników,	co	próbùją	tam	
pòdeńc,	pòriwają	razã	z	kòniama.	 	 	
Lëdze	 z	 Pôłniégò	 wierzëlë,	 że	 grifë	 rozmieją	 pòrwac	
na	wetka	 słonia	 abò	 miec	 biôtkã	 z	 dzesãc	 lwama	
czë	ze	sto	òsłama.	 	 	 	 	
Grif	 to	 baro	 zuchterny	 stwór,	 jaczémù	 żódnô	 mòc	
ni	 mòże	 stanąc	 przékã.	 Mòże	 dlôte	 Pòmòrzé	 mô	 gò	
w	 swòjim	 céchù,	 bò	wiele	 drãdżich	 czasów	 strzimało	
i	żódna	nawała	gò	nie	złóma.

–		Pòkôżmë na malënkù elementë cała ptôcha i lwa	(nazwa-
nié	wszëtczich	przë	ùżëcym	pòznóny	słowiznë).

–		Ùczniowie	 òbzérają	 nalepczi	 (zwóné	 téż	 nôlinkama),	
na	 jaczich	 je	wëzdrzatk	grifa.	Òpòwiôdają,	 do	 czegò	
òne	są	wëzwëskiwóné:	np.	znakòwanié	aùtów,	tôflów.

4.		Pòstãpną znanką je fana, zwónô téż flagą abò chòrągwią.	
Nalézta westrzód fanów włôscëwą dlô Ùnii, Pòlsczi 
i Kaszëb. Wklejta je w pasownëch placach zestôwka.

–		Dôj bôczënk! Żelë fanë są taczé, jak te na òbrôzkach, to 
na trzech masztach mùszą wisëc pòsobicą tak, jak to 
widzymë òbòk.

–		Zapiszta pòzwë farwów kòżdi z fanów, òmówta pòsobicã 
ùłożeniô kòlorów. Nalézta w internece wiadła ò tim, co 
òznôczô dwanôsce gwiôzdów na fanie Ùnii.

–		Cekawé są téż wiadła ò historiczny fanie Kaszëb.  Wëzdrza 
òna pierwi jak ta niżi:

Mòdło	 ti	 fanë	 przëszëkòwôł	 Aleksander	 Majkòwsczi,	
a	wëszëła	jã	jegò	sostra	Francëszka.	Chòrągew	ta	flatro-
wa	w	Kartuzach	òb	czas	zéndzeniów	spòlëznë	Kaszëbów.	
Pózni	 bëła	 ùżiwónô	 przë	 pògrzebach	 zasłużonëch	
Kaszëbów	 (pierszi	 rôz	 przëkriwa	 trëmã	 samégò	 Maj
kòwsczégò	w	1938	rokù	na	smãtôrzu	w	Kartuzach).

5.		Wôżnym elementã juwernotë je himn. Mają gò i Kaszëbë, 
i Pòlskô, i Eùropejsk ò Ùniô.	 Dzejającë w trzech kar
nach przëszëkùjta wiadła ò Mazurkù Dąbrowsczégò, 
chtërnégò aùtorã je J. Wëbicczi (téż Kaszëba), ò Mar
szu kaszëbsczim H. Derdowsczégò i „Òdze do redotë”  
L. van Beethovena	 (czedë	 pòwstałë	 słowa,	 chto	 na-
pisôł	mùzykã,	 jaczé	metrum	mùzyczné	 reprezentëje	
kòżdô	z	piesniów	–	wszëtkò	nôleżi	wpisac	do	zestôw-
ka	z	pierszégò	cwiczënka).

–		Jakno pierszé òdbãdze sã welowanié do Eùropejsczégò 
Parlameńtu, tedë zaspiéwôjmë ùnijny himn	 (pò	 pòlskù	
i	pò	kaszëbskù).

O, radości, iskro bogów, 
kwiecie Elizejskich Pól, 
święta, na twym świętym progu 
staje nasz natchniony chór. 

Jasność twoja wszystko zaćmi,
złączy, co rozdzielił los, 
wszyscy ludzie będą braćmi  
tam, gdzie twój przemówi głos.
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V

Pòdrãczny słowôrzk 
welownika

Danuta Pioch

adres	–	adres	
bezpòstrzédné welowanié	–	bezpośrednie	głosowanie		
bùrméster	–	burmistrz	
cedel do welowaniô	–	karta	do	głosowania		
céch x	–	znak	x	
chrónienié òsobòwëch pòdôwków	–	ochrona	danych	
osobowych	
czasowé pòbëcé	–	pobyt	tymczasowy		
dac pòd welowanié	–	poddać	pod	głosowanie		
dobëc	–	wygrać	
dozdrzelałi	–	dorosły	
dokôz juwernotë	–	dokument	tożsamości		
dokùment	–	dokument	
dopisanié	–	dopisanie	
dowiérny człowiek	–	mąż	zaufania		
dowód òsobisti	–	dowód	osobisty		
ewidencjô	–	ewidencja		
głosowac procëm kòmùs	–	głosować	przeciw	komuś		
głosowac za kògùms	–	głosować	na	kogoś		
głosowanié	–	głosowanie	
infòrmacjô	–	informacja	
jawnô welacjô	–	jawne	głosowanie		
jednomandatowi	–	jednomandatowy		
jednostka teritorialny samòrządzënë –	jednostka	sa-
morządu	terytorialnego		
juwernota –	tożsamość	
kadencjô	–	kadencja	
kalka ksero	–	kserokopia		
kandidat	–	kandydat	
kòdeks	–	kodeks	
krëjamnô welacjô	–	tajne	głosowanie		
krëjamny	–	tajny	
kùwerta	–	koperta		
mandat	–	mandat	
mieszkańc	–	mieszkaniec	
niewëzwëskóné cedle	–	niewykorzystane	karty	
niewôżny głos	–	nieważny	głos		
nôkôz	–	przepis		
nôleżnik kòmisji	–	członek	komisji		
òbëwatel	–	obywatel	
òbëwatelstwò	–	obywatelstwo		
òbjim	–	obwód		
òbrëmienié	–	lokal	

Ò redoto, jiskro bògów 
kwiece Elizejsczich Pól,
swiãtô, na twim swiãtim progù 
stôwô nasz kaszëbsczi chùr.

Widnosc twòja wszëtkò zacmi,
sparłãczi, co kawel wzął.  
Mdą familią wszëtcë lëdze tam 
dze twój mdze mądri głos.

6.		Kòżdô z òmôwiónëch dzys spòlëznów mô téż swojã 
stolëcã, a nierôz nawetka czile stolëców.	 Stolëcą EÙ 
je Bruksela. Pòkôżta na karce Eùropë jã samã i krôj, 
w jaczim òna leżi. Òpiszta pòłożenié z wëzwëskanim 
pòzwów czerënków swiata (wzglãdã	 rozmajitëch	 jin-
szich	 krajów	 eùropejsczich).	 Juwerną robòtã nôleżi 
wëkònac z ùstanowienim stolëcë Pòlsczi. Wszëtczé wia
dła wpisywómë do zestôwka z pierszégò cwiczënka.

–		A jak je ze stolëcą Kaszëb? Dowiémë sã tegò z wiérztë 
Marilë Wòlsczi:

Siedem	miast	od	dawna	kłóci	się	ze	sobą,	
które	to	z	nich	jest	wszech	Kaszub	głową:

Gdańsk	–	miasto	liczne,
Kartuzy	–	śliczne,
święte	Wejrowo,
Lębork,	Bytowo,
cna	Kościerzyna
i	Puck	perzyna.

–		Pòprowadzta diskùsjã ò stolëcë Kaszëb. Chtërno z miast 
nôbarżi zasługiwô na miono stolëcë i czemù?

7.		Na zesemòwanié robòtë sprawdzta, czë w najim zestôwkù 
są wszëtczé wôżné infòrmacje.	(Pò	zakùńczenim	robòtë	
wiészómë	 gò	 jakno	 przëszëkòwóną	 przez	 ùczniów	
pòmòc	didakticzną).

–		W	 nôdgrodã	 za	 robòtã	 wszëtcë	 dostôwają	 nalepczi	
z	kaszëbsczim	grifã	abò	miniaturczi	fanów,	żebë	mòglë	
je	wëzwëskac	zgódno	ze	swòją	ùdbą.
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òbrzészk	–	obowiązek		
òbserwator –	obserwator		
òbznôjmienié	–	zawiadomienie	
òglowé prawò welacji	–	powszechne	głosowanie	
ògłos	–	obwieszczenie	
ògłosk	–	komunikat		
òkôzk	–	legitymacja	
òkrãg	–	okręg		
òprzéczka	–	sprzeciw,	protest	
òsądzëwanié	–	orzekanie	
òskarga	–	skarga	
òsobòwé pòdôwczi	–	dane	osobowe	
òswiôdczenié	–	oświadczenie		
paczét	–	pakiet	
Państwòwô Welownô Kòmisjô	–	Państwowa	Komisja	
Wyborcza		
partiô	–	partia	
parłãcz	–	koalicja	
paszpòrt –	paszport	
pełnomòcnik	–	pełnomocnik	
pesel –	pesel	
pisadło	–	długopis	
plakat	–	plakat		
pòdpisënk	–	podpis		
pòdskôcënk	–	agitacja		
prawò	–	prawo		
prawò do welowaniô –	prawo	do	głosowania		
prawò jazdë	–	prawo	jazdy	
prezydent	–	prezydent	
protokół	–	protokół		
prowôdnik	–	przewodniczący	
przedstôwca	–	przedstawiciel		
przeńc	–	przejść	
przesélëzna	–	przesyłka		
pùblikacjô	–	publikacja		
register	–	rejestr		
register welowników	–	rejestr	wyborców	
rozpòrządzenié	–	rozporządzenie		
rozsądzënk	–	decyzja	
rozsądzywanié	–	rozpatrywanie		
samòrządzënowi òrgan	–	organ	samorządowy		
sąd	–	sąd	
sedzba	–	siedziba	
spisënk	–	ewidencja,	spis	
spòlëznowé prawa	–	prawa	publiczne		
sprôwiac ùrząd	–	pełnić	funkcję		
stracëc	–	przegrać	
sztãpel –	pieczęć	
sztrëchnąc	–	skreślić		
sztrëchniãcé	–	skreślenie	
ùdba	–	postanowienie	
ùdzél –	udział	

ùlotka	–	ulotka	
ùpòważniony	–	uprawniony		
ùrna	–	urna	
ùrząd	–	funkcja	
ùstny	–	pełnoletni		
welacjô	–	wybory		
welowac	–	głosować	
welowanié	–	głosowanie	
welowné òbrëmienié	–	lokal	wyborczy	
welowné prawò	–	prawo	wyborcze		
welowné zéńdzenié	–	zebranie	wyborcze	
welownica	–	wyborczyni	
welownik	–	wyborca	
welownô biôtka	–	walka	wyborcza	
welownô cëszô	–	cisza	wyborcza		
welownô kòmisjô (òkrãgòwô, rejonowô, teritorialnô, 
òbjimòwô)	–	komisja	wyborcza	(okręgowa,	rejonowa,	
terytorialna	i	obwodowa)		
welownô rësznota	–	kampania	wyborcza	
welowny	–	wyborczy	
welowny cedel	–	karta	wyborcza	
welowny ùstôw	–	ordynacja	wyborcza		
welowny zestôwk	–	lista	wyborcza	
welôrz	–	wyborca	
wezwa	–	apel	
wëbiér	–	wybór		
wëbiéranié	–	głosowanie	
wëbiérné prawò	–	prawo	wyborcze	
wëbiérné przédnictwò	–	komitet	wyborczy	
wëbiérnô rësznota	–	ruch	wyborczy	
wëbiérnô ùrna	–	urna	wyborcza	
wëbiérny ògłos	–	odezwa	wyborcza	
wëbiérôcz	–	wyborca	
wëbiérôczka	–	wyborczyni	
wëbrac	–	wybrać	
wëdowiédzô	–	sondaż		
wëdóny	–	wydany	
wielemandatowi –	wielomandatowy	
wińdzëna	–	wynik	
wniosk	–	wniosek	
wójt	–	wójt		
wôżnosc	–	ważność		
wôżny głos	–	ważny	głos	
wpisanié	–	wpisanie	
wskôza	–	instrukcja	
wstecné pòbëcé	–	pobyt	stały	
zacéchòwac	–	zaznaczyć		
zaznaczëc	–	zaznaczyć	
zestôw –	skład	
zeswiôdczenié	–	deklaracja		
zgòda	–	zgoda	
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Nazéwóm	sã	Balbina	i	w	séwnikù	jidã	ju	do	czwiôrti	klasë.	
Móm	so	ùdbóné	òstac	prôwdzëwą	pisôrką.	Z	ti	leżnoscë	
ùmëslëła	 jem	 so	 zapisëwac	wszëtczé	wôżné	 zdarzenia.		
Jô	bë	chca	dzéń	w	dzéń	pisac,	ale	to	mie	gwësno	nie	wiń-
dze.	Niejedne	dni	sã	przikrzą	i	dëcht	nick	sã	nie	dzeje,	tej	
ò	czimże	pisac?	A	czasama	przëtrôfiają	sã	rzeczë	dzywné,	
smiészné,	ùrzasné	i	nadzwëkòwé.

Mieszkóm	w	nié	za	wiôldżim	miesce	nad	mòrzã.	Wi-
dzałé	je	to	mòrze,	ale	reszta	ju	sã	tak	zajimająco	nie	przed-
stôwiô.	Je	môłé	kino,	téatru	równak	ni	ma,	a	ò	wiesołim	
miasteczkù	 to	 le	 so	mòże	 rojic.	Nimò	 nëch	wszëtczich	
felów	jô	lubiã	tu	mieszkac.	Czemù?	Kò	pò	prôwdze	jiny	
òrãdzë	ni	móm.	Równak	nôwôżniészé	je	to,	że	w	szkòle	
i	na	pòdwòrzim	jô	móm	wiele	Drëchów.	

Nie	 mëslëta,	 że	 jô	 nie	wiém,	 że	 jistniczi	 pòzéwóné	
pòspòlitima	piszemë	môłą	 lëtrą.	Leno	że	 jô	móm	swòje	
priwatné	 widzenié	 wiôldżich	 i	 môłëch	 lëtrów.	 Terô	
nie	 mdã	 òbjasniwa,	 na	 czim	 òno	 zanôlégô,	 bò	 je	
pòdrobno	pòznôta,	czëtającë	pòsobné	dzéle	ti	ksąż-
czi.	Pòwiém	 le	 tëli,	 że	wiôlgą	 lëtrą	 zapisywóm	te	
jistniczi,	 chtërne	 òdnôszają	 sã	 do	
òsobów,	 jaczé	 znóm.	 Mëma	 sã	
smieje	i	pòwiôdô,	że	jô	gwësno	
òstónã	 refòrmatorką	 òrtografii,	
to	 je	 kògùms,	 chto	 pòzmieniwô	
pisënk.	Kò	jô	doch	nie	chcã	niczegò	
pòzmieniewac.	To	je	mòje	priwatné	
widzenié,	a	móm	dzes	czëté,	że	to,	
co	je	priwatné,	przënôlégô	chronic.

Jô	 lubiã	 ùżëwac	 krëjamnëch,	
egzoticznëch,	a	nawet	trudnëch	słowów.	
Na	 kùńcu	 ksążczi	 jô	 spòrządzã	 „Priwatny	
słowôrz	cëzëch	i	niéłatwëch	słowów”.	Priwat-

ny,	co	òznôczô,	że	mój,	włôsny.	Mdze	òn	sã	 jinacził	òd	
prôwdzëwëch	słowarzów	i	encyklopediów.	Ale	to	doch	
nikòmù	nie	mdze	zôwadą,	kò	wiedno	mòże	zazdrzec	do	
nëch	mądrëch	ksãgów	 i	 sã	doznac,	 jaczé	ùjãcé	 je	barżi	
pasowné.	A	 tak	w	 całoscë	 to	 jô	 jem	dbë,	 że	 sztudéro-
wanié	 encyklopedii	 i	 jinëch	 ksãgów,	 to	 zajimającô	 réza	
pò	kòntinentach	 i	 òceanach,	nadto	 jesz	w	kòsmicznym	
òbrëmim.	A	wiele	 jidze	tam	nalezc	cekawëch	òdjimków	
i	malënków!

Balbina z IV B
Dzél 1. Nazéwóm sã Balbina abò ò ùżiwanim wiôldżi lëtrë

Danuta Stanulewicz
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Słowòbùdowizna znankòwników. 
Znankòwniczi mòtiwòwóné przez czasniczi

Hana Makùrôt

Systemòwi	òpisënk	deriwatów	znankòwnikòwëch	je	
barżi	drãdżi	nigle	òpisënk	pòchódnëch	jistników.	Nie	
je	 letkò	 wëdzelëc	 precyzyjno	 słowòbùdowiznowé	
kategórie,	w	chtërnëch	òbrëmienim	dałobë	sã	òpisac	
wszëtczé	znankòwnikòwé	fòrmacje,	w	òsoblëwòscë	
téż	fòrmacje	òdczasnikòwé.	Z	ti	przëczënë	nie	òstałë	
tuwò	 wëdzeloné	 òsóbné	 kategórie,	 ale	 òpisënkù	
dokònywô	 sã	 przez	 wëapartnienié	 tipicznëch	
dlô	 znankòwników	 mòtiwòwónëch	 przez	 czasni-
czi	 fòrmantów.	 Trzeba	 téż	 nadczidnąc,	 że	 nierôz	
znankòwnik	mòże	miec	dëbeltną	mòtiwacjã	–	czasni
kòwą	i	jistnikòwą.	
Nôbar	żi	produktiwnym	fòrmantã	w	kaszëbsczim	jãzëkù,	
ùrôbiającym	òdczasnikòwé	fòrmacje	znankòwnikòwé,	je	
sufiks:	 ny,	a	òsoblëwi	bôczënk	nót	 je	téż	dac	na	przi-
rodny	 dlô	 kaszëbsczich	 òdczasnikòwëch	 pòchódnëch	
znankòwników	 sufiks	 ati,	 chtëren	 w	 pòlaszëznie	
doparłãcziwóny	je	leno	do	deriwatów	òdjistnikòwëch.

Hewò	 wëapartniwô	 sã	 nôslédné	 sufiksë,	 za	 pòmòcą	
chtërnëch	ùrôbiô	sã	znankòwnikòwé	fòrmacje	twòrzoné	
òd	czasników:	
-ny,	np.	zaradny,	òbszcządny,	dobëtny,	zanôleżny,	roz mòw
ny, pòradny, brëkòwny, òbrobny, przenosny,	 przëdatny, 
badérny, ògrzéwny,	 wësmiéwny, szlachòwny, gnijny, 
wë chòwny, przechódny, zwënégòwny, przezdrzéwny,	
ùmòdlewny,	zgùbny,	przepùstny,	jôdny,	narëszny,	roztopny, 
wëczuwny,	niezaprzéczny,	czerowny,	òdbiérny,	przëjimny,	
òstrzéżny,	przestrzéżny,	òżiwny,	domëslny,	milny,	
-alny,	np.:	widzalny, przërównywalny,	
-elny,	np.:	czëtelny,
-ati,	np.:	môłczati,	pëskati,	drapati,
-lëwi,	 np.:	 pamiãtlëwi,	 trosklëwi,	 ùstãplëwi, gadatlëwi,	
kłótlëwi, òbrazlëwi, rąglëwi, miarzlëwi,	płaczlëwi,
-ëwi,	np.:	mscëwi,	
-owiti,	np.:	jadowiti, 
-isti,	np.:	tonisti,
-łi,	np.:	wëtrzëmałi,	òsëwiałi,	zdamiałi,	òniemiałi,	sczôrniałi.

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô re-
alizowónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzesze-
nié i Radio Gduńsk. Pòwsta òna z mëslą ò dze-
cach, żebë ju òd nômłodszich lat pòznôwałë 
kùlturową spôdkòwiznã Kaszub. Jednym z célów 
kampanii je pòdniesenié w spòlëznie swiądë 
tegò, jak wiôldżé znaczenié mô czëtanié dzecóm.




