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Pòwiôstka

Danuta Stanulewicz

Balbina z IV B
Priwatny słowôrz cëzëch wërazów, do te nié prostëch, a nadto nëch ùlubionëch
Jak ju wiéta, jô baro lubiã czëtac encyklopedie i słowa
rze, ale nade wszëtkò widzy mie sã pisanie hasłów, ja
czé bë mògłë do nich trafic. Mòże w przińdnoce to jô
bãdã twòrzëc encyklopedie? Mdã tej encyklopedistką.
Jesz chcã bë bëc leksykògrafką. Leksykògrafka zbiérô
słowa i je òbjasniwô, a pòtemù to wszëtkò wëdôwô
w słowarzu. Jô bë jesz mògła napisac kaszëbskò-pòlsczi,
kaszëbskò-anielsczi, a nawetka kaszëbskò-chińsczi czë
kaszëbskò-japóńsczi słowôrz! To baro cekawé zajãcé.
A może bë tak lepi òstac kògùms, ò kògùm napiszą
w encyklopediach. Wëprawiã sã do dżunglë, òdnalézã
nową roscënã…
– Jo, jo – Witek zazérô mie bez remiã, czëtô i dërno
pôrzkô smiéchã. – A ùczałi nã roscënã pòzwią Chwastus
balbiniensis!
– Të sóm jes chwastus! Chwastus witensis! Ni ma co,
nie brëkùjemë drëdżégò biologa w rodzënie. Ale przëdô
sã wiãcy astronomów. Dëcht tak jak Barbôrka weznã sã za
sztudérowanié astronomii i wëkrëjã nieznóné gwiôzdë.
Tegò jô ju głosno nie pòwiém, ale ò mie bãdą piselë
w encyklopediach.
Nim równak do te duńdze, przeczëtôjta mój
Priwatny słowôrz cëzëch wërazów, do te nié prostëch,
a nadto nëch ùlubionëch.
ASTRONOMIÔ

	nôùka ò tim, jak wzerac w gwiôzdë. Czej
chto je astronomã, òb noc wzérô w gwiô
zdë, a dniama gwësno spi.
BARBARZIŃSTWÒ procëmnota cywilizacji
CYWILIZACJÔ	procëmnota barbarziństwa. Cywilizowó
ny człowiek cos rozmieje i bëlno sã spra
wùje.
DISKÙSJÔ	baro cekawô kôrbiónka na jaczis temat.
Jeżlë diskùsjô za długò sã cygnie, mòże
przemienic sã w sztrid abò szkalingã.
Jeżlë diskùtëją knôpi, mòże sã skùńczëc
biôtką abò wòjną.
EGZOTICZNÉ ZWIERZÃTA nie mieszkają w Eùropie. Mòże je
	òbaczëc w zoo, gdzie bez wiãkszosc cza
su mają nieszczestlëwé mùnie.

EKÒNOMISTA	człowiek, jaczi zajimô sã gòspòdarzenim,
ale nié taczim na wsë. W zdrzélnikù
ò nich lëchò gôdają. Je jesz EKÒNOM,
leno jô nie wiém, czim òn sã jinaczi òd
ekònomistë.
FASÓN	to krój sëczenczi abò czegòs jinégò do
òbleczeniô. Baro wôżné słowò w módze.
zbiér gwiôzdów.
GALAKTIKA
GRAŃCA	liniô, jakô cos dzeli. Żle jidze ò pòlitikã,
mòże jã przesënąc.
wezmë na to, zbiéranié pòcztowëch
HÒBBI	
znaczków abò kôrtków.
JADŁOBA	në, prawie, cëż to je? Na gwës baro nie
przijemnô rzecz.
KANDIDAT	mòże òstac prezydentã abò żeniałim,
równak ni mùszi.
KICZ	nie je kùńsztã, bò ni mô wôrtnotë. Za do
brze jô tegò nie rozmiejã.
KÒNFEDERACJÔ	zbiér państwów abò karno lëdzy, co mają
jistné abò szlachòwné zainteresowania
(wezmë na to pòliticzné).
1. zdrzë: KÒNFEDERACJÔ;
LIGA
	2. w fùsbalë i nié le blós: jaczis wëbiér
karnów grającëch ze sobą mecze.
METAFIZYKA	nick ji nie parłãczi ze składowima: „meta”
i „fizyka”. Òna sã parłãczi z FILOZOFIĄ,
a ta je, në, prawie, czim? Mëszlenim
ò swiece? Ò znaczenim żëcégò?
ÒKRÃGÓWKA	za régą jakôs tam fùsbalowô liga.
PERTRAKTACJE	kôrbiónczi, negòcjacje. Jich célã je roz
rzeszenié spòru.
PÒLIGLOTA	człowiek, co znaje pôrã abò pôrãnôsce
jãzëków. Leno nie wiém, czemù òne zwią
sã cëzé, bo jak człowiek naùczi sã jaczé
gòs jãzëka, tej òn nie je ju cëzy.
WAKACJE	dwa latné miesące, jaczé baro chùtkò prze
mijają. Szkòłowi rok za to sã òkropno wle
cze i nigdë ni mòże sã skùńczëc. Nôlepi
bë bëło miec dwa miesące szkòłowégò ro
kù i dzesãc miesący wakacjów. Tedë wszë
sczima bë sã zdôwało, że wakacje tak sa
mò długò sã cygną, jak szkòłowi rok.
Tłómaczënk Bòżena Ùgòwskô
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Scenarnik ùczbë dlô ùczniów strzédnëch szkòłów

Dorota i Pioter Pòlaszkòwie

Kùńc czë pòczątk Eùropë? Bretaniô
Céle ùczbë
Ùczéń:
• zbëlniwô pòchwatnosc czëtaniô ze zrozmienim,
• rozapartniwô faktë òd pòzdrzatków i òkresliwô jich
fùnkcje w teksce,
• rozpòznôwô lëteracczi gatënk eseju,
• zwënégùje spòdlową wiédzã ò pòłożenim i historii
Bretanii i ji mieszkańców,
• dowiadëje sã spòdlowëch infòrmacjów ò bretoń
sczim jãzëkù.
Metodë robòtë
•
•
•

kôrtë robòtë
czëtanié ze zrozmienim
heùreza

Fòrmë robòtë
•

indiwidualnô i karnowô

Didakticzné pòmòce
•

kôrtë robòtë

Bibliografiô
Ewa Houée, Bretania tajemnicza. W krainie Celtów i templariuszy, Wrocław 2012.
Louis Guilloux, Moja Bretania, przekł. i oprac. K. Brako
niecki, Olsztyn 2008.

CYG ÙCZBË
Zadanié 1
Ùczniowie samòstójno dofùlowùją kôrtã robòtë, pòstãpno
sprôwdzają jã ze szkólnym.
Kôrta robòtë
Tekst I
Éwa Houée, Krëjamnô Bretaniô
Bretaniô je baro stôrą i czësto òsoblëwą krôjną na
eùropejsczim kòntinence. Pòłożonô je òna na Bretoń
sczim Półòstrowie, w nordowò-zôpadnym dzélu Fran
cji, i je òna stôrim górsczim masywã, chtërnégò czëpë
nie są równak dzysdnia wëższé nigle trzësta cziledzesąt
métrów. (...)

II
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Czej gôdómë ò Bretończikach, nót je pamiãtac,
że jaż do VI stalatégò naji erë nazéwelë sã òni Bri
tama i przënôlégelë do celticczich plemionów żëją
cëch na òbéńdach pôłniowò-wschódny Anglii, Wa
lii i Kòrnwalii. Ju mni wiãcy òd 350 rokù emigrowelë
òni na Armòrikańsczi Półòstrów (terôczasno Bretoń
sczi), chtëren nachôdôł sã wnenczas pòd panowanim
Rzimsczégò Césarstwa i béł tzw. rzimską Armòriką [Are
More Ica – krôjna rozcygającô sã zdłużą mòrzégò] (...).
Nôwikszô imigracyjnô wała miała równak môl w V i VI
stalatim. Bezpòstrzédnô przëczëna negò zjawiszcza to
felënk pòczëcô bezpiekù na donëchczas zajimónëch
òbéńdach, chtërne stałë sã môlã czãstëch najachaniów
m.jin. Sasów i Alanów. (...)
Ò kawlach terôczasny Bretanii rozsądzëłë w wiôldżim
stãpniu dwie wòjnowé klãsczi. Pierszô z nich to przegrónô
króla Artura w biôtce z Sasama pòd Camlann, na òbéńdach
dzysdniowi Wiôldżi Britanii. Miała òna wiôldżi znaczënk,
bò òd negò sztótu Bricë czësto òbniechelë biôtków ò ne
òbéńdë i zaczãlë je òpùscywac. Drëgą pòrażkã pòniósł bre
tońsczi ksążã Francëszk II, pòbiôtkòwóny przez francësczé
wòjska w 1488 rokù, òb czas słôwny walczi w Saint
-Aubin-De-Cormier, czedë to òstôł òn przëmùszony do
pòdpisaniô traktatu, wedle chtërnégò jegò córczi ni mògłë
òżenic sã bez zgòdë francësczégò króla. I tak téż pò smiercë
Francëszka jegò córka Ana òstała przëmùszonô do żeńbë
z królã Francji Karolã VIII (...).
(Ewa Houée, Bretania tajemnicza. W krainie Celtów i templariuszy,
Wrocław 2012, wëjimczi ze s. 9 i 25–27)

I. Nalézë w teksce òdpòwiescë na pòniższé problemë:
1. Bretaniô nachôdô sã:
a) na stôrim eùropejsczim kòntinence
b) na Bretońsczim Półòstrowie
c) w pôłniowim dzélu Francji
2. Do VI stalatégò naji erë Bretończicë nazéwelë sã:
a) Celtama
b) Britama
c) Armòrikanama
emigracyjnô wała na òbéńdë Bretanii mia
3. Nôwikszô
	
ła môl:
a) kòl rokù 350
b) w VI stalatim naji erë
c) w V i VI stalatim
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4. Bretońsczi
	
Półòstrów kòl 350 rokù béł dzélã:
a) Rzimsczégò Césarstwa
b) Francji
c) stôri Eùropë
5. Bretońsczi
	
Półòstrów rëchli nazéwôł sã:
a) Francësczim Półòstrowã
b) Armòrikańsczim Półòstrowã
c) Pôłniowò-wschódną Anglią
II. Dofùluj tekst:
Król ________w biôtce pòd _______ z Sasama poniósł
klãskã, za to bretońsczi ksążã __________II pòniósł klãskã
òb czas biôtczi w rokù ________ w Saint-Aubin-De-Cor
mier. Òbadwa wëdarzenia mają wiôldżi cësk na kawle
terôczasny ________. Córka Francëszka, _________, miała
zdënk z __________ .
Klucz òdpòwiesców
I.
1 b, 2 b, 3 c, 4 a, 5 b
II.
Artur, Camlann, Francëszk, 1488, Bretanii, Ana, królã
Francji Karolã VIII
Zadanié 2
Przeczëtôj Tekst II, pòdsztrëchnij wszëtczé fragmen
të, chtërne pòkôzëją ùprocëmnienié narratora do
òpisywóny krôjnë.
Tekst II
Louis Guilloux, Mòja Bretaniô
W celticczim jãzëkù Bretaniô to Breiz, co òznôczô
tëlé, co wielefarwnô, mającô wiele kòlorów. Krôjna
rozmajitoôrtnëch farwów i wielnëch widów, w nym, jak
sã rozmieje, téż słonecznégò widu. Chãtno òbskarżiwô
sã Bretaniã ò to, że za czãsto nawiedzywają jã deszcze.
Prôwdã gôdającë, nie padô tuwò wicy nigle gdze jindze.
Klimat je baro łagódny, ceplëzna colemało je tak samò
wësokô w gardze Brest, jak w Niceji. Zdarziwô sã, że na
wetka wëższô.
Równo jakbë pò prôwdze bëło, dlô mie Bretończika,
Bretaniô je nôsnôżniészim krajã na swiece; nym regionã z
całi Francji, w chtërnym nôlepi sã czëjã. Kòchóm jã i wied
no mie sã wëdôwało, że czej jô bë nawetka tuwò sã nie
ùrodzył, czej jô bë tuwò nie dozdrzeléwôł, tej i tak jô bë jã
sobie wëbrôł.
Dzysdnia bretońsczim jãzëkã gôdô w zôpadnym dzélu
Bretońsczégò Półòstrowù (...) kòl òsmëset tësąców Bre
tończików (...).
To baro stôri jãzëk, ò jaczim ùczałi nama gôdają, że dwa,
trzë stalata przed Christusã, w cządze jegò nôwikszi eks
pansji, brëkòwóny béł na przewôżający òbéńdze Eùropë

(...) i na Britijsczich Òstrowach. W naji Armòrice nen jãzëk
dzeli sã na sztërë wiôldżé dialektë, z chtërnëch jeden „ven
natais” (...) baro jinaczi sã òd trzech pòòstałëch. Nym jãzëkã
lëdze gôdają, ale na ògle nie znają jegò prawidłów pisënkù
i czëtaniô. (...) To wëmiérający jãzëk, ùpòkòrzony przez
historiã, spaùperizowóny, dlô ùszu cëzyńca brzëmiący jak
jaczis feflot (...).
Chòc ùżëcé negò tczëwôrtnégò jãzëka terôczasno
zmniésziwô sã, to nót bë bëło pòdzëwiac cwiardi cha
rakter nëch lëdzy, chtërny gò do najich czasów ùtrzimelë,
a téż wërazëc zadzëwòwanié, że nen jãzëk – pòddóny
tëlé zagrôżbóm przez stalata – dzãka jaczémùs cëdowi
przëdérowôł. Gwësno bretońsczi ksążãta mają wiôl
dżé w jegò pòdtrzëmanim zasłëdżi. Czëż bretońsczi nie
je – dlô nëch, chtërny naùczëlë sã gò òd swòji nënczi
– jãzëkã mòdlëtwë, religijnëch piesniów, spòwiedzë?
(Louis Guilloux, Moja Bretania, przekł. i oprac. K. Brakoniecki,
Olsztyn 2008, wëjimczi ze s. 5–6, 8–9 i 10)

1. Kim je narratór? Co o nim wiémë?
	(Narratór pòchôdô z Bretanii, kòchô jã i ùwôżô ji tradicjã
a jãzëk).
2. 	W jaczi spòsób gôdającô w teksce persona wërôżô
swòje ùprocëmnienié do Bretanii? Jaką przëjimô òna
perspektiwã?
	(Bezpòstrzédno pòprzez fòrmùłë z drëdżégò akapitu (np.
Bretaniô je nôsnôżniészim krajã na swiece) i pòstrzédno
w slédnym akapice. Je to òsobisté wezdrzenié na nã témã).
3. Wëpiszë z tekstu dwa faktë i dwa pòzdrzatczi
gôdającégò w nym teksce subiektu. Òkreslë fùnkcjã
nëch wëpòwiesców.
	(Faktë: „W celticczim jãzëkù Bretaniô to Breiz, co
òznôczô tëlé, co wielefarwnô, mającô wiele kòlorów”.
„Dzysdnia bretońsczim jãzëkã gôdô w zôpadnym
dzélu Bretońsczégò Półòstrowù (...) kòl òsmëset
tësąców Bretończików (...)”.
	Pòzdrzatczi: „Równo jakbë pò prôwdze bëło, dlô mie
Bretończika, Bretaniô je nôsnôżniészim krajã na
swiece”. „Czëż bretońsczi nie je – dlô nëch, chtërny
naùczëlë sã gò òd swòji nënczi – jãzëkã mòdlëtwë,
religijnëch piesniów, spòwiedzë?”
	Faktë zjiscywają infòrmacyjną fùnkcjã, pòzdrzatczi –
ekspresyjną).
4. Dlô jaczi lëteracczi fòrmë tipiczné je taczé przeplôta
nié faktów i pòzdrzatków?
(Je to znanka tipicznô dlô eseju).
5. Jak narratór taksëje jeleżnosc bretońsczégò jãzëka
w perspektiwie jegò historii?
	(Persona gôdającô w teksce wërôżô z jedny stronë swój
nieùbëtk wëchôdający z zanikaniô jãzëka, bãdącégò
w ùszłoce szerok rozkòscérzonym, z drëdżi, znającë
bùrzlëwą historiã ny krôjnë, narratór dozdrzéwô wiôldżi
trud pòdjimóny, cobë ùchòwac bretońską mòwã, i mô
òn wiôldżé ùwôżanié dlô òsobów nią gôdającëch).
Tłómaczëła Hana Makùrôt
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III

Scenarnik ùczbë dlô starszich klasów spòdleczny szkòłë

Marika Jelińskô

W miesce
(scenarnik na dwie ùczbë)
Céle ùczbë
Ùczéń:
• pòznôwô słownictwò sparłãczoné z môlama w miesce
• rozmieje wskazac kòmùs drogã
Metodë robòtë
•
•
•

•

a) z ù m e ù m
b) i l p ò ô c j
c) c z a k r m a
d) k ò s z a ł
e) r m ó k
f) c z p ò a t
g) a n b k
h) p é k a a t
i) i k o n

indiwidualnô
w pôrach
pòspólnô

CYG ÙCZBË

Napiszë, z jaczima môlama w miesce parłãczą sã ne
òpisë.

Cwiczënk 1
Gôdka z ùczniama ò tim, co mòże kùpic w rozmajitëch
krómach w miesce (przë ti leżnoscë mòże pòwtórzëc słówka
ticzącé sã np. jedzeniégò i òbleczënkù). Dze jesz mòże jic
w miesce (mùzeùm, kino), co mòże tam robic?
Cwiczënk 2
Co nalézesz w miesce? Dopiszë pòzwë kaszëbsczé do
pòlsczich, pasowné słowa wëbierzë z ramczi.

IV

– …............................
– …............................
– …............................
– …............................
– …............................
– …............................
– …............................
– …............................
– …............................

Cwiczënk 4

Ùczba 1
Temat: Co nalézesz w miesce?

a) stacja kolejowa
b) lotnisko
c) straż pożarna
d) sklep spożywczy
e) sklep z ubraniami
f) targ
g) przystanek autobusowy
h) szpital
i) sklep zoologiczny
j) księgarnia

Cwiczënk 3
Co nalézesz w miesce? Ùłożë z rozsëpónczi:

robòta z tekstã
kôrbiónka
ùkłôdanié dialogów

Fòrmë robòtë
•
•

ksążnica, aùtobùsowi przëstank, bòlëca, banowiszcze,
rënk, króm z òbleczënkã, ògniowô straż, spòżiwczi
króm, latawiskò, zoologiczny króm

– …......................................
– …......................................
– …......................................
– …......................................
– …......................................
– …......................................
– …......................................
– …......................................
– …......................................
– …......................................
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a) Mòżesz tam kùpic fùter dlô swòjégò tósza –
b) Wësélôsz stamtądka lëstë –
c) Kùpisz tam sobie nowé bùksë –
d) Wëpłacysz tam dëtczi –
e) Kùpisz tam cekawą ksążkã –
f) Òbôczisz tam nônowszi film –
Cwiczënk 5
Przëzdrzë sã na malënk. Przeczëtôj òpisënk i pòdpiszë
bùdinczi i ùlice w miesce:
Szkòła je wëbùdowónô midzë ùlicą Floriana Cenôwë
a ùlicą Aleksandra Majkòwsczégò. Na rogù ùlicë
Floriana Cenôwë i ùlicë 19 Strëmiannika je karczma.
Naprocëm karczmë je bank. Zoologiczny króm je
midzë bankã a pòcztą. Naprocëm szkòłë w piãtrowim
bùdinkù je bòlëca. Park je pòłożony midzë bòlëcą a kinã.
Na rogù ùlicë Majkòwsczégò i ùlicë Gduńsczi je króm
z òbleczënkã, a kòl niegò stoji ksążnica. Naprocëm
krómù z òbleczënka je spòżiwczi króm.
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Cwiczënk 6

Cwiczënk 7

Na spòdlim tekstu z cwiczënkù 5 i słowôrzów
przetłomaczë na kaszëbsczi:

Jeżlë mdze czas, to mòże jesz rôz skserowac malënk z planã
miasta i pòprosëc, cobë ùczniowie sami spróbòwelë òpisac
nen malënk, tak jak bëło to w cwiczënkù 5. Pózni mògą
mieniac sã kôrtkama z drëchã z łôwczi i pòdpisac òbrôzk
wedle jegò òpisënkù.

pomiędzy –
obok –
nad –
pod –
naprzeciwko –
za –
przed –
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V

Scenarnik ùczbë dlô starszich klasów spòdleczny szkòłë

Ùczba 2

Cwiczënk 2

Temat: Dze nalézã króm z òbleczënkã? – pòkazywanié
drodżi

Jónk sã zgùbił. Michôł tłomaczi mù drogã. Ùłożë za régą
dzéle dialogù.
Na kùńc wëbróny ùczniowie w pôrach czëtają dialog.

Na zôczątkù mòże pòwtórzëc słówka pòznóné na ùszłi
ùczbie, np. grając w bingò. Mòżna zagrac tak: ùczniowie
wëmieniwają słowa sparłãczoné z miastã, jaczich naùczëlë
sã na ùszłi ùczbie. Mùszi jich bëc 15. Szkólny zapisëje je na
tôflë. Kòżdi ùczéń przepisëje kòżdé słówkò na môłą kôrtkã,
pò jednym, tej mùszi jich miec 15. Z tëch 15 kôrtków
wëbiérô 9 i ùkłôdô je na łôwce tak, cobë bëło widzec słowò,
resztã kôrtków òdkłôdô na bòk. Szkólny czëtô wszëtczé
słówka w rozmajitim pòrządkù. Chto ùczëje słowò, jaczé
mô na kôrtce pòłożony na łôwce, òdwrôcô kôrtkã na drëgą
stronã (tak, cobë nie bëło widzec słowa). Chto pierszi mô
wszëtczé kôrtczi òdwróconé na drëgą stronã, ten gôdô
„Bingò!” i wëgriwô. Mòże tak grac czile razy.
Cwiczënk 1
Jak mòże sã dostac w rozmajité place? Pòdpiszë òbrôzczi
wedle mòdła:

jachac aùtołã

….......... Baro proszã. Móm nôdzejã, że terô ùdô cë sã
to chùtkò nalezc.
….......... Jo. Të mùszisz jic prosto ùlicą Aleksandra
Majkòwsczégò jaż do szkòłë. Za szkòłą skrąc w lewò
i przeńdz przez pasë. Biéj kòl zoologicznégò krómù,
a za tim krómã mdze bank.
….......... Jô sã zgùbił. Wiész mòże, jak jô duńdã do
bankù?
….......... Witôj. Mieszkôsz të mòże w tim miesce?
….......... Wiôlgô dzãka za to, że të mie pòmógł.
….......... Jo. Czë mògã cë jakòs pòmòc?
Cwiczënk 3
Czedë chcemë wskazac kòmùs drogã, czãsto brëkùjemë
czasników w rozkazownikù. Dopiszë rozkazowniczi do
bezòkòliczników:
jic –
skrącëc –
jachac –
pëtac –
gadac –
robic –
Cwiczënk 4
Zdrzë na malënk z cwiczenia 5 z ùszłi ùczbë. Na spòdlim
malënkù i pòdónégò niżi tekstu napiszë, dze stoją Marta
i Szimk.
a) Marta: Witôj. Wiész, jak duńc do kina?
	Szimk: Jo. Të mùszisz przeńc na drëgą stronã, jic
prosto kòl krómù z òbleczënkã, bòlëcë i parkù. Za
parkã mdze kino.
Marta stoji przë …........................
b) Szimk: Hej. Mòżesz mie rzec, dze je ksążnica?
Marta:
	
Jo. Biéj terô prosto kòl zoologicznégò krómù
i pòcztë. Przeńdz na drëgą stronã. To bãdze ùlica
Aleksandra Majkòwsczégò. Biéj nią dali kòl parkù
i bòlëcë, jaż duńdzesz do krómù z òbleczënkã. Tam
skrąc w prawò. Za krómã z òbleczënkã mdze ksążnica.
Szimk stoji przë …........................
Cwiczënk 5
Szkólny rozdôwô ùcznióm nen sóm plan miasta, co je na
V starnie, ale jinaczi przez sebie pòdpisóny. Ùczniowie
w pôrach ùkłôdają dialog ò pòkazywanim drodżi, tak
jak w cwiczënkù 2 i 4. Wëbróné pôrë przedstôwiają gò
przed klasą.
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Hana Makùrôt

Słowòbùdowizna
przëczasników
Przëczasniczi – nieòtmieniwné partë mòwë bãdącé
òkresleniama czasników, znankòwników abò téż jinëch
przëczasników – ze słowòbùdowiznowégò pòzdrzatkù
są colemało pòchódnyma słowama. Leno niewielné
przëczasniczi ni mają przirodë słowòbùdowiznowëch de
riwatów. W kaszëbsczim jãzëkù wikszosc przëczasników
je mòtiwòwónô przez znankòwniczi, niewiôldżi dzél mô
razã znankòwnikòwą i jistnikòwą abò leno jistnikòwą
mòtiwacjã, a òkróm tegò fùnkcjonëją w kaszëbiznie
przëczasniczi, chtërne są zleksykalizowónyma fòrmama
przëmionowëch rzeczeniów.
Jeżlë jidze ò wzôjné ùprocëmnienia midzë znan
kòwnikama a przëczasnikama, trzeba rzeknąc, że
wnet wiedno znankòwnik je słowòbùdowiznowim
spòdlã przëczasnika. Leno w przëtrôfkù wëjimkòwëch
przëmiôrów w kaszëbiznie mómë do ùczinkù
z jeleżnoscą, że prawie przëczasnik to pierwòszné
słowò, jaczé je słowòbùdowiznowim spòdlã dlô
znankòwnika, np.: czãsti ‘taczi, co zachôdô czãsto’,
witrzészi ‘taczi, co mdze witro’, latosy ‘taczi, co je
latoségò rokù’, łońsczi ‘taczi, co béł łońsczégò rokù’.
Kaszëbsczé znankòwniczi przewôżno mògą bëc
słowòbùdowiznowima spòdlama przëczasników, leno
òd niewielnëch znankòwnikòwëch fòrmów taczich, jak
np.: wilczi, òwczi, nie jidze ùsadzëc przëczasnikòwëch
fòrmacjów. Colemało przëczasniczi ùrôbiô sã òd
znankòwników za pòmòcą sufiksów:
-o (-ò), np.: bezpieczno, bëlno, bògato, bruno, brzëdkò,
bùszno, casno, cepło, cëdowno, chãtno, chùtkò, czerwiono,
dalekò, dokładno, drãgò, drobno, dzëwò, dzyrskò, dzywno,
falszëwò, farwno, głãbòkò, głosno, gòrzkò, grozno, gwësno,
kòszlawò, kòsmato, krëjamno, kwasno, lubkò, łapczëwò,

markòtno, marno, mądro, miło, miłoserno, mroczno, mrozno, nagò, naòczno, nipòco, nôbòżno, òkropno, òkrutno,
òsoblëwò, òstróżno, parno, pëszno, piãkno, pòkórno, redosno, rozëmno, rzetelno, samòtno, serdeczno, słabò, smiészno, smùtno, snôżo, sprawiedlëwò, szczestlëwò, szëkòwno,
szërokò, sztiwno, ùbògò, ùceszno, ùmëslno, ùtcëwò, wąskò,
wësokò, wiesoło, wietrzno, wigódno, zaradno, zëmno, zgniło, żałosno, żëczno, żôłto;
-e, np.: bezpiecznie, bëlnie, cekawie, cerplëwie, cëdownie,
chãtnie, chcëwie, dokładnie, falszëwie, gòdnie, groznie,
łapczëwie, miłosernie, òkropnie, òkrutnie, òsoblëwie,
òstróżnie, piãknie, pòkórnie, pòkrãtnie, redosnie, rozsądnie, rzetelnie, samòtnie, serdecznie, smacznie, smãtnie,
smiésznie, spòkójnie, sprawiedlëwie, srodze, starannie,
szczestlëwie, szkòdlëwie, ùtcëwie, wiecznie, zgrëzlëwie,
żartoblëwie.
Dobranié pasownégò sufiksu zanôlégô òd sztrukturë
znankòwnika abò téż je skùtkã dogôdënkù. Trzeba rzek
nąc, że ùżëcé fòrmantu -o (-ò) je w kaszëbsczim jãzëkù
pòwszechniészé nigle brëkòwanié sufiksu -e; nen pier
szi spòsób deriwacji przëczasników je téż nôbarżi pro
duktiwny w kaszëbiznie i jegò zwënégòwanié je czãsté
w lëteracczim jãzëkù. Nót je téż dac merk, że fòrma
przëczasnika z sufiksã -e colemało nie wëstąpiwô jak
no jedurnô, ale je òna wielerazowò fòrmą wariantiwną
fùnkcjonëjącą w jãzëkù kòl alternatiwny fòrmë z sufiksã
-o (-ò), np.: bëlno / bëlnie, redosno / redosnie, szczestlëwò
/ szczestlëwie.
Niechtërne fòrmë przëczasników zakùńczoné sufiksã
-o (-ò) mògą miec równobiéżné wariantiwné fòrmë
ùsadzoné przez dodanié nulowégò kùnôszka, np.: dalek,
głãbòk, szerok, wësok.
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Dzél deriwatów przëczasnikòwëch òdznankòw
nikòwëch to deriwatë ùrôbióné przez dodanié òkróm
doparłãczonégò na kùńcu sufiksu téż przëmiona
w przódkù słowa. Òsoblëwie trzeba tuwò dac bôczënk
na pòchódné przëczasniczi, do jaczich dodôwóné
je przëmiono pò i dodôwkòwò sufiks -u (-ù), np.: pò
kaszëbskù, pò czeskù, pò chłopskù, pò lëdzkù, abò téż
sufiks -émù, np.: pò nowémù, pò stôrémù, pò bòżémù.
Fùnkcjonëją téż w kaszëbsczim jãzëkù fòrmacje
przëczasnikòwé ùrôbióné za pòmòcą przëmiona do
i sufiksu -a, np. do czësta, do sëcha. Przëczasniczi są
téż twòrzoné w kaszëbiznie przez dodanié przëmiona
na i sufiksu -o (-ò), np.: na krótkò, na lewò, na mitkò,
na mòdro, na pewno, na prawò, na trzézwò, na zelono.
Rzôdkò pòkazywają sã w kaszëbsczim jãzëkù fòrmë ze
sadzoné z przëmiona z i sufiksu -a, ùżiwóné równobiéż
no z fòrmama ùsadzonyma leno sufiksalno, np.: z blëska
/ blëskò, z dôwna / dôwno.
Pòchódné przëczasniczi mògą bëc téż mòtiwòwóné
przez jistniczi. Tipiczné dlô kaszëbiznë je ùrôbianié
pòchódnëch przëczasników przez dodanié w przódkù
ùżëtégò w akùzatiwie jistnika przëmiona òb, np.: òb dzéń,
òb lato, òb noc, òb zëmã, òb zymk. Òsoblëwi bôczënk nót
je téż dac na deriwatë twòrzoné przez doparłãczenié
przëmiona na i sufiksu -a, np.: na mòc, na pòtãgã, na sëłã,
a téż ùsôdzóné przez doparłãczenié przëmiona pò i su
fiksu -e, np.: pò prôwdze, abò téż przëmiona do i sufiksu
-i/-ë, np.: do nédżi, do resztë.

Dzél kaszëbsczich przëczasników twòrzą téż zleksyka
lizowóné gwësné syntakticzné sztrukturë, òsoblëwò
zleksykalizowóné przëmionowé rzeczenia, np.: dodóm,
natëchstopach, wkół, wprzódk.
Cwiczënk 1
Pòdóné są nôslédné znankòwniczi: biôłi, szkòdlëwi,
sztótowi, przemądrzałi, ùrzasny, smùtnawi, kùńsztowny,
głëpasy, drodżi, wilgòtny, łagódny, dobri, letkòmëslny,
kùlawi, krëjamny.
a) Ò
 d pòdónëch znankòwników ùsadzë pasowné
pòchódné przëczasniczi.
b) Rzeczë, w jaczi spòsób òstałë ùsadzoné pòchódné
słowa. Jaczé fòrmantë òstałë ùżëté do jich
ùtwòrzeniô?
c) Òd chtërnëch z pòdónëch wëżi znankòwników mòże
ùsadzëc wariantiwné fòrmë?
Cwiczënk 2
Rzeczë, w jaczi spòsób (jaczima fòrmantama abò jinyma
słowòbùdowiznowima metodama ùsôdzaniô słowów)
i òd jaczich słowòbùdowiznowëch spòdlów òstałë
ùtwòrzoné nôslédné przëczasniczi: pò cëchù, na cwiardo, pò ruskù, dodóm, na chùtczégò, pò prôwdze, wprzódk.

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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