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Pòwiôstka

Balbina z IV B

Paùel mô jiwer z przecygnienim (abò ò diplomaticznym rozrzesziwanim sztridów)
Rodzëce to pòtrafią zrobic człowiekòwi na złosc. Në bò
jak jinaczi nazwac przecygnienié, i to żebë le do jinszégò
dodomù, ale jesz na drëgą stronã parkù?
Òpòwiém równak wszëtkò za régą.
Paùel przëszedł dzys do szkòłë skòmùdzałi i bëło wi
dzec, że złi. Rzekł, że jegò Rodzëce ùdbelë so, że za rok
przecygną do nowégò dodomù z drëdżi stronë parkù.
Całé szczescé na tëli bliskò, że Paùel nie mdze mùszôł
mieniac szkòłë, ale i tak to za wiesoło nie wëzdrzi. Kò
cëż mô pòcząc biédôk, jaczégò wëcygają na stronã jegò
òdwiecznëch nieprzëjôcelów?
Pioterk z môla wëzwôł Paùela òd przeniewiér
ców. Paùel wëzdrzôł, jakbë chcôł sã rozpłakac. Jô chca
pògłaskac gò pò nëch szczotkòwatëch włosach, leno mia
strach, że wszëscë mdą sã z nas smiôc. Jesz bë bëło gòrzi.
– Jô nick za to ni mògã – òdrzekł Paùel. – Jô tu ni
móm nick do gôdaniô, a Rodzëce sã ceszą, że bãdą mielë
sztërëjizbòwé chëczë.
– A cebie to je lëchò w stôrëch chëczach? – spitôł
Pioterk. Na gwës „cebie” pòwiedzôł z môłi lëtrë.
– Tu jô ni móm swòji jizbë. Wiele czasu mòże miesz
kac z rodzeństwã?
– Në jo! – zakrziknął Pioterk. – Tej të nas zdrôdzôsz
dlô swòji wëgòdë? Môsz lëszt na òsóbną jizbã, zamiast
dali trzëmac z nama!
Tegò ju nie szło zlëdac.
– A cëż të? – jô òdrzekła do Pioterka. Rozmieje sã,
że „të” òstało rzekłé z môłi lëtrë. – Doch to nie je Jegò
wina, leno Jegò Rodzëców.
– A jaczé to mô znaczenié, kògò je wina. Przeniewiér
ca to przeniewiérca – dërno cygnął Pioterk. – Chòc to
mòże i dobrze. Bãdzemë mielë naszégò człowieka na
drëdżi stronie. Të òstóniesz naszim szpiegã.
– Cëż të terô! Jesz bë tegò brakło – wjadowił sã
Paùel.

– A czemùżbë nié? Të mdzesz znóny. Pòtemù jesz
mòżesz napisac ksążkã pòd titlã „Jô béł dëbeltnym
agentã na drëdżi stronie parkù”.
– Czë të abë môsz pòjãcé, cëż to znaczi bëc
dëbeltnym agentã? – spita jem Pioterka.
– Kò gwës, że jo. Paùel nama bãdze gôdôł, co òni za
szachrë-machrë òbmiszlają procëm nama. Mdze miesz
kôł tam, leno sercã òstónie tuwò.
– Wcale, że nié. Dëbelt agent to je człowiek, co mùszi
na dwie stronë sã sztelowac – bùszno jem mù wëłożëła.
– Paùel bë béł szeptą, chtëren nama bë gôdôł, co tam je
lóz, a jima, co më tu robimë.
– Skòrno tak pò prôwdze je, tej jô òdwòłiwóm swòjã
ùdbã – Pioterk zgòdzył sã ze mną. – Cëż tej pòcząc
z Paùelã?
– Nie wiém, ale më mòżemë założëc Kòmitet Òbronë
Dzecy i Młodzëznë przed Przecyganim abò Stowôrã
Òbronë przed Widzewną Niesprawiedlëwòtą ze Stronë
Rodzëców.
– A cëż w tim je niesprawiedlëwégò, że mòji Rodzëce
chcą, cobë jô miôł jizbã le dlô se? – spitôł Paùel.
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– Të môsz prôwdã – jô rzekła. – Mòżemë założëc
Kòmitet Òbronë przed Niesprawiedlëwòtą ze Stronë
Kawla.
– Leno jak sã z Kawlã biôtkòwac? – spitała Dorota,
chtërna mògła kùreszce cos filozoficznégò dorzucëc.
– Jak sã z Namienienim biôtkòwac?
– Z jaczim namienienim? – dopitiwôł Paùel. – Jô so
czasã rozmiszlóm, co tu zrobic, żebë dzéń w dzéń nie
chòdzëc do szkòłë, nie pilnowac młodszégò Brata, nie
wënaszac smieców, nie òmëwac statków, nie chòdzëc
za kùpiszã...
– Cëż të terô! – òbrëszëła sã Dorota. – To nie je Na
mienienié.
– Dôjże mie skùńczëc. Żëcé bë bëło piãkniészé,
czejbë nié wënôszanié smieców, robienié lekcjów, pra
nié stréflów...
– Jak të mòżesz plestac ò swòjich czôrnëch stréflach,
czej më rozprôwiómë ò przeznaczenim. To Metafizyka,
jaczi nigdë të ni mógł pòjąc, ani nigdë nie pòjmiesz.
– Meta... co? Fizyka? – rzucył Pioterk. – Co mô spòrt
do fizyczi? A namienienié?
– Jaczi spòrt? – zadzëwòwa sã Dorota.
– Metafizyka to znaczi meta dodac fizyka. Meta to
kùńc miónków w spòrce, a fizyka to szkòłowô ùczba.
– Kùp sobie słowôrz cëzëch wërazów, baranie – nié
za szëkòwno rzekła Dorota. – A tak w całoscë, to tu ni
ma z kògùm gadac. Żegnóm waji.
Słowò „waji” rzekła baro môłą lëtrą.
– To bez cebie Dorota sã rozgòrzëła – Pioterk wner
wił sã na Paùela.
– Nijak nié bez mie!
Skùńczëła sã długô przerwa,
a kłopòtu nie dało radë rozpëz
glëc.
Pò ùczbach më szlë dodóm
bez park. Niespòdzajno do głowë
przëszła mie nadzwëkòwô ùdba.
– Słëchôjta! A mòże prze
stawic grańcã. Doch bë dało sã
jã tak przesënąc, żebë Paùelów
nowi dodóm nalôzł sã z naszi
stronë.
– Jes genialnô! – zakrzikła
Dorota, chtërny ju dôwno minął
górz.
Më przëczëpłë i zaczãłë knë
pelkama malowac na zemi plan
naszégò miasta. Pòtemù më wëz
naczëłë nową grańcã.
Paùel mô w kùńcu ùbëtk, bò Pio
terk dôł mù ju pòkù. Leno Rodzëce
Paùela ni mają zelonégò pòjãcô,
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wiele naszëkòwelë mù jiwrów. A tak swòją drogą:
Cekawi mie, czemù sã gôdô, że ni mô sã zelonégò
pòjãcô. Zelonô je trôwa i salôta, a jesz ze złoscë jedna
mòja Cotka, ale czemù pòjãcé mòże bëc ti farwë?
Z mòjima Rodzëcama téż móm wiele jiwrów. A ju
czësto nie wiém, czemù mie taczé òbmierzłé miono
delë. Przódë to mie nie przeszkôdzało, ale jaczis czas
temù jô w jedny ksążce wëczëta, że pò łacëznie Balbina
òznôczô bùlbòtającô abò jąkającô sã. Móm nôdzejã, że
w mòji klase nicht ti straszny ksążczi ni mô, bò czejbë
to chtos przeczëtôł, tej dopiérkù to bë dało smiéch.
Ni mòglë dac mie normalnégò miona? A terô jesz do
mòjégò miona przëpnął sã nen wierszoskłôdajk. Dzysô
téż jô nalazła cedelk.
Czë i Balbina
stronã niedrëchów trzimô?
Równak to ni mòże bëc Paùel. Całi czas jô trzima
jegò stronã. Pioterk, mëszlã, że téż nié, bò jak na niegò
pisanié anonimòwëch wierszowónëch lëscëków bëłobë
nadto romanticzné. A mòże to jakô z dzéwczãtów? Kò
nié Dorota, bò wierszëdła są za mało filozoficzné. Chtëż
to mòże bëc, nen wierszoskłôdajk?
Tłómaczënk Bòżena Ùgòwskô

Szkòła strzédnô

Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô

Z Frëzama ò malinczim swiece,
„do jaczégò jesmë zapisóny”
Scenarnik béł zrealizowóny òb czas bëtnoscë Frëzów w Kaszëbsczim Òglowòsztôłcącym Liceùm (KÒL) w Brusach. Mòżna téż gò wëkòrzëstac przë leżnoscë zéńdzeniów z jinszima etnicznyma abò nôrodnyma karnama.

Céle ùczbë
Ùczéń:
•
•
•
•
•

wëmieniwô òkreslenia swòji môłi òjczëznë,
wskazywô swójné znanczi swòjégò regionu,
znaje słowiznã sparłãczoną z regionalnyma symbò
lama Kaszëb i Frëzji,
pòznôwô kaszëbsczé dokazë: A. Labùdë „Òckł sã
Grif”, wëjimk W stolëcë chmùrników Jana Zbrzëcë,
J. Łiska „Dobëtny kam”,
zapòznôwô sã z kùlturą drëchów z jinëch regionów.

Metodë robòtë
•
•
•

kôrbiónka
problemòwô metoda
mëslowô mapa

Fòrmë robòtë
•
•

w karnach
zbiérnô robòta

Didakticzné pòmòce
•
•
•
•
•

zbiérczi wiérztów i „Słowôrzk pòeticczich òkresle
niów Kaszëb” (jaczi na spòdlim zbiérków zrëchtowa
ła Elwira Senger, ùczennica KÒL z Łubianë),
ùczbòwnik Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece (aùto
rzë: F. Baska-Borzyszkowska i W. Myszk) do pòbra
niô na internetowi stronie: www.skarbnicakaszubska.pl
kaszëbsczé słowarze
mùltimedialnô tôfla
papiórowé plansze

Bibliografiô wprowadzającô w frëzyjską tematikã
R. Mistarz, Dwujęzyczność w niderlandzkiej Fryzji w na
wiązaniu do sytuacji etnicznej i edukacyjnej na Kaszu
bach, w: Edukacja regionalna mniejszości narodowych
i etnicznych, praca zbiorowa pod red. K. Kossak-Głów
czewskiego, Gdańsk 1999, s. 54–76.
T. Wicherkiewicz, Niderlandzka Fryzja, „Pomerania”
12/1993, 18–21.
„Pomerania” 6/1995 (całi numer pòswiãcony je Frëzji).
„Regał” 4/2002.

CYG ÙCZBË
Cwiczënk 1
Jak kaszëbsczi pòecë nazéwają Kaszëbë? Dofùlowùjemë
tôbelkã.
a) Kaszëbsczi ùczniowie:
	Z pòeticczich zbiérków i „Słowôrzka pòeticczich òkre
sleniów Kaszëb” wëpiszëta òkreslenia Kaszëb. Òbja
snita je, wëkòrzëstëjącë słowôrz Sëchtë (abò jinszé
słowarze) i ùczbòwnik Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô
w swiece (s. 115).
b) Frëzyjsczi ùczniowie:
	W 2. dzél tôbelczi wpiszta znóné wama pòeticczé
òkreslenia swòji môłi òjczëznë.
Kaszëbë
. swòjszczëzna
. domôcëzna
. tatkòwizna
. mòdrô krôjna
. mëmczëné zemie
. rôj

Frëzjô
. Fertroudens
. Húshâlding
. Erfgoed
. In blau lân
. Thúslân / Heitelân
. Paradys

Cwiczënk 2
Òbezdrzenié mùltimedialny prezentacji ò Kaszëbach,
przërëchtowóny przez ùcznia KÒL. W ny prezenta
cji są elementë, jaczé mają znaczenié dlô kaszëbsczi
tożsamòscë (grif, fana, stanica, himn, jãzëk; òbrzãdë
i zwëczi: pùstô noc, scynanié kani, tuńc pielgrzimkòwëch
òbrazów; materialnô kùltura: wësziwk, malënczi na skle
etc.). Ùczniowie, nawlékającë do ti prezentacji, mają
wskazac swójné znanczi Kaszëbów.
Cwiczënk 3
Chãtny kaszëbsczi ùczniowie czëtają głosno wiérztã
A. Labùdë „Òckł sã Grif” (ùczbòwnik s. 108) i wëjimk W stolëcë chmùrników Jana Zbrzëcë (ùczbòwnik s. 109–110 ). Na
spòdlim tekstu ùczniowie òdpòwiôdają na zapitania:
a) Do kògò sã zwrôcô pòeta i dlôcze prawie taczé a nie
jinszé zadania wëznôczô adresatowi?
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b) Jaczé ùwôżanié Kaszëbów dlô grifa zapamiãtôł no
wòjorsczi drëszk w dokazu J. Zbrzëcë?
c) Jaczé znaczenié mô dlô Kaszëbów grif? (ùczniowie
zrëchtowùją na planszë mapã mëslów sparłãczonëch
z òbrazã grifa i pòspólno czëtają zakùńczenié wiérztë:
Sprawë swiãti jak no wë
Bronic mdzëmë téż i më.
Cwiczënk 4
Òbezdrzenié prezentacji gòscy, w chtërny nalazłë sã
symbòle etniczny tożsamòscë Frëzów.
Cwiczënk 5
Òdczëtanié przez chãtnégò ùcznia wiérztë J. Łiska „Do
bëtny kam” (ùczbòwnik s. 112–113). Na spòdlim tekstu
ùczniowie òdpòwiôdają na zapitania:
a) Jaczé znaczenié mô dlô Kaszëbów fana?
b) Jaczi znajesz synonim wërazu fana?
Cwiczënk 6
Frëzyjsczi ùczniowie òpòwiôdają drëchóm z Kaszëb
ò wëzdrzatkù swòji fanë.

Cwiczënk 9
Pòdzelenié sã infòrmacjama ò statusu swòjégò jãzëka.
Kaszëbsczi i frëzyjsczi ùczniowie na spòdlim wiédzë
ò ùstawach, dokùmentach prawnëch swòjégò jãzëka
i ò jegò fùnkcjonowanim w dzysdniowòscë pòdôwają
kònkretné przikładë, np. tłómaczënczi Biblii i lëteracczich
dokazów, dzejanié radzëznë jãzëka i mediów.
Cwiczënk 10
Na kùńcu bãdzemë chcelë pòsłëchac najich frantówków
w rodny mòwie i naùczëc sã spiewac jich wëjimczi:
a) Kaszëbsczi ùczniowie spiéwają gòscóm Kaszëbsczé
nótë.
b) Ùczniowie wëpisëją pòsobicą elemeńtë najich nótów,
a frëzyjsczi drëchòwie mają przedolmaczëc na swój
jãzëk (wëfùlowanié tôbelczi).
Nótë pò kaszëbskù
to je/to są
krótczé
dłudżé
stolëca
basë
skrzëpczi
Kaszëba
ridel
tëcz
chòjnë
widłë gnojné
hôczi
ptôczi
prësczé półtrojôczi
klëka
wół
całé
pół
môłé
wiôldżé
instrumeńta wszelczé

Nótë pò frëzyjskù
Dit is / dit binne
Koart
Lang
Haadstêd
Kontrabas
Fioele
Kasjubyske man
Bats
Stôk
Din
Heafoarke
Skoffel
Fûgels
Pruisyske faluta
Jok
Okse
Hiel
Heal
Lyts
Grut
Alle Ynstruminten

Cwiczënk 7
Kaszëbsczi ùczniowie wstają i spiéwają pierszą sztrofkã
kaszëbsczégò himnu. Jeden z ùczniów gôdô, skądka
pòchôdają słowa kaszëbsczégò himnu i chto je jegò
ùsôdcą.
Cwiczënk 8
Frëzyjsczi ùczniowie wstają i spiéwają pierszą sztrofkã
swòjégò – frëzyjsczégò – himnu. Jeden z ùczniów gôdô,
skądka pòchôdają słowa frëzyjsczégò himnu.

IV
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Domôcô robòta
Naùczta sã spiewac (Kaszëbi pò frëzyjskù, a Frëzowie
pò kaszëbskù) Kaszëbsczé nótë.

Nórcëk jigrów dlô nômniészich

Dorota Klawikòwskô

Zëmòwé rozegracje
Cwiczënk 1
Pòłączë òbrôzk i słowò.

snieżónka

igloo

szrëce

smiot

pingwin

sónczi

ùrzma

snieżélc

pùrdżi

pùrgówka

kùling

eskimòs
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Cwiczënk 2
Pòłączë trzë słowa w kółkach z jednym słowã w prostonórce.

zëma

cwiardi

mroznô

mróz

slësczi

grëbi

biôłô

sniéżnô
pùchòwati

sarcësti

lód

wiôldżi
mitczi

biôłi
sniég

letczi

Cwiczënk 3
Z pòdónëch słów ùłożë zdania:
1) cepło, òblakac. zëmã, Òb, nôleżi sã
.................................................................................................................................................................................................................
2) kożëchù, dzecë, rôczi, w biôłim, Zëma, do rozegracji.
.................................................................................................................................................................................................................
Cwiczënk 4
Co robią dzecë òb zëmã? Podsztrëchnij JO abò NIÉ.
1) Lepią sniegòwé kùgle.
2) Zbiérają grzëbë.
3) Pùrgają sã na szrëcach.
4) Kąpią sã w jezorze.
5) Lepią snieżélca.
6) Wanożą pò górach.
7) Zjéżdżają z ùrzmë na pùrgach.
8) Cëskają snieżónkama.

VI

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
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NIÉ
NIÉ
NIÉ
NIÉ
NIÉ
NIÉ
NIÉ
NIÉ

Nórcëk jigrów dlô nômniészich / GRAMATIKA

Cwiczënk 5
W diagramie skrëłë sã pòzwë 8 zëmòwëch ruchnów. Szukôj w régach òd lewi stronë do prawi i jesz z górë w dół.
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Cwiczënk 6
Podsztrëchnij pòzwë miesąców, jaczé nôleżą do zëmë.
gromicznik, czerwińc, stëcznik, łżëkwiat, môj, gòdnik, rujan, strëmiannik

Hana Makùrôt

Słowòbùdowizna znankòwników.
Zesadzoné znankòwniczi

Deriwatë znankòwnikòwé mògą miec wicy jak jed
no słowòbùdowiznowé spòdlé – mògą bëc mòtiwò
wóné przez dwa słowa abò wikszą wielënã słowów.
W taczim przëtrôfkù mómë do ùczinkù z zesadzo
nyma znankòwnikama. Mògą òne bëc deriwòwóné
przez rozmajité partë mòwë i klasyfikòwóné są òne
tuwò z pòzdrzatkù na gramaticzną przirodã słowò
bùdowiznowëch spòdlów. Trzeba téż dac bôczënk, że
znankòwnikòwé zesadzoné fòrmacje są ùrôbióné za pò
mòcą colemało dwùch fòrmantów:
a) fòrmantu parłãczącégò dwa słowa, nazéwónégò
w lingwistice interfiksã – w ny fùnkcji wëstãpiwô
colemało -o- (-ò-), np.: równosztôłtny, samòrodny, abò
-ø-, np.: daleksyżny;
b) sufiksu – dodôwónégò na kùńcu słowa; chòc trzeba
dac bôczënk, że jeżlë drëdżim słowòbùdowiznowim
spòdlã je znankòwnik, tej téż apartny sufiks nié
wiedno je doparłãcziwóny; colemało dodôwónyma
sufiksama są tuwò: -ny, np.: pùstonocny, -owi (-òwi),
np.: dwadzéleniowi, sztërërogòwi, -i (-y), np.: zarosłonosy, -sczi, np.: stôrokawalérsczi.

Midzë zesadzonyma znankòwnikama w kaszëbiznie
mòże wëapartnic nôslédné sztrukturë i kategórie:
1) sztrukturë, jaczich drëdżim członã je jistnik: cole
mało są to znankòwnikòwò-jistnikòwé sztrukturë,
np.: długòczasowi, długòjãzëczi, dobrowòlny ‘taczi, co
je z dobri wòlë’, gòłołepi, grëbòbrzëszi, grëbòzôrnowi,
krzëwònosy, krótkòbùksy, krótkònogòwi, krótkòwło

sowi, nowòroczny, pùstonocny, równonórtny, równoremieniowi, stôrogardowi, stôrokawalérsczi, stôrotestameńtny, stôrozôkònowi, swiãtomôrcyńsczi ‘taczi,
w jaczim je dzéń Swiãtégô Môrcëna – lët. kasz.
lëstopadnik, smùtan’, swiãtomichalsczi ‘taczi, w ja
czim je dzéń Swiãtégò Michała – lët. kasz. séwnik’,
sztërëkańtny, wëcekłorzëti ‘taczi, co mô wëcekłą
(tzn. chùdą) rzëc’, wiôlgòbani ‘taczi, co mô wiôlgą
baniã – lët. kasz. pòmùchel’, wiôlgògłowi, wiôlgòłepi,
wiôlgòrodny ‘taczi, co pòchôdô z wiôldżégò rodu
– szlachcëcowi’; cząsto notérowóné są téż wielni
kòwò-jistnikòwé sztrukturë (jaczich pierszim członã
je wielnik): dwagwiôzdkòwi, dwakòpòwi ‘ taczi, co za
mikô w se dwie kòpë’, jednodiszelkòwi, jednoòczny,
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jednorãczny, półmétrowi, półroczny, półtoramétrowi, sétmëgromòwi ‘taczi jak sétmë gromów – sto
lëmny’, szesconogòwi, sztërënórtowi, sztërërogòwi,
trzëgwiôzdkòwi, trzënórtowi, trzërogòwi, wieledzecny, wielerazowi, wielestronowi, wielesztôłtny; òkróm
tegò rzôdkò rejestrowóné są znankòwniczi zesadzo
né z zamiona i jistnika, np.: każdodzénny, nieczãsto
trôfiają sã téż fòrmacje, w jaczich pierszim członã je
znankòwnikòwi mionoczasnik, np.: zarosłonosy ‘ta
czi, co mô zarosłi nos’;
2) sztrukturë, jaczich drëdżim członã je czasnik: wiôldżi
dzél negò ôrtu zesadzeniów reprezentëją zamionowò-czasnikòwé sztrukturë z zamionã sóm jakno pier
szim członã, np.: samòlubny, samòrodny, samòrobny,
samòrobòtny ‘taczi, co chtos sóm gò mô robioné’, ale
téż z jinyma zamionama, np.: wszëtkòwiédny ‘taczi, co
wszëtkò wié’; midzë zesadzeniama, jaczich drëdżim
członã je czasnik, nót je téż wëapartnic sztrukturë
przëczasnikòwò-czasnikòwé, np.: daleksyżny ‘taczi, co
sygô dalek’, dalekniosny, długòtrzimny ‘taczi, co długò
trzimô’, wszãdzebësczi ‘taczi, co wszãdze béł’; a téż
wielnikòwò-czasnikòwé sztrukturë, np.: dwadzéleniowi ‘taczi, co sã dzéli na dwa’; i jistnikòwò-czasnikòwé
sztrukturë, np.: krëwiochôłpny ‘taczi, co sã chôłpi na
krëwiã’, wòdolékòwny ‘taczi, co lékùje wòdą’;
3) sztrukturë, jaczich drëdżim członã je znankòwnik:
colemało są to kònstrukcje przëczasnikòwò-zna
nkòwnikòwé, w òsoblëwòscë wparłãcziwô sã tuwò
fòrmacje znankòwnikòwé tikającé są tãczëznë far
wów, np.: cemnoszari ‘szari cemno’, cemnozelony,
czerwionobestri, czôrnobestri, jasnomòdri, mòdrobestri,
szarobùri, zelonobestri, żôłtawòzelony (niechtërne
z wëżi wëmienionëch fòrmacjów mògą miec dëbeltną
mòtiwacjã – òkróm przëczasnikòwò-znankòwnikòwi
téż znankòwnikòwò-znankòwnikòwą, np.: szarobùri
‘bùri szaro’ i ‘szari i bùri’); òkróm tegò mòże wëapartnic
deriwatë znankòwnikòwò-znankòwnikòwé (jich pier

szi człón téż je znankòwnikã), np.: głupòmądri ‘taczi,
co je përznã głupi i përznã mądri’, òglowòkaszëbsczi
‘taczi, co je òglowi i kaszëbsczi’, stôrodôwny ‘taczi, co
je stôri i dôwny’, stôromódny ‘taczi, co je stôri i béł
módny przódë lat temù’, stôrowieczny; jistnikòwò-znankòwnikòwé sztrukturë, np.: karëwôrtny ‘taczi,
co je wôrt karë’; incydentalnie notérowóné są téż
zamionowò-znankòwnikòwé sztrukturë, np.: nicdobri ‘taczi, co ni mô w sobie nic dobrégò’, nicbëlny ‘ta
czi, co ni mô w sobie nic bëlnégò’;
4) sztrukturë, jaczich drëdżim członã je wielnik: są to
leno wielnikòwò-wielnikòwé fòrmacje (jich pierszim
członã téż je wielnik), np.: dzesãcmiliónowi, òsmë
miliardowi, półmiliónowi, półtësãczny, szesctësãczny.
Cwiczënk 1
Dokònôj słowòbùdowiznowi analizë nôslédnëch zesadzo
nëch znankòwników: równoczasny, nicwôrti, grëbònogòwi,
cemnomòdri, długòczasny, stôrosłowiańsczi, jasnoróżewi,
długòùszny, krótkòwałowi, wielelatny, stôrorusczi.
a) Òd jaczich słowów (słowòbùdowiznowëch spòdlów)
są ùsadzoné wëmienioné wëżi znankòwniczi?
b) Jaczima partama mòwë są słowa, chtërne òstałë
przez cebie ùznóné za słowòbùdowiznowé spòdla?
c) Za pòmòcą jaczich fòrmantów òstałë ùsadzoné
wëmienioné wëżi zesadzoné znankòwniczi?
Cwiczënk 2
Ùsadzë zesadzoné znankòwniczi
słowòbùdowiznowëch spòdlów:
a) jeden, tësąc;
b) lilewi, cemno;
c) równy, sztôłt;
d) wiele, szlabiza.

òd

nôslédnëch

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô realizowónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié i Radio Gduńsk. Pòwsta òna z mëslą ò dzecach, 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.
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