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Dôwómë Czëtińcóm Nr 1 Biuletinu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 
– brzôd roczny robòtë Radzëznë ë jeji Kòmisjów (prz. Ùchwôlënk 1).

Biuletin skłôdô sã z 3 dzélów: w I dzélu są Ùchwôlënczi Radzëznë;  
w II – Referatë z Kònferencje w Starbieninie (12-13 rujana 2007 r.); w III 
– prezeńtëją sã w alfabétnym pòrządkù nôleżnicë Radzëznë.

Wszëtczé tekstë dôwómë w pòlsczim ë kaszëbsczim jãzëkù.

Mómë nôdzejã, że ùmieszczoné materiałë, òsoblëwie ùchwôlënczi 
tikającé sã słowiznë z dzélu teòrie lëteraturë, mediowi słowiznë  
ë kaszëbsczich fòrmów pòzwów państwów ë jich mieszkańców, mògą 
bëc pòmòcą dlô szkòłów, gazétników ë wszëtczich, dlô jaczich wôżny je 
kaszëbsczi jãzëk ë szerok rozmiónô pòmòrskò-kaszëbskô kùltura jakno 
dzél òglowòpòlsczi kùlturë.

Wszëtczé bédënczi, ùwôdżi ë pòstrzédżi prosymë czerowac na adresa 
Radzëznë w Kaszëbskò – Pòmòrsczim Zrzeszenim.

Gòdnik �00� r. Édward Bréza
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REGÙLAMIN  
RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

kòl Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò

Dodôwk do ùchwôlënkù nr 14 Przédny Radzëznë KPZ z dnia 26 
zélnika 2006 rokù. 

§ 1
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka kòl Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 

Zrzeszeniégò, zwónô dali Radzëzną, òsta pòwòłónô Ùchwôlënkã nr 14 
Przédny Radzëznë KPZ z dnia 26 zélnika 2006 rokù na spòdlim § 28 
ùriwk 2 ë 4 Sztatutu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò a Sztrategije 
òchronë ë rozwiju kaszëbsczégò jãzëka ë kùlturë. 

§ 2
Radzëzna w òbrëmienim swòjégò dzejaniégò mô wszelejaczé sprawë 

tikającé sã ùżiwaniégò ë rozwiju kaszëbsczégò jãzëka. 

§ 3
Przédną robòtą Radzëznë je: 
1. analiza ë òbtaksowanié ùstawù kaszëbsczégò jãzëka i wëpò-

wiôdanié sã w sprawach jãzëkòwi pòliticzi Zrzeszeniégò, 
2. wespółdzejanié z partama pùbliczny administracje, a òsoblëwie 

z Ministerstwã Bënowëch Sprawów ë Administracje, Ministerstwã 
Nôùczi, Ministerstwã Nôrodny Edukacje, Ministerstwã Kùlturë 
ë Nôrodny Spôdkòwiznë w sprawach òbtaksowaniégò warënków rozwiju 
kaszëbsczégò jãzëka ë jegò badérowaniégò, 
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3. rozkòscérzanié wiédzë ò kaszëbsczim jãzëkù, jegò zortach, 
normach ë kriteriach òbtaksowaniô jegò ùżëcégò i rëchtowaniégò w tim 
célu diskùsjów ë ùczałëch kònferencjów, 

4. òbtaksowanié ë wëpòwiôdanié sã w sprawach niwiznë ë pòtrzebów 
wëdôwiznów, jeżlë jidze ò wiédzã ò kaszëbsczim jãzëkù ë kùlturze jãzëka 
i wëdôwné dzejanié w òbrëmienim Zrzeszeniégò, 

5. rozsądzywanié jãzëkòwëch wątplëwòsców sparłãczonëch ze 
słowizną, gramatiką, wëmòwą pisënkù ë jinterpùnkcje, a téż żlë jidze 
ò sztélistny wëzdrzatk wëpòwiesców i wëszëkiwanié rozwiązaniów 
w òbrëmienim ùżiwaniégò kaszëbiznë w rozmajitëch dzélach nôùczi 
ë techniczni, òsoblëwie w nowëch discyplinach, 

6. wëpòwiôdanié swòjégò zdaniégò ò ùżiwanim kaszëbsczégò 
jãzëka w publicznym dzejanim ë prawnym òbrócënkù, a òsoblëwie w 
dzélu zôchãcbë, prasë, radia ë telewizje, a téż w administracje, 

7. wëpòwiôdanié sã na témã pòzwów (ë jich gramatikòwëch 
i òrtografòwëch fòrmów) bédowónëch dlô nowëch wôrów abò 
ùsłëżnotów, 

8. apartnô stara ò kùlturã kaszëbsczégò jãzëka w szkòłowi ùczbie, 
w tim téż analiza ë òbtaksowanié programów ùczbë, 

9. rëchtowanié nômni co dwa lata ë przedstôwianié Òglowémù 
Zarządowi ë Przédny Radzëznie KPZ pisemnégò sprawòzdaniégò 
ò ùstawie òchronë kaszëbsczégò jãzëka, 

10. ùstanawianié òrtografòwëch ë jinterpùnkcjowëch wskôzów 
kaszëbsczégò jãzëka, 

11. wespółrobòta z wëższima szkołama ë ùczałima jinstitucjama, 
jaczé są zajinteresowóné ùtrzëmanim ë rozwijã kaszëbsczégò jãzëka, 

��. jinszé sprawë zléconé bez wëszëznë Zrzeszeniégò abò ùmësloné 
so bez samą Radzëznã. 

RKJ_biuletin_csb.indd   �� �00�-0�-��   0�:��:0�



��

§ 4
1. W Radzëznië są lëdze ùznóny za kòmpeteńtnëch, jeżlë jidze 

ò ùżiwanié kaszëbsczégò jãzëka we wszelejaczich dzélach lëdzczégò 
żëcégò, jaczi są pòwòłiwóny na wniósk Przédnika Zrzeszeniégò, bez 
Przédną Radzëznã KPZ, zgódno z § 5, pkt 1 hewòtnégò regùlaminu. 

2. Òglowé Zéńdzenié mòże przëbrac do Radzëznë wedle welowaniégò 
rozmajitëch szpecjalistów w òbrëmienim gòspòdarsczégò ë lëdzczégò 
żëcégò, a téż przedstôwców ùczałëch stowarów. 

3. W robòtach Radzëznë mògą brac ùdzél mòwnoùczałi, jaczi nie są ji 
nôleżnikama ë przedstôwcowie rozmajitëch ùczałëch discyplinów, a téż 
lëteratowie, gazétnicë, dëchòwny, szkólny, achtorze, wëdôwôcze ë jinszi 
ùsôdzcë kùlturë, chtërny zajimają sã kaszëbizną. 

§ 5
1. Nôleżników Radzëznë pòwòłiwô Przédnô Radzëzna KPZ na 

wniósk Przédnika Zrzeszeniégò. 
2. Personalny skłôd Radzëznë je pòwòłóny na czas 3-latny kadencje 

przédnëch wëszëznów Zrzeszeniégò. Kadencjô nôleżników Radzëznë 
ë ji partów zaczinô sã òd dnia pierszégò zéńdzeniégò wëbrónégò 
składu. Pò skùńczenim kadencje przédnëch wëszëznów Zrzeszeniégò do 
czasu pòwòłaniégò nowégò składu Radzëzna dzejô w donëchczasnym 
składze. 

§ 6
Partama Radzëznë są:
1) Òglowé Zéńdzenié Radzëznë, 
2) Prezydium Radzëznë, 
3) Przédnik Radzëznë. 
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§ 7
1. Òglowé Zéńdzenia Radzëznë zwòłiwô ji przédnik: 

1) ze swòji ùdbë, 
2) na wniósk Prezydium Radzëznë,

3) na wniósk 1/3 òglowi lëczbë nôleżników Radzëznë. 

2. Òglowé Zéńdzenia Radzëznë òdbiwają sã tedë, czej je taczi 

brëkùnk, równak nié mni jak trzë razë òb rok. 

3. Dlô wôżnotë ùchwôlënków kòlegialnëch partów Radzëznë 

mùszebnô je zwëczajnô wikszosc głosów przë bëtnoscë przënômni 1/3 

òglowi lëczbë nôleżników dónégò partu. Na przëtrôfk równoscë głosów 

rozsądzywô głos przédnika. 

4. Na zéńdzenia Radzëznë mògą bëc rôczony, z doradzeniowim 

głosã, lëdze z bùtna. 

§ 8

1. Prezydium Radzëznë to:

1) przédnik Radzëznë ë jegò zôstãpca, 

2) sekretéra Radzëznë, 

3) nôleżnicë Prezydium. 

2. Radzëzna wëbiérô Prezydium, w tim Przédnika na òglowim 

zéńdzenim. 

3. Przédnik wëznacziwô z nôleżników Prezydium Radzëznë swòjégò 

zôstãpcã ë sekretérã Radzëznë. 

§ 9

Do zadaniów Prezydium Radzëznë nôleżi czerowanié ji biéżną robòtą, 

rëchtowanié projektów ùchwôlënków, planów robòtë ë sprawòzdaniów 
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z dzejaniégò Radzëznë, wëkònywanié ùchwôlënków òglowégò 
zéńdzeniégò ë rozsądzywanié w sprawach zléconëch przez òglowé 
zéńdzenié Radzëznë abò przez przédnictwò KPZ, żlë nie brëkùją òne 
zgòdë òglowégò zéńdzeniégò Radzëznë. 

§ 10
Przédnik Radzëznë zwòłiwô òglowé zéńdzenié ë zéńdzenié Prezydium 

Radzëznë, prowadzy zéńdzenia, czerëje biéżną robòtą Radzëznë, a bùten 
reprezeńtëje Radzëznã. W przëtrôfkù niebëtnoscë przédnika jegò zadania 
sprôwiô zôstãpca przédnika. 

§ 11
1. Dlô wëkònaniégò zadaniów, jaczé są wëmienioné w § 3 mògą bëc 

robioné w Radzëznie, jak le mdze brëkùnk ë na spòdlim ùchwôlënkù 
òglowégò zéńdzeniégò bënowé – timczasowé abò stałé – òrganizacjowé 
dzéle: kòmisje, sekcje abò karna. Ùchwôlënk w sprawie pòwòłaniégò 
w Radzëznie bënowëch òrganizacjowëch dzélów brëkùje zgòdë Przédnika 
Zrzeszeniégò. 

2. Personalné składë kòmisjów, sekcjów abò karnów są pòwòłiwóné 
szlachã wëznaczonym bez òglowé zéńdzenié Radzëznë. 

3. W kòmisjach, sekcjach abò karnach Radzëznë mògą bëc téż lëdze, 
jaczi nie są ji nôleżnikama. 

4. Ùstanowienia kòmisjów, sekcjów ë karnów brëkùją zacwierdzeniégò 
bez Prezydium Radzëznë, a w òsoblëwëch przëtrôfkach bez ji òglowé 
zéńdzenié. 

§ 12
Techniczné òbsłużiwanié Radzëznë zagwësniwô Bióro Òglowégò 

Zarządu KPZ. 
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§ 13
Dëtczi na fùnksnérowanié Radzëznë dôwô Òglowi Zarząd Kaszëbskò-

Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò. 

§ 14
Regùlamin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka zacwierdzywô Przédnô 

Radzëzna KPZ. 

§ 15
Regùlamin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka wchôdô w żëcé 26 zélnika 

2006 rokù. 

Artur Jabłońsczi
Przédnik

Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò
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Regùlamin Kòmisëji Sztandarizacëji i Normalizacëji 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

§ 1
Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji dali w regùlaminie zwónô 

Kòmisëją, je dzélã Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka kòl Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

Kòmisëjô òstała pòwòłónô 6 rujana 2006 r. na II Òglowim Zéńdzenim 
RKJ. Pòwòłanié òstało 

zaakceptowóné bez Przédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 
dnia ��-0�-�00� r.

(zgódno z § 11 ùriwk 1 Regùlaminu RKJ).

§ 2
Kòmisëjô w òbrëmienim swòjégò dzejaniô mô wszelejaczé problemë 

zrzeszóné ze sztandarizacją ë normalizacją kaszëbsczégò jãzëka.
Zadania Kòmisëji to:
1. Stón ë brëkùnczi (perspektiwë) normalizacje kaszëbsczégò jãzëka 

we wszëtczich aspektach: pisënk, fònetika, fleksjô, słowòtwórstwò, 
syńtaksa ë słowizna (z frazeòlogią).

2. Norma w kaszëbiznie:
a) gôdóny,
b) pisóny (m.jin. z pòzdrzatkù na edukacjã, media, pùblikiwanié 

lëteraturë).
1. Òglowô norma w kaszëbiznie ë pòdnormë z pòzdrzatkù na:

c) reedicjã kaszëbsczi pismieniznë,
a) sztélizacjã,
b) geògrafiã (nordowi ë pôłniowi zort).
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2. Normalizacjô kòl reedicjów dokazów kaszëbsczi lëteraturë 
sprzed 1996 r. (z ùtrzimanim czë bez ùtrzimaniégò òbéńdowëch 
apartnoscy), m.jin. na przikłôdze Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë… 
(Trédra i Prëczkòwsczégò w Òficynie „Czec”); czekawé to ë wôżné dlô 
reedicje rimòwónëch dokazów, m.jin. dlô zachòwaniô fùlnëch rimów.

3. Normatiwnosc Słownika Ramùłta w òbrobienim J.Trédra
4. Normatiwnosc Słowarza E.Gòłąbka; m.jin. w kòńteksce tekstu 

aùtora w jinternece.
5. Òrtografòwò-fòneticznô normalizacjô nowëch zapòżëczeniów.
6. Normatiwnosc a wariantowòsc w sferze fleksje.
7. Normalizacjô w dzélu słowiznë: stosënk do zapòżëczeniów 

z pòlsczégò ë niemiecczégò jãzëka, a téż do nowëch zapòżëczeniów, 
òglowò jinternacjonalëznów.

8. Normalizacjô gwôsnëch pòzwów:
a) pòzwów môlëznów ë fizjografnëch òbiektów (rzéczi, jezora, 

sztrasë, ëtd),
b) personowëch pòzwów (miona, nôzwëska).

11. Òbtaksowanié przëdatnoscë ë fùnkcjonalnoscë kaszëbsczich 
fòrmów môlëznów pòmòrsczégò wòjewództwa.

12. Jinszé sprawë zléconé bez RKJ.

§ 3
W skłôd Kòmisëji wchôdają lëdze zajimający sã sprawama 

kaszëbsczégò jãzëka, ny mdący w Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka, jak 
téż ny, jaczi w ni nie są:

1. Prof. Édward Bréza – przédnik Kòmisëji
2. Dr Duszan – Władisłôw Pazdzersczi – Pawłowicz – czerownik
3. Dr Mark Cëbùlsczi – meritoriczny protokòlańtëbùlsczi – meritoriczny protokòlańtbùlsczi – meritoriczny protokòlańtùlsczi – meritoriczny protokòlańtlsczi – meritoriczny protokòlańtòlańtlańt
4. Dr Róza Wòszôk-Slëwa – meritoriczny protokòlańtëwa – meritoriczny protokòlańtwa – meritoriczny protokòlańtòlańtlańt
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Nôleżników kòmisëji pòwòłiwô Prezydium RKJ.
Pòwòłanié nôleżników Kòmisëji nastąpiwô na trzëlatną kadencjã 

RKJ.
Kadencjô nôleżników Kòmisëji zaczinô sã òd dnia ji pierszégò 

zéńdzeniô. Pò skùńczenim kadencje do czasu pòwòłaniô nòwégò składu 
Kòmisëjô dzejô w donëchczasnym składze.

Òb czas kadencje je mòżlëwòsc robieniô zmianów w składze 
Kòmisëji.

§ 4
Zéńdzenia Kòmisëji zwòłiwô ji przédnik. Òdbiwają sã òne jeżlë 

je brëkùnk, nié mni jak sztërë razë òb rok. Mògą w nich brac ùdzél (z 
doradzeniowim głosã) lëdze, jaczi nie są w składze Kòmisëji.

§ 5
Regùlamin Kòmisëji pò pòzytiwnym òbtaksowanim bez Radzëznã 

Kaszëbsczégò Jãzëka zacwierdzô ji przédnik. 
Regùlamin wchôdô w żëcé z dniã zacwierdzeniégò.

§ 6
Ùdbë w sprawie rozsądzeniów Kòmisëji ë pòdawanié jejich do 

pùbliczny wiédzë, pòdjimô Òglowé Zéńdzenié RKJ.

Adresa do kòrespòndencje:
Komisja Standaryzacji i Normalizacji
Rady Języka Kaszubskiego
przy Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim
ul. Straganiarska 20/23
80-837 Gdańsk

Zacwierdzóm;
Witôłd Bòbrowsczi

Przédnik RKJ
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Regùlamin Kòmisëji Edukacëji  
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

§ 1
Kòmisëjô Edukacëji dali w regùlaminie zwónô Kòmisëją, je 

dzélã Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka kòl Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô.

Kòmisëjô òstała pòwòłónô 6 rujana 2006 r. na II Òglowim Zéńdzenim 
RKJ. Pòwòłanié òstało zaakceptowóné bez Przédnika Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô dnia ��-0�-�00� r.

(zgódno z § 11 ùriwk 1 Regùlaminu RKJ).

§ 2
Kòmisëjô w òbrëmienim swòjégò dzejaniô mô wszelejaczé problemë 

zrzeszóné z normalizacją w zôkrãżim słowiznë, neòlogiznów w szkòłowi 
ùczbie; wëpòwiôdanié zdaniégò ò ùczbòwnikach ë materiałach dónëch 
do edukacje.

Zadania Kòmisëji to: 
1. Òbtaksowiwanié edukacjowëch wëdôwiznów.
2. Promòwanié dofùlowaniów w zôkãżim gramaticzny i lëteracczi 

terminologie ë jinszich.
3. Òbtaksowiwanié sztandartów ùczeniégò ë programòwëch 

pòdstawów.
4. Stara ò wësoką niwiznã kùlturë kaszëbsczégò jãzëka w ùczbie.
5. Jidzenié w stronã stwòrzeniégò systemë sztôłceniô szkólnëch na 

wësoczi niwiznie.
6. Jinszé sprawë zléconé bez RKJ.
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§ 3
W skłôd Kòmisëji wchôdają lëdze zajimający sã sprawama 

kaszëbsczégò jãzëka, ny mdący w Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka, jak 
téż ny, jaczi w ni nie są:

1. Wanda Lew - Czedrowskô – czerownik
2. Danuta Pioch – nôleżnik Kòmisëji
3. Witôłd Bòbrowsczi – nôleżnik Kòmisëji

Nôleżników kòmisëji pòwòłiwô Prezydium RKJ.
Pòwòłanié nôleżników Kòmisëji nastąpiwô na trzëlatną kadencjã 

RKJ.
Kadencjô nôleżników Kòmisëji zaczinô sã òd dnia ji pierszégò 

zéńdzeniô. Pò skùńczenim kadencje do czasu pòwòłaniô nòwégò składu 
Kòmisëjô dzejô w donëchczasnym składze.

Òb czas kadencje je mòżlëwòsc robieniô zmianów w składze 
Kòmisëji.

§ 4
Zéńdzenia Kòmisëji zwòłiwô ji przédnik. Òdbiwają sã òne jeżlë 

je brëkùnk, nié mni jak sztërë razë òb rok. Mògą w nich brac ùdzél 
(z doradzeniowim głosã) lëdze, jaczi nie są w składze Kòmisëji.

§ 5
Regùlamin Kòmisëji pò pòzytiwnym òbtaksowanim bez Radzëznã 

Kaszëbsczégò Jãzëka zacwierdzô ji przédnik. 
Regùlamin wchôdô w żëcé z dniã zacwierdzeniégò.

§ 6
Ùdbë w sprawie rozsądzeniów Kòmisëji ë pòdawanié jejich do 

pùbliczny wiédzë, pòdjimô Òglowé Zéńdzenié RKJ.
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Adresa do kòrespòndencje:
Komisja Edukacyjna
Rady Języka Kaszubskiego
przy Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim
ul. Straganiarska 20/23
80-837 Gdańsk

Zacwierdzóm;
Witôłd Bòbrowsczi

Przédnik RKJ
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Regùlamin Mediowò-Ùrzãdowi Kòmisëji  
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

§ 1
Mediowò- Ùrzãdowô Kòmisëjô dali w regùlaminie zwónô Kòmisëją, 

je dzélã Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka kòl Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô.

Kòmisëjô òstała pòwòłónô 6 rujana 2006 r. na II Òglowim Zéńdzenim 
RKJ. Pòwòłanié òstało zaakceptowóné bez Przédnika Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô dnia ��-0�-�00� r.

(zgódno z § 11 ùriwk 1 Regùlaminu RKJ).

§ 2
Kòmisëjô w òbrëmienim swòjégò dzejaniô mô wszelejaczé problemë 

zrzeszóné ze słowizną z dzélów żëcégò zrzeszónëch z mediama, 
a òsoblëwie radiã, telewizją, jinternetą ë prasą.

Zadania Kòmisëji to:
1. Zrëchtowanié ë promòwanié rozwiązaniów zrzeszonëch 

z wprowadzenim kaszëbsczégò     jãzëka do jinfòrmaticzny technologie.
2. Normalizacjô słowiznë z dzélu codniowégò żëcégò:

a) pòzwë dniów,
b) pòzwë miesący,
c) pòzwë gòdzënów,
d) pòzwë geògrafnëch stón.

3. Normalizacjô w zôkrãżim pòzwów ùrzãdów, òrganizacjów 
ë samòrządzënowëch sztrukturów, a téż jich promòcjô.

4. Zrëchtowanié szpecjalistny terminologie z dzélów zwëczajno 
wëstãpiwùjącëch w mediach tj. spòrt, wiodro, pòlitika ëtd.

5. Jinszé sprawë zléconé bez RKJ.
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§ 3
W skłôd Kòmisëji wchôdają lëdze zajimający sã sprawama 

kaszëbsczégò jãzëka, ny mdący w Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka, jak 
téż ny, jaczi w ni nie są:

1. Karól Rhode – czerownik 
2. Róman Drzéżdżón – nôleżnik Kòmisëji
3. Stanisłôw Geppert – nôleżnik Kòmisëji

Do robòtë w Kòmisëji òstalë rôczony lëdze nie mdący w RKJ:
�. Leszk Szmidtke
2. Ana Cupa
3. Dark Majkòwsczi
4. Mark Wantoch Rekòwsczi
5. Mark Kwidzińsczi
6. Wòjcech Makùrôt
7. Jarosłôw Éllwart
8. Dark Żuroch Czapiewsczi
9. Tomôsz Fópka
10. Wòjcech Czedrowsczi

Nôleżników kòmisëji pòwòłiwô Prezydium RKJ.
Pòwòłanié nôleżników Kòmisëji nastąpiwô na trzëlatną kadencjã 

RKJ.
Kadencjô nôleżników Kòmisëji zaczinô sã òd dnia ji pierszégò 

zéńdzeniô. Pò skùńczenim kadencje do czasu pòwòłaniô nòwégò składu 
Kòmisëjô dzejô w donëchczasnym składze.

Òb czas kadencje je mòżlëwòsc robieniô zmianów w składze 
Kòmisëji.
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§ 4
Zéńdzenia Kòmisëji zwòłiwô ji przédnik. Òdbiwają sã òne jeżlë 

je brëkùnk, nié mni jak sztërë razë òb rok. Mògą w nich brac ùdzél 
(z doradzeniowim głosã) lëdze, jaczi nie są w składze Kòmisëji.

§ 5
Regùlamin Kòmisëji pò pòzytiwnym òbtaksowanim bez Radzëznã 

Kaszëbsczégò Jãzëka zacwierdzô ji przédnik. 
Regùlamin wchôdô w żëcé z dniã zacwierdzeniégò.

§ 6
Ùdbë w sprawie rozsądzeniów Kòmisëji ë pòdawanié jejich do 

pùbliczny wiédzë, pòdjimô Òglowé Zéńdzenié RKJ.

Adresa do kòrespòndencje:
Komisja Medialno – Administracyjna
Rady Języka Kaszubskiego
przy Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim
ul. Straganiarska 20/23
80-837 Gdańsk

Zacwierdzóm;
Witôłd Bòbrowsczi

Przédnik RKJ
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Rozsądzenia Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka

RKJ_biuletin_csb.indd   �� �00�-0�-��   0�:��:��



��

RKJ_biuletin_csb.indd   �� �00�-0�-��   0�:��:��



��

Ùchwôlënk Nr 1/RKJ/06 z dnia 17-11-2006 r.  
w sprawie kaszëbsczi pòzwë 

 Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka ë ji Kòmisjów

Ùstôlô sã òficjalny kaszëbsczi pisënk Rady Języka Kaszubskiego,  
tj. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka.

Ustôlô sã kaszëbsczé pòzwë apartnëch Kòmisjów, jaczé dzejają  
w Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka:

Komisja Standaryzacji i Normalizacji, chtërny kaszëbskô pòzwa 
brzëmi: Kòmisëjô  Sztandarizacëji i Normalizacëji Kaszëbsczégò 
Jãzëka;

Komisja Edukacyjna, chtërny kaszëbskô pòzwa brzëmi: Kòmisëjô 
Edukacëji Kaszëbsczégò Jãzëka;

 
Komisja Medialno-Administracyjna, chtërny kaszëbskô pòzwa 

brzëmi: Mediowò – Ùrzãdowô  Kòmisëjô. 
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Ùchwôlënk Nr 2/RKJ/07 z dnia 21-06-2007 r.  
w sprawie kaszëbsczégò szëkù słowów

W kaszëbsczim jãzëkù, w òficjalnëch pòzwach stosëje sã szëk: atribùt 
|| atribùtë plus jistnik, np. pl Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, csb 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié.
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Ùchwôlënk Nr 3/RKJ/07 z dnia 26-06-2007 r.  
w sprawie kùnôszków tipù –cjô || -cëjô, -fiô ||- fijô 

w słowach cëzégò pòchôdaniô

Ustôlô sã, wedle pòstãpnégò:

Temù, że w słowach cëzégò pòchôdaniô, nôczãszczi z łacëznë, tipù 
edukacjô || -cëjô, filozofiô ||- fijô widzec je, że colemało w kaszëbsczim 
jãzëkù wëbiéróné są krótszé fòrmë, w pierszi rédze bédëje sã jich ùżiwanié. 
W stôrëch kaszëbsczich słowach tipù szalwija, a téż w religiowëch 
dokazach ë pòézje w sztélistnym abò wiérztowinowim célu bédëje sã 
ùżiwanié dłëgszich fòrmów, òbòwiązkòwò miono Bòżi Matczi Marija.
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Ùchwôlënk Nr 4/RKJ/07 z dnia 26-06-2007 r.  
w sprawie słowiznë tikający sã teòrie  

lëteraturë brëkòwóny bez szkòłë

Wprowôdzô sã pòstãpną kaszëbską słowiznã tikajacą sã teòrie 
lëteraturë brëkòwóny bez szkòłë:

akt ‘akt’
anafòra ‘anafora’
anegdota || kôrbiónka ‘anegdota’
animizacjô || òżëwienié ‘ożywienie’
antikòwô drama ‘dramat antyczny’
artistné spòsobë ‘środki artystyczne’
balada ‘ballada’
bezpòstrzédnô lirika ‘liryka bezpośrednia’
binowô drama ‘dramat estradowy’
biôłô wiérzta || nierimòwónô wiérzta ‘wiersz biały’
bòhatéra || heroja ‘bohater’
bôjka ‘bajka’
bùlwarowô drama || kòlbrzegòwô drama ‘dramat bulwarowy’
czas ‘czas’
dialog || dwùgôdka ‘dialog’
ditiramb ‘dytyramb’
drama ‘dramat’
drama absurda ‘dramat absurdu’
drëgòrégòwi bòhatéra || drëgòrégòwi heroja ‘bohater drugoplanowy’
dzejanié || akcjô ‘akcja’
ekspresjoniznowô drama ‘dramat ekspresjonistyczny’
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elegiô ‘elegia’
epifòra ‘epifora’
epika ‘epika’
epikòwé ôrtë ‘gatunki epickie’
epikòwô drama ‘dramat epicki’
epikòwô pòéma ‘poemat epicki’
epilog ‘epilog’
epitet || przëdôwk ‘epitet’
epizodny, zdarzënkòwi bòhatéra || heroja ‘bohater epizodyczny’
epòpejô || epòs ‘epos’
esej ‘esej’
fabùla ‘fabuła’
felietón ‘felieton’
fikcjô || wëmëslënk ‘fikcja literacka’
groteskòwô drama ‘dramat groteskowy’
himn ‘hymn’
jednota czasu, môla i akcji ‘jedność, miejsca, czasu i akcji’
jinwòkacjowô lirika ‘liryka inwokacyjna’
jiscónka || tren ‘tren’
kabaretnô drama ‘dramat kabaretowy’
kòńtrast || procëmnota ‘kontrast’
legeńda ‘legenda’
liriczné ôrtë ‘gatunki liryczne’
liricznô pòéma ‘poemat liryczny’
lirika ‘liryka’
liturgicznô drama ‘dramat liturgiczny’
łżónka ‘baśń’
melodrama ‘melodramat’  
metafòra ‘metafora’ 

RKJ_biuletin_csb.indd   �� �00�-0�-��   0�:��:��



��

miészczóńskô drama ‘dramat mieszczański’
miłotnô lirika ‘liryka miłosna’
mirakl ‘mirakl’
misterium ‘misterium’
mit ‘mit’
mònolog || jednogôdka ‘monolog’
mòralitet ‘moralitet’
môl ‘miejsce’
nieòpisóny czas || niegwësny czas ‘czas nieokreślony’
nieprzeriwnô wiérzta ‘wiersz ciągły’
nowela ‘nowela’
nôbòżnô lirika ‘liryka religijna’
òbrazné rzeczenié ‘przenośnia’
òda ‘oda’
òkôzóny swiat || pòkôzóny swiat ‘świat przedstawiony’ 
ònomatopejô ‘onomatopeja’
òpisowô lirika ‘liryka opisowa’
òpisóny czas || gwësny czas ‘czas określony’
òpòwiôdanié || òpòwiôstka ‘opowiadanie’
òpòwiôdôcz ‘narrator’
òsobistô lirika ‘liryka osobista’
pamiãtnik ‘pamiętnik’
patrijotnô lirika ‘liryka patriotyczna’
personifikacjô ‘uosobienie’
pierszi, przédny, nôwôżniészi bòhatéra || heroja ‘bohater główny’
pierszorégòwi bòhatéra || pierszorégòwi heroja ‘bohater 

pierwszoplanowy’
piesniô ‘pieśń’
pòdanié ‘podanie’
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pòéta ‘poeta’
pòézjowô drama ‘dramat poetycki’
pòézjô ‘poezja’
pòstrzédnô lirika ‘liryka pośrednia’
pòwtórzenié ‘powtórzenie’
prolog || wprowôdzk ‘prolog’
proza ‘proza’
przërównanié ‘porównanie’
przódëczasnô drama ‘dramat starożytny’
psychòlogòwô drama ‘dramat obyczajowo-psychologiczny’
radiowô drama ‘dramat radiowy’
refleksjowô lirika ‘liryka refleksyjna’
réżka ‘wers’
rim ‘rym’
ritm ‘rytm’
roman ‘powieść’ 
romanticznô drama ‘dramat romantyczny’
satira || wërąpiónka ‘satyra’
scena ‘scena’
smiésznô wiérzta || fraszka  ‘fraszka’
sonet ‘sonet’
sytuacjowô || stójnô lirika ‘liryka sytuacyjna’
szlabiza ‘zgłoska’
szpòrt || szpôs || wic ‘dowcip’
sztrofa ‘strofa’   
sztrofòwô wiérzta ‘wiersz stroficzny’
telewizjowô drama ‘dramat telewizyjny’
teoriô lëteraturë ‘teoria literatury’
titlowi, nôdpisowi, pierszi, przédny bòhatéra || heroja ‘bohater 

tytułowy’
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trzënôstoszlabizowô wiérzta ‘trzynastozgłoskowiec’
wątk ‘wątek’
wiérzta ‘wiersz’
zdrzadniô ‘odsłona’
znankòwô drama ‘dramat symboliczny’
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Ùchwôlënk Nr 5/RKJ/2007 z dnia 26-06-2007 r.  
w sprawie mediowi słowiznë tikający sã pòzwów 

miesący, dniów, cządów rokù, strón swiata ë czasu

MIESĄC ‘MIESIĄC’
stëcznik ‘styczeń’
gromicznik ‘luty’
strëmiannik ‘marzec’
łżëkwiat ‘kwiecień’
môj ‘maj’
czerwińc ‘czerwiec’
lëpińc ‘lipiec’
zélnik ‘sierpień’
séwnik ‘wrzesień’
rujan ‘październik’
smùtan, lëstopadnik ‘listopad’
gòdnik ‘grudzień’

DZÉŃ  ‘DZIEŃ’
dzys, dzysô  ‘dziś, dzisiaj’
witro ‘jutro’
pòwitrze, zawitro ‘pojutrze’
wczora, wczerô ‘wczoraj’
niwczora, niwczerô, zawczora ‘przedwczoraj’
nizawczora, dwa dni temù, dwa dni dowslôdë, dwa dni nazôd ‘dwa 

dni temu’
tidzéń (D. l. p. tidzenia), niedzela ‘tydzień’
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pòniedzôłk ‘poniedziałek’
wtórk ‘wtorek’
strzoda ‘środa’
czwiôrtk ‘czwartek’
piątk ‘piątek’
sobòta ‘sobota’
niedzela ‘niedziela’
latos, latoségò rokù ‘tego roku’
łoni, łońsczégò rokù ‘zeszłego roku’
niłoni, niłońsczégò rokù ‘zaprzeszłego roku’
przińdny rok ‘przyszły rok’
 
CZĄDË ROKÙ ‘PORY ROKU’
zymk ‘wiosna’
lato ‘lato’
jeséń ‘jesień’
zëma ‘zima’
pòzymk ‘przedwiośnie’
jôchim, przednówk ‘przednówek’
zymkòwi ‘wiosenny’
latny, latowi ‘letni’ 
jesénny ‘jesienny’
zëmòwi ‘zimowy’

STRONË SWIATA ‘STRONY ŚWIATA’
wschód, pòrénk ‘wschód
zôpôd ‘zachód’
norda ‘północ’
pôłnié ‘południe’
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Systema 12-gòdzënowégò czasu z ùżëcym dodôwków: 
w nocë (wn)
reno (r)
do pôłnia (dp)
w pôłnié (wp)
pò pôłnim (pp)
wieczór (w)

NA PRZËMIÔR:
12 w nocë (wn)
1 w nocë (wn)
2 w nocë (wn)
3 w nocë (wn)
4 reno (r)
5 reno (r)
6 reno (r)
7 reno (r)
8 reno (r) 
9 reno (r)
10 do pôłnia (dp)
11 do pôłnia (dp)
12 w pôłnié (wp)
1 pò pôłnim (pp)
2 pò pôłnim (pp)
3 pò pôłnim (pp)
4 pò pôłnim (pp)
5 pò pôłnim (pp)
6 pò pôłnim (pp)
7 wieczór (w)
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8 wieczór (w)
9 wieczór (w)
10 wieczór (w)
11 w nocë (wn)

Na brëkùnk kòmpùtrów blós dwa skrócënczi: „dp” ë „pp”.
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Ùchwôlënk Nr 6/RKJ/07  z  dnia  8-12-2007  r.   
w  sprawie  niechtërnëch geògrafnëch pòzwów,  

a téż niejasnëch wërazowëch fòrmów  
w materiałach dlô słëchińców kùrsów 

kaszëbsczégò jãzëka òrganizowónëch bez 
Akademiã Warkòwégò Sztôłceniô

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje w przëtrôfkù pòzwów krajów 
dwie sferë jich fùnksnérowaniégò:

I. òficjalno ë ùrzãdowò bédëje fòrmë òglowò przëjãté, nôlepi nie 
zapisóné w słowarzach, np. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury 
ludowej B. Zëchtë;

II. lëterackò, mòdelowò bédëje twòrzenié pòzwów krajów wedle 
pòstãpnégò mòdła:

1. znankòwnikòwi tip na – skô, np. Grëzóńskô, Japóńskô, 
Ùkrajińskô;

2. przesztôłcenié w pòzwã państwa pòzwë mieszkeńców, np. Niemcë 
|| Miemcë || Mniemcë, Prësë;

3. latinizowóny mòdel: , np. Aùstraliô, Brazyliô, Kòlumbiô.

Dokładné problemë:

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka przëjãła w deklinacje niechtërnëch 
pòzwów krajów fùnksnérowanié równoległëch fòrmów. 

Nowô Zélandiô ‘Nowa Zelandia’, w Nowi Zélandii || w Nowi Zélandie, 
na Nowi Zélandii || na Nowi Zélandie, na Nową Zélandiã, 
z Nowi Zélandii || z Nowi Zélandie

Kalifòrniô ‘Kalifornia’, Kalifòrnii || Kalifòrnie

RKJ_biuletin_csb.indd   �� �00�-0�-��   0�:��:��



��

Kòlumbiô ‘Kolumbia’, Kòlumbii || Kòlumbie

Brazyliô ‘Brazylia’, Brazylii || Brazylie

Bòliwiô ‘Boliwia’, Bòliwii || Bòliwie

Aùstraliô ‘Australia’, Aùstralii || Aùstralie

Brunejô ‘Brunei’, Bruneji || Bruneje

Japóniô, Japóńskô ‘Japonia’, Japónii || Japónie, Japóńsczi

Rëskô, Ruskô, Rusëjô ‘Rosja’, Rësczi, Rusczi, Rusëji

Kambòdżô ‘Kambodża’, Kambòdżi || Kambòdże

Tajlandiô ‘Tajlandia’, Tajlandii || Tajlandie

Malezjô ‘Malezja’, Malezji || Malezje

Grëzjô, Gruzjô, Grëzóńskô, Gruzóńskô, ‘Gruzja’, Grëzji,  
Gruzji || Grëzje, Gruzje, Grëzóńsczi, Gruzóńsczi

Ùkrajina, Ùkrajińskô ‘Ukraina’,  Ùkrajinë, Ùkrajińsczi, w Ùkrajinie

Hiszpaniô, Szpaniô, Hiszpańskô, Szpańskô ‘Hiszpania’, Hiszpanii, 
Szpanii || Hiszpanie, Szpanie, Hiszpańsczi, Szpańsczi

Ghana ‘Ghana’, Ghanë, w Ghanie

Laòs ‘Laos’, Laòsu, w Laòsu

Prësë ‘Prusy’, Prësów || Prës, Prësóm, Prësama, w Prësach

Jerozolëma, Jeruzalem ‘Jerozolima’, Jerozolëmë, Jeruzalemù

jinternet || jinterneta ‘Internet’
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pôrã razy || pôrã razë ‘parę razy’, 2 – 4:  pôrã razë, 5 i w górã: pôrã 
razy

zachãcywô ‘zachęca’

zniechãcywô ‘zniechęca’

fùsbala ‘piłka nożna’

turbùlencjô ‘turbulencja’, w turbùlencjach

jesénné kwiatë ‘jesienne kwiaty’

Chopin, Chopina ‘ts.’

Gaston Rébuffat ‘ts.’

Anatolij Bukriejew ‘ts.’

Felicitas Barbare Heibutzki ‘ts.’
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Ùchwôlënk Nr 7/RKJ/07  z  dnia  7-12-2007  r.   
w  sprawie  alternacje ó:o, rësznégò e, labializacje, 

jotacje, wëstãpòwaniô  ë pò slédnojãzëkòwëch, 
lëpnëch ë mitczich spółzwãkach, pòbòcznosców  

–i || -e  w niechtërnëch przipadkach 
białogłowsczich jistników cëzégò pòchôdaniô

1. Przed spółzwãkã n, jaczi je na kùńcu słowa (we wëgłosu), nót 
je pisac ó, jeżlë przed spółzwãkã n pòkazëjącym sã bënë słowa (we 
westrzódgłosu), to je w zanôléżnëch przipadkach, nót je pisac o, np. trón 
: tronu, región : regionu, strón : strona, mión : miono. 

2. W deklinacje chłopsczich jistników ni ma tzw. rësznégò e. Temù 
bédëje sã mòdel: Mark, Marka, Markòwi, Marka, Markã, Markù abò 
Marek, Mareka, Marekòwi, Mareka, Marekã, Marekù.   

3. W pisënkù pò slédnojãzëkòwëch spółzwãkach k, g, h, ch, lëpnëch 
p, b, m, w, f , w pòzycje pò samòzwãkù ë nagłosu samòzwãczi o, u są 
labializowóné. Nót je jã zapisowac pòchilonym sztrichã z lewi do prawi 
stronë nad lëtrą ò, ù, np. kòło, gòsc, chòri, pòdac, bòlec, mòwa, wòlny, 
gùla, chùsta, fùter, ùchò, òkno.

4. Przed samòzwãkã i wiedno nót je ùżëwac jotacjã, np. jinternet, 
jinterneta, jinwesticjô, Jignac. Regla na nie tikô sã wiążënë i.

5. W białogłowsczich jistnikach cëzégò pòchôdaniô, z pierwòsznyma 
kùnôszkama -ijô || -ëjô, dzysô -’ô, np. historiô, mòdernizacjô, w genetiwie, 
datiwie ë lokatiwie wielny lëczbë fùnksnérëją dwa równoległé kùnôszczi 
-i || -e, historii || historie, mòdernizacji || mòdernizacje.

6. W personowëch fòrmach czasników pò slédnojãzëkòwëch 
spółzwãkach k, g, h, ch wiedno są kùnôszczi -ùjã, -ùjesz, -ùje, -ùjemë, 
-ùjeta, -ùją, np. dzãkùjã, dzãkùjesz, dzãkùje, dzãkùjemë, dzãkùjeta, 
dzãkùją.
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7. W genetiwie ë lokatiwie wielny lëczbë słowów, jaczé òdmieniwô 
sã wedle znankòwnikòwégò mòdelu pò szëmiącëch spółzwãkach sz, ż, 
cz, dż piszemë i, za to pò jinszich ë, np. pierszich, swiéżich, strasznëch. 
Wëjimczi: jich, nich.
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Referatë
Starbienino, 12-13 rujana 2007 r.
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Édward Bréza
Wëbróné problemë kaszëbsczégò pisënkù ë mòrfòlogie

Mëslë, jaczé chcã przedstawic, przëszłë wnenczas, czej òbtaksowiwôł 
jem do drëkù ùczbòwniczi do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka: I. D. Pioch, 
Żëcé codniowé na Kaszëbach (b.r.w.) ë II. W. Bòbrowsczégò, Kôrba. 
W I ùczbòwnikù dôł jem òbacht na wëbróné òrtografòwé sprawë,  
w II ùsôdzkù na wszelejaczé òrtografòwé problemë i wëbróné sprawë 
z ôrtu mòrfòlogie: tak pòwstôwaniégò słowów, jak ë fleksje, a téż na 
wszelejaczé jinszé problemë.

I. W sprawie pisënkù słowów tipù lómp, nómer, nóta
Òbtaksowiwùjącë – zgódno z tim, na co miôł zasłużoné – baro dobrze 

„Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania języka kaszubskiego. Część 
II”, tj. Żëcé codniowé na Kaszëbach mgr Danutë Pioch, dôł jem òbacht, 
jaczi niepòrządk panëje w kaszëbiznie jeżlë jidze ò pisënk słowów lómp, 
lóntrus, lón, lónowac, lótowac, lóżé, nómer, nóta, nól, punkt; dodôł 
jem bë tuwò jesz krziknik róm ‘na bok, odsuń się’ do kònia, rzadzy do 
krowë, pòżëczony z niemiecczi skrócony fòrmë rum, co z fùlny herum 
‘koło, naokoło’; przë leżnoscë rozmëszlëc nót bë bëło téż pisënk jinszich 
słowów òbgôdiwónégò ôrtu. 

Wszëtczé wërechòwóné słowa ë niechtërné jinszé, ò jaczich mdze 
pózni, apart są temù, że etimòlogòwi samòzwãk –u– abò –o– wëstãpùje 
w sąsedztwie, a wiãc przed abò pò tzw. półòtemkłëch spółzwãkach, 
zwónëch z jinégò pòzdrzatkù sonornyma abò téż (nôbëlni) zwãcznyma 
niepôrowima, bò samé są òne zwãczné, ale ni mają niezwãcznëch 
równoznaczënów, jak np. zwãczné b, g wedle niezwãcznëch p, k. Są to 
spółzwãczi m, n, r, l, ł; są òne przëczëną negò, że stojącé midzë nima, abò 
leno w jich jednostronowim sąsedztwie artiklowóné samòzãczi są przë 
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niższim (rzadzy wëższim) pòłożenim jãzëka. Òstałoscą negò procesu, 
jaczi datowóny je w pòlsczim jãzëkù òd XIII st., je np. prostô wëmòwa 
ë czasã pisënk słowów derektor, żeletka, amonicja, saradela, suteryna, 
martadela miast richtich dyrektor, żyletka, amunicja, seradela, suterena, 
mortadela. Tu nôleżą téż kòcewsczé fòrmë tipù: bochanek, lan, żanić 
sia ‘bochenek, len, żenić się’. Dochôdô tuwò do zmianów zanôléżnëch 
samòzwãków, zastrzegłëch prawie jich pòzycją w sąsedztwie spółzwãków 
m, n, r, l, ł. Òd czasów frańcësczégò fònetika M. Grammonta (1866 – 1948),  
a òsoblëwie jegò „Fòneticznégò traktatu” (Traité de phonétique)  z ���� r. 
prof. ùniwersytetu w Montpellier, wiedzec je, że wszëtczé zmianë zwãków 
dzelimë na niezanôléżné (tj. taczé, co mògą wëstãpòwac  w kòżdi pòzycje) 
ë zanôléżné, tj. zastrzegłé pòłożenim przed wëznaczonyma zwãkama. 
Mómë tuwò do ùczinkù z tzw. zanôléżnyma zmianama, tj. zastrzegłima 
pòłożenim przed wëmienionyma półòtemkłima spółzwãkama. 

Etimòlogòwò rozmëszlającë, wszëtczé z wërechòwónëch (i za sztót 
òbgôdiwónëch) słowów Kaszëbi wzelë prosto z pòlsczégò jãzëka, jak 
np. lótowac, nómer, nóta, punkt ë krewné; westrzód nich nómer, nóta, 
punkt to zapòżëczenia z łacyńsczégò jãzëka w pòlaszëznie òd za régą 
wëmionionëch łacyńsczich słowów numerus ‘liczba, cyfra’, nota ‘znak, 
znamię, piętno’, punctus abò punctum dosłowno ‘ukłucie’, realno ‘kropka’ 
ë w niemczëznie z dodónym słowã nól z łacyńsczégò nullus ‘żaden’; 
jinszé pòchôdają z niemiecczégò jãzëka, nôczãsczi z dólnoniemiecczich 
gwarów i jich pòchòdzenié letkò wëjasnic (tëch barżi niejasnëch nie 
mdã wëwidniac), jak kómkara, kómpel, lóbzak abò róbzak z Rucksack 
‘worek na plecy’, lófa abò lópa z (òstateczno) górnoniemiecczégò laufen, 
dólnoniemiecczégò lopen abò löpen ‘biegać’ (z czegò téż nôzwëskò 
Lepper), lómp, lóntrus, lón ë krewné, lóz(ny) òd los, rónkel abò rónkla 
z Runkel (rübe) ‘burak pastewny’ ë z ti sami rodzëznë, szróba òd strzédno-
wësok-niemiecczégò schrūbe abò szrówa òd dólnoniemiecczégò schruve; 
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szrópa, gwës nalazłëbë sã téż jinszé.
W normatiwnëch kaszëbsczich pùblikacjach sprawa wëzdrzi tak. 

W Zasadach pisowni kaszubskiej É. Brézë ë J. Trédra nalazłë sã 
(w dodónym Słowôrzkù): lómp, lóntrus, lózny, lózowac, lóżé, nóta, 
nócëc, nórt ‘kąt’; téż z anielsczégò w 1953 r. pòżëczony do pòlaszëznë 
nylon (òd New York = Ny ë Lon(don) = lon) jakno nylón, szruba abò 
szruwa; zrëchtowóny bez nich: 1) Słowôrz kaszëbskò-pòlsczi A. Labùdë 
pòdôwô: kumkara ‘taczka ze skrzynią’; lóz ‘wolny, wolno’; luńder 
‘próżniak’ i luńdrowac ‘próżnować’; nóta ë òdprowôdné nócëc, ale ju 
notérowanié, notérënk; nómer ë òdprowôdné nómrowac; nórt ‘kąt’; rąkla 
‘burak pastewny’; róra, rórka ‘rura, rurka’; szrópa ‘zgrzebło’, szrópowac 
‘posługiwać się zgrzebłem’; szruwa; za Sych V291 pòdóny ònomatopejowi 
szrum ‘potańcówka’; 2) Słownik polsko-kaszubski J. Trepczika òbjimô: 
(z)lózowac, (z)lózowanié, lóznota, lózëna; nóta, ale numer ë wszëtczé 
òdprowôdné: numerënk, numeracëjô, numrowac, numrowi, nôrt, pąkt, 
rąkla, szrót, szrótowac; szruwa; mòże téż niechtërné jinszé, jaczé nie 
je tak letkò nalezc w jednostronowim, pòlskò-kaszëbsczim dzélu. Kòl 
Zëchtë nalézemë m.jin. lón, lónowac, rąkel, rąklowi, rąklowiska, srómpa 
‘dziewczyna niezgrabna’, ruta, mutra. Bédënkã dlô piszącëch są Wskôzë 
kaszëbsczégò pisënkù (òb. Słowôrz na 114-183 s.) E. Gòłąbka, dze 
nalézemë: luńt, nórt, nótë, nótczi, pąkt, róra abò réra, szruba/szruwa.

Pisënk tëch a jinszich słowów nót je zrównac, skòrno twòrzimë 
kaszëbsczi lëteracczi jãzëk, skòrno ùczimë kaszëbsczégò jãzëka 
w szkòle, ë ùżiwóny je òn téż w pùblicznëch môlach. Òglowé wskôzë 
nalazłë sã w Zasadach… (z 1984 r., òsoblëwie p. 3 b, c) z przikłôdowima 
słowama blós ‘tylko’, brót ‘bochenek chleba’, brózda, chróst, klóska, 
lómp ‘niegodziwiec’, lómpë ‘szmaty’, lóntrus ‘urwis’, lóz(ny), lózowac, 
lóżé ‘niepowiązane zboże’, nórt ‘kąt’, nóta, nócëc, szwernót ‘licho, 
złe’, wieszczórka ‘jaszczurka’. Spisënk przikładów nót je jak nôbarżi 
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pòwikszëc jaż do skùńczeniégò sã kaszëbsczi bòkadnoscë słowów. 
Ùżiwómë tuwò fòneticznégò kriterium, to òznacziwô, że mómë starã 
pisac ne słowa tak, jak je gôdómë. Fòneticzné kriterium stôwióné je 
na pierszim placu w pòwstôwającëch ë młodëch lëteracczich jãzëkach, 
jak np. w biôłorusczim czë dólnołużëcczim. Zgódno z tim kriterium 
piszemë kulka ‘dołek’, kum(k) ‘żłób(ek)’, mulk ‘kochanek, kochanka’, 
mus(z), mutra ‘nakrętka’, ruta ‘szyba’, szum ‘piana’, nudle ‘makaron’, 
norda ‘północ’ ë jinszé. Brëkòwny je kaszëbsczi normatiwny słowôrz, 
jak w kòżdim jinym lëteracczim jãzëkù, w nim mùszałëbë nalezc sã 
òbgôdiwóné tu słowa. Òglowò pisze sã rąkel abò rąkla, szruwa i szruba, 
na pôłniowëch Kaszëbach są ne jistniczi wëmôwióné z pòchilenim, to 
òznacziwô przez ó. Temù bédëjã pisanié jich téż kònsekweńtno rónkel, 
rónkla, szróba ë szrówa, jak tuwò òbgôdiwónëch: kómkara, lófa/lópa, 
lómp, lómpë, lóntrus, lón ‘zapłata, nagroda’, lónowac ‘opłacić się’, lóz, 
lózowac, lótowac ‘lutować’, nól, nómer i òdprowôdné, nórt ë  dprowôdné; 
nóta i òdprowôdné, nylón, róm, szrópa, szrópowac, szrót, szrótowac 
ë òdprowôdné; jô bë jesz tu dodôł kómpel ë róndel. Żlë n przed d, t 
wëmôwióné je jakno ń, piszemë u, np. fuńt, kùńda, luńder.

Jeżlë jidze ò problemã pisënkù ùczniowsczi taksë bëm òdrzekł, że 
nóta je słowã wieleznaczeniowim (pòlisemicznym): 1) ‘mùzyczny céch’; 
2) ‘ùczniowskô taksa’; 3) ‘ôrt diplomatnégò pismiona’.

II. Przechôdóm do sprawów dostrzégłëch w ksążce W. Bòbrowsczégò, 
jaczé pòdzelã na:

ùwôdżi tikającé sã: a) pisënkù słowów, b) słowòtwórczich fòrm 
słowów, c) fleksjowëch fòrm słowów, d) mión ë nôzwësków zawòłónëch 
aùtorów.

A wiãc: a) pisënk słowów: ni mòżna sã zgòdzëc na pisënk 
apartny òd pòlaszëznë leno temù, bë w kaszëbiznie bëło jinaczi, niżlë 
w pòlaszëznie. Kaszëbsczi pisënk wëchôdô z pòlsczégò pisënkù (przék 
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temù sã nie dô, jedurno F. Cenôwa w gwësnym cządze nawlekôł do tzw. 
wszechsłowiańsczégò alfabétu ë òdcynôł sã òd pòlsczégò pisënkù), je 
to mòrfòlogòwi pisënk: ùwôżô słowòtwórczą bùdowã słowów. Temù 
nót je pisac pózny, pózno ëtd., A. Labùda bédowôł etimòlogòwi pisënk: 
pozdny, pozdno (jak w rusczim jãzëkù). Pò drëdżé wôrt bë Kaszëbi 
szlë razã z jinszima nôrodama Eùropë, wëchòwónyma na łacyńsczi 
kùlturze, w dzélu téż (òsoblëwie na wschòdnëch zemiach) grecczi 
(przërównôj teòriã dwùch płëców, głoszoną bez Jana Pawła II) ë słowa 
grecczégò (wzãtégò do zôpadny Eùropë dzãka łacyńsczémù jãzëkòwi) 
ë łacyńsczégò pòchôdaniô pisac, jak jinszé nôrodë. Tikô sã to słowa 
punkt (z łacyńszégò punctum ‘ukłucie’ òd pungo, pungere, punxi, 
punctum) „żëjącégò” w mediczny słowiznie punkcjô abò punkcëjô, 
wëstãpòwùjącégò w niemiecczim Punkt, anielsczim punct-, frańcësczim 
point, jitalsczim punto, temù téż Kaszëbi bë mùszelë miec punkt, a nié 
jaczis pąkt, co szlachòwac mòże za pãkac (chcemë dodac, że E. Gòłąbk 
bezpòdstôwno bédëje dwie fòrmë punkt i pąkt). To samò tikô sã słowa 
chór, òstateczno pòchôdającégò z grecczégò chorós ‘taniec zbiorowy’, 
z czegò łacyńsczé chorus, niemiecczé Chor (czëtóné Kōr), anielsczé 
choir, frańcësczé choeur, jitalsczé ë szpańsczé coro, rusczé chor, 
temù téż w kaszëbsczim mùszôł bë bëc chór, nié fòneticzné chur, jak 
mòrfòlogòwò piszemë pół, mój, twój, swój, chòc gôdómë puł, muj, tfuj, 
sfuj; téż funkcjô abò funkcëjô òd łacyńsczégò functio, -onis, niemiecczégò 
Funktion, anielsczégò ë frańcësczégò function, temù téż nié: fąkcja. Dzyw 
je, że pisarze i òglowò aùtorowie wszelejaczich tekstów tak letkò wzelë 
w ùżiwanié kòmùnisticzné ë atejisticzné n.e. (=naszi erë:, p.n.e. = przed 
naszą erą) miast zwëkòwëch ë zgódnëch z nôrodama całi Eùropë pò Chr. 
ë przed Chr. Dlôte nót je dac nakôz wszãdze w Ùsôdzkù pòprawic na 
przed Chr. i pò Chr. [Przë leżnoscë: kòmùniscë zabôczëlë, że n.e., p.n.e. 
téż pòstrzédno wskôzywało ùrodzenié Christusa, bò nasza era to ‘era 
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pò narodzenim Christusa’]. W tëch ë jinszëch przëtrôfkach kaszëbsczi 
apartny òd pòlsczégò i jinëch eùropejsczich pisënków zsélô Kaszëbów 
na zberk eùropejsczich spòlëznów, a më bë mùszelë jic wespół z nima. 
We wiele tekstach miono Europa (czasã pisónô Eùropa) ë pòchòdny 
znankòwnik europejsczi są pisóné Ojropa ë ojropejsczi na mòdło 
niemiecczi wëmòwë. Ni ma niżódnégò cwekù, bë jesmë piselë fòneticzno 
na mòdło niemiecczi wëmòwë, ùsôdzającë fòneticzną pòstacëjã, Niemcë 
téż piszą Europa, tak jak jinszé cywilizowóné nôrodë. Ùwôga tikô sã 
téż jinëch słowów z grecczim dzélëkã eu- czë we westrzódkù słowa  
-eu- ò znaczenim ‘dobrze’, znankòwnikòwò ‘dobry’. We wiele tekstach 
jistnik biuro pisóny biwô buro; no słowò Kaszëbi wzelë z pòlaszëznë, 
tuwò zôs docarło z frańcësczégò bureau. Pisënk buro mòże szlachòwac za 
przëczasnikã buro òd buri; temù téż jem za pisanim bióro, zabédowónym 
bez E. Gòłąbka, pisënk nen szlachùje za kaszëbską wëmòwą.

Ni ma niżódny przëczënë, dlô jaczi miałobë sã wprowadzëc 
przëczasnik ë partiklã, a téż wiążënã chòcô ‘chociaż’, chtëren prôwdac mô 
ùdokôzanié w stôropòlsczim i strzédnopòlsczim chocia, ale wkaszëbiznie 
letczim do pòmileniô z jistnikã chãcą òd chãc; choc dlôte je téż lepszé, 
że je jednoszlabizowé. Temù téż nie jem za bédowónym bez E. Gòłąbka 
chocôż. Fòrmë tipù papieżstwo, drësztwo są dôwnyma etimòlogòwima 
pòstacëjama, jaczé ùproscëłë sã do papiestwo, drëstwo ë tak bë mùszałë 
dzys dnia bëc pisóné.

Wiele aùtorów (z J. Trepczikã na przódkù) znankòwniczi òdprowôdné 
òd jistników ò témie rz– pisze –rzczi (tip morzczi ‘morski’). Jem 
za mòrfòlogòwą pòstacëją tipù mòrsczi, tak téż zalécô E. Gòłąbk. 
Przëczasniczi tipù tam-sam, ile-tile, szãtu-pãtu wedle mie nót bë bëło 
pisac z mëslëną we westrzódkù (jak je zapisóné);

b) deklinacjô słowów: Słowò ostrów je w słowiańsczich jãzëkach 
chłopsczégò ôrtu (ten ostrów), mô cwiardą témã ostrow–, przëmiôrã 
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je téż zdrobniałô fòrma ostrówek, kaszëbsczé ostrówk, òdmieniwô sã 
wiãc do Ostrowu, na ostrowie, leno na Mazowszim wzął mitką témã 
ë białogłowsczi ôrt, a wiãc ta ostrów, tej ostrowi, w ostrowi, temù téż na 
przëmiôr je Ostrów Mazowiecka, ale Ostrów Wielkopolski. Dlôte lëché są 
w tekstach wiele aùtorów fòrmë: na ostrowiu, w Ostrowiu z mitką témą 
(jak na koniu), ale w chłopsczim ôrce. Òsoblëwą znanką kaszëbiznë je 
ùżiwanié kùnôszka –e w nominatiwie wielny lëczbë jistników chłopsczégò 
ë białogłowsczégò ôrtu ò témie na –s, –z (zjawiszcze pòzéwóné jakno 
fleksjowi kaszëbizm; wedle tegò zjawiszcza bëłë wëznacziwóné (Nitsch, 
Zabrocczi) grańce kaszëbiznë). Jidze ò fòrmë tipù kłose, truse, tuze, koze, 
rase, nose, Kartuze ë wiele jinszich; ne bë mùszôł pòstawic na pierszim 
môlu, timczasã widzã, że je jinaczi: aùtorowie lëdają kùnôszk –ë (To 
samò tikô sã lokatiwa pòjedinczi lëczbë jistnika chłopsczégò ôrtu ò témie 
na –s, –z: temù gôdô sã, że Kaszëba mô wszëtkò w nosu ë na wozu, 
a Pòlôch w nosie i na wozie);

c) Ze słowòtwórczich fòrmów razy czësto sztëczno zastosowóny 
przez J. Trepczika sufiks 

–izna/–ëzna w abstrakcjowëch jistnikach, taczich jak marksizm, 
liryzm, puryzm jakno marksëzna, lirëzna, purëzna, òsoblëwie przërównôj 
jich zgrëpienié na 104 s. : Romancëzna, bajronizna, organicëzna, 
apartnoskarniowizna, titanizna ë prometeizna, mediewizna, orientalëzna, 
znankowizna, sarmacëzna ë zarô dali na pòstãpny stronie: mesjanizna, 
profecëzna, misticëzna, preromancëzna, co wicy wedle mie słowa na –
izna/–ëzna bëłëbë prosto smiészné, np. makaronizna, leninizna, prozaizna, 
sëlabizna, kubizna (hòmònimòwé z nôzwëskã Kubizna), deizna, ateizna, 
sofizna, magizna, tragizna, demagogizna, katechizna [tuwò J. Trepczik 
bédëje za niemiecczim Katechismus słowò katézmus, nie czëjącë ti sami 
szktukturë), idealizna, imperializna, lojalizna, moralizna, naturalizna, 
fatalizna, dualizna.
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W tekstach są przëtrôfczi słowów na –izm: np. kòle F. Marszałkòwsczégò 
na ��� s. : artizm, A. Labùdë: socëjalizm (166 s. ò Piłsudsczim). Tuwò zôs 
Kaszëbi bë mùszelë jic szlachã eùropejsczi kùlturë ë wzyc za grecczim 
jãzëkã: –ismos, w łacëznie –ismus sufiks –izm, je òn téż w niemiecczim 
jãzëkù –ismus, anielsczim –ism, frańcësczim –isme, jitalsczim 
i szpańsczim –ismo ë jistno w jinszich jãzëkach cywilizowónëch 
nôrodów Eùropë, na przëmiôr 4 słowa: grecczé hēroismos, łacyńsczé 
heroismus, niemiecczé Heroismus, anielsczé heroism, frańcësczé 
hérosisme, jitalsczé i szpańsczé eroismo; erotyzm, niemiecczé Erotismus, 
anielsczé erotism, frańcësczé érotisme, jitalsczé ë szpańsczé erotismo; 
komunizm, niemiecczé Kommunismus, anielsczé communism, frańcësczé 
communisme, jitalsczé ë szpańsczé comunismo; romantyzm, niemiecczé 
Romantismus, anielsczé romanticism, frańcësczé romantisme, jitalsczé 
i szpańsczé romanticismo ëtd. Procëm przërostkòwi –izna/–ëzna 
w abstrakcjowi fùnkcje gôdô téż – kòl jegò midzënôrodnégò charakteru 
– wielefùnkcjowòsc negò fòrmańtu w kaszëbiznie, a pòlisemiô w jãzëkù 
je wiedno niechcónym zjawiszczã. Mòżna tedë pòdrechòwac: wszëtczé 
nôrodë (przënômni) Eùropë mają za grecczim mòdłã ùsadzoné, czë téż 
z greczëznë abò łacëznë wzãté sztrukturë tipù heroizm (z gwësnyma 
dlô tëch jãzëków fleksjowima kùnôszkama), a Kaszëbi wedle bédënkù 
J. Trepczika, welech a bezkriticzno wëzwëskiwónégò bez wiele 
epigónów ë nôstãpców Trepczika, mielëbë miec fòrmacje tipù heroizna 
przëbôcziwającé pòzwë miãsów tipù celëczëzna, baranizna i to temù 
blós, że słowa tipù heroizm są w pòlaszëznie. Budzta spiącëch! – mòżna 
òdrzec titlã dramë ks. B. Zëchtë. We wiele tekstach je widzec fòrmã 
mieszkeńc miast bëlny mieszkańc, ni mô òna niżódnégò mòrfòlogòwégò 
cwekù, je sztëczną starą ò to, bë zjinaczëc słowò òd pòlsczi pòstacëje 
mieszkaniec, òdprowôdny òd particypium mieszkany. Wszëtczé ne 
zjawiszcza wëpisëjã w pòdónëch tekstach, ë proszã ò jich pòprawienié. Na 
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stowarzyszenie niechtërny aùtorowie gôdają stowôr (np. 131 s.) – lëchi to 
neòlogizm. Tak samò sztëczno òstało stwòrzoné bez J. Trepczika słowò 
stolaté, wëzwëskóné bez wiele aùtorów, z jaczim jednakò mają jiwer w 
deklinacje, jô bëm bédëwôł fòrmã stalecé, jaczémù blëżi je do pòlsczégò 
‘stulecie’, prostszé je w deklinacje:  stalecégò, w stalecym ë blëżi mù do 
ùżiwónégò (ùdałégò) zrostowi stalata ‘długi okres’.

d) Apartną problemą są fòrmë mión ë nôzwësków aùtorów, chtërnëch 
tekstë sã dôwô abò na jaczich sã pòwòłiwô. Òglowò stosëje sã: nôzwëskò 
w genetiwie wielny lëczbë + miono, òsoblëwie w nôzwëskach na –ski 
ë rozszérzoné fòrmańtë, np. Bòrzëszkòwsczich Józef, dôwô sã téż fòrmë 
taczé jak Labudów Aleksander, Sampów Jerzi w mëszlenim, że to téż 
genetiw wielny lëczbë, czedë geneticzno są to dosebné znankòwniczi 
òd nôzwësków Labuda, Samp. Je to jeden z ôrtów pòzéwaniô lëdzy na 
Kaszëbach, ale kòl niegò stosëje sã atribùtë taczé jak Stôri Kowalsczi 
(na òjca) : Młodi Kòwalsczi (na syna). W nôzwëskach zakùńczonëch na 
samòzwãk i spółzwãk patronimòwé fòrmë na –owic/-ewic, skródzoné do 
pòstacëje –óc, – éc taczé jak Bréskóc (òd nôzwëska Breska) Adam abò 
syn czë córka; Brézéc (òd nôzwëska Bréza) Jósk abò Marta abò syn czë 
córka. Spòsobów wiãc je wiele. A co bë mùszało bëc normą?

Jeżlë jidze ò miona, taczé mùsz stosowac fòrmë, jaczich ùżiwelë 
nieżëjący aùtorowie; w przëtrôfkù żëjącëch aùtorów, taczich fòrmów, 
jaczima pòdpiselë swòje dokazë. W nôzwëskach: w przëtrôfkù nieżëjącëch 
aùtorów, taczi pòstacëje, jaczi ùżiwelë za żëcégò; w przëtrôfkù żëjącëch 
lëdzy, jak pòdpisowelë swòje dokazë. Norma mùsza bë tu bëc takô: pierszé 
miono, pòtemù nôzwëskò, jak je kòle wszëtczich eùropejsczich nôrodów 
z wëjimkã Finów, Madżarów ë Estónów, dze nôprzód je nôzwëskò pòtemù 
miono (ale je to apartné nôrodné ë jãzëkòwé karno, tzw. ùgrofińsczé). Ni 
mòżna zmieniwac aùtoróm mión i nôzwësków, czegò bëlnym przëtrôfkã 
je Jan Paul II (64 – 65 s.) (złoslëwò mógł bë chto rzec: czemù nié Hans 
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Paul II?), Mickiewiczów Adam, Janionów Marëjô (19 s.), tu pòstacëjô 
Marëjô ni mòże bë dopùszczonô, bò przënôlégô òna mionu Matczi Bòżi, 
je ë Flori (ò Cenôwie).

Ò jinszich problemach mdze przë jinszi leżnoscë.
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Róza Wòszôk-Slëwa
Ò jãzëkòwi normie nié blós w pòlsczim jãzëkù

Jãzëkòwô norma to „(…) zbiér tëch elemeńtów jãzëkòwi systemë, 
a wiãc bòkadnosc słowów, jich fòrmów ë sparłãczeniów, a téż spisënk 
spòsobów twòrzeniô, łączeniô, wëmawianiô ë zapisowaniô wszelejaczich 
jãzëkòwëch strzodków, jaczé są w gwësnym cządze ùznóné przez jakąs 
spòlëznã (nôczãscy bez całą spòlëznã, a przede wszëtczim bez ji ùczałëch 
przedstôwców) za mòdłowé, bëlné abò co nômni dopùszczalné. Ùżëcé 
jãzëkòwi normë nie wëstôwiô aùtora tekstu na wëmówkã, że gôdô (pisze) 
lëchò, z felama, nié tak, jak je to przëjãté.”� 

W dzysdniowim pòlsczim jãzëkù są dwie normë. Są to: mòdłowô 
norma ë ùżitkòwô norma.

Mòdłową normã stosëją òsoblëwie ùczałi lëdze�, jaczi są swiądny 
gramaticznëch ë semanticznëch (znaczeniowëch) reglów pòlsczégò 
jãzëka. Elemeńtë jãzëka ë wëpòwiescë w mòdłowi normie mùszą bëc 
zgódné z jãzëkòwim zwëkã przekòzywónym bez pòkòlenia, òsoblëwie 
w spòlëznie tzw. stôri jinteligencje (kriterium kùlturowégò aùtoritetu), 
historią jãzëka, gramaticznyma ë semanticznyma reglama pòlsczégò 
jãzëka, a téż dzysdniowima rozwijowima teńdencjama, jaczé w ni mòżna 
pòdezdrzec. Np. w pòlsczi òrtografie òbòwiązëją szterë regle:

�. fòneticznô, piszemë tak, jak gôdómë, temù téż graficzny znak 
namieniony je jednémù zwãkòwi (woda, noga, oko, koza); 

�. mòrfòlogòwô, bez zdrzeniégò na artikùlacjowé zeszlachòwania 

�   Prz. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 
�00�. 

�   Wd. prof. A. Markowsczégò, są to lëdze, chtërny òglową pòlaszëznã wënieslë  
z dodomù ë mają wësztôłcenié wikszé jak strzédnié, a jãzëk je téż dlô nich  
wôrtnoscą samą w se. 
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czë ùproszczenia, ùznôwómë bùdowã słowa, np. prefiksë w deriwatach 
(odczekać, podciąć, rozstawać się); 

�. historëcznô, tikô sã pisënkù niewëmieniowëch rz, ó ë h, zrzeszonô 
z historicznyma procesama rozwiju jãzëka (góra, córka, skóra, rzeka, 
chrzest, jarzmo, higiena, haczyk); 

�. ùmòwnô, jinaczi kònwencjonalnô, òdnôszô sã do òrtografòwëch 
ùstalënków, jaczé nie nalazłë ùdokôzaniô w trzech wëżi òbgôdónëch 
reglach (pisënk wiôlgą lëtrą òsobòwëch, môlowëch pòzwów, pisënk nie 
ze wszelejaczima dzélama mòwë, a téż przëmionowëch wësłowieniów 
ë jin.); ùmòwné normë w pòlsczim jãzëkù ùgòdzywô Radzëzna Pòlsczégò 
Jãzëka, w kaszëbsczim jãzëkù – pòwòłónô 26 zélnika 2006 r. Radzëzna 
Kaszëbsczégò Jãzëka w jaczi są: Witôłd Bòbrowsczi (prowôdnik), 
Édward Bréza, Mark Cëbùlsczi, Róman Drzéżdżón, Stanisłôw Geppert, 
Eùgeniusz Gòłąbk, Wanda Lew-Czedrowskô, Hana Makùrôt, Duszan 
Pazdzersczi, Danuta Pioch, Eùgeniusz Prëczkòwczi, Karól Rhode, Jan 
Walkùsz, Róza Wòszôk-Slëwa.

Mòdłowi normë nót je sã trzëmac w òficjalnëch kòńtaktach ë ôrtach 
wëpòwiesców (ksãża, aktorzë, gazétnicë, nôùkòwcowie, jinszi ùczałi, 
szkólny). Mùszi bëc òna téż ùczonô w szkòłach.

W mòdłowi normie fùnksnérëje w òbrëmienim wëmòwë 
preparoksytoniczny przëzwãk, chtëren pôdô na 3. szlabizã òd kùńca 
w słowach tipù pedagogika, polonistyka, matematyka; w òbrëmienim 
fleksje (deklinacje) A. pl. kąkol, ropień; w òbrëmienim syńtaksë rząd 
niechtërnëch czasników, np. zrobić kleks, ùżiwanié grëpòwëch wielników 
w sparłãczenim z pòzwama niedorosłëch jistotów ë niechtërnyma 
jistnikama z karna pluralia tantum, np. pięcioro kociąt, dwoje drzwi; 
w òbrëmienim leksyczi, np. grać w koszykówkę, referentka ‘białka 
wëgłasziwającô referat’, wazelina ‘kòsmeticznô zalba’ i jin.

Ùżitkòwô norma tikô sã karna jãzëkòwëch strzodków ùżiwónëch 
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w zwëczajnëch kòńtaktach. Tuwò dôwô sã bôczënk na jich stãpień 
spòpùlarizowaniô, brëkòwnosc ë kòmùnikacjową spòsobnosc 
(np. ekònomicznosc, prostotã, wëraznotã). Wëapartniwô sã codniową 
òglową normã (drżéń ùżitkòwi normë, tipicznô dlô niefòrmalnëch tekstów, 
na niewëszpecjalizowóné témë, pòwstôwającé w sytuacjach midzë dobrze 
znającyma sã brëkòwnikama codniowégò jãzëka), codniową regionalną 
normã (regionalëznë, jaczich ni ma w mòdłowi normie, np. przyszedł 
wujciu Kaziu), profesjonalną normã (tu: elemeńtë jãzëka w tekstach 
nôùkòwi, techniczny, kancelarny pismieniznë, przëzwòlóné w gwësny 
spòlëznie, ale mdącé niżi mòdłowi normë, np. badania na coś, badania 
na cholesterol).

W òbrëmienim wëmòwë na niwiznie ùżitkòwi normë mòżna ùżëwac 
przëzwãkù na przedslédną szlabizã (paroksytoniczny przëzwãk) wnetka 
we wszëtczich słowach ë jich fòrmach (pedagogika, polonistyka 
matematyka); w òbrëmienim fleksje A. pl. kąkola, ropnia; w òbrëmienim 
syńtaksë rząd niechtërnëch czasników, np. zrobić kleksa, ùżiwanié 
przédnëch wielników w sparłãczenim z pòzwama niedorosłëch jistotów 
ë gwësnyma jistnikama z karna pluralia tantum, np. sześć prosiąt; 
w òbrëmienim leksyczi, np. grać w kosza, referentka ‘ùrzãdniczka 
prowadzącô sprawë jaczégòs dzélu’ wazelina 1. ‘ùprzikrzoné pòdlizywanié 
sã kòmùs’, 2. ‘człowiek, jaczi tak robi’ ë jin.

Jak je widzec, norma òglowégò jãzëka mô dwaôrtny charakter 
(mòdłowô norma ë ùżitkòwô norma). To czësto nie likwidëje lëchëch 
elemeńtów w jãzëkù.

Wëapartnianié niwiznë ùżitkòwi normë zakłôdô prawie jistnienié 
fòrmów niżi ny niwiznë, a wiãc nienormatiwnëch elemeńtów 
(np. fòneticzné dialektiznë tipù lyst, mogie, poczeba).

Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji, chtërna dzejô kòle 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka w jaczi są: prof. É. Bréza (prowôdnik), 
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dr M. Cëbùlsczi, dr D. Pazdzersczi i dr R. Wòszôk-Slëwa òd wicy jak 
rokù rozsądzywô wątplëwòscë zrzeszoné z kaszëbską jãzëkòwą normą. 
Brzadã tëch dzejaniów je 7 Ùchwôlënków Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka, tikającëch sã gwësnëch dzélów kaszëbsczégò jãzëka. Nót je 
tuwò chronologiczno wëmienic: Ùchwôlënk Nr 1/RKJ/06 z dnia 17-11-
2006 r. w sprawie kaszëbsczi pòzwë Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 
ë ji Kòmisjów, Ùchwôlënk Nr 2/RKJ/07 z dnia 21-06-2007 r. w sprawie 
kaszëbsczégò szëkù słowów, Ùchwôlënk Nr 3/RKJ/07 z dnia 21-06-
2007 r. w sprawie kùnôszków tipù -cjô || -cëjô, -fiô || -fijô w słowach 
cëzégò pòchôdaniô, Ùchwôlënk Nr 4/RKJ/07 z dnia 26-06-2007 r. 
w sprawie słowiznë tikający sã teòrie lëteraturë brëkòwóny bez szkòłë, 
a téż Ùchwôlënk Nr 5/RKJ/2007 z dnia 26-06-2007 r. w sprawie mediowi 
słowiznë tikający sã pòzwów miesący, dniów, cządów rokù, strón swiata 
ë czasu, Ùchwôlënk NR 6/RKJ/07 z  dnia  7-12-2007 r.  w  sprawie 
niechtërnëch geògrafnëch pòzwów, a téż niejasnëch wërazowëch 
fòrmów w materiałach dlô słëchińców kùrsów kaszëbsczégò jãzëka 
òrganizowónëch bez Akademiã Warkòwégò Sztôłceniô; Ùchwôlënk NR 
7/RKJ/07  z  dnia  7-12-2007  r.  w  sprawie  alternacje ó:o, rësznégò 
e, labializacje, jotacje, wëstãpòwaniégò ë pò slédnojãzëkòwëch, 
lëpnëch ë mitczich spółzwãkach, pòbòcznosców -i || -e  w niechtërnëch 
przipadkach białogłowsczich jistników cëzégò pòchôdaniô. 

Z wëżi pòdónëch Ùchwôlënków widzec je, że Kòmisëjô 
Sztandarizacëji i Normalizacëji w swòjëch rozsądzënkach mô starã 
pògòdzëc rozwij, historiã jãzëka z ùzusã. Ùzus je na pierszim môlu leno 
w apartnëch sytuacjach, czedë nen wërazno je procëm rozwijowi. Tak 
stało sã np. w przëtrôfkù pòzwë miesąca gromicznik ‘luty’ czë reglë 
tikający sã kùnôszków ôrtu -cjô || -cëjô, -fiô || -fijô w słowach cëzégò 
pòchôdaniô, dze na pierszim placu nalazłë sã krótszé fòrmë, czãszczi 
ùżiwóné bez kaszëbską spòlëznã. Ale ju szëk słowów, procëm ùzusowi, 
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òstôł zgódny z wielelatnym zwëkã, tzn. atribùt || atribùtë plus jistnik, 
na przëmiôr pòl. Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie, kasz. Kaszëbskò–
Pòmòrsczé Zrzeszenié, pòl. Rada Języka Kaszubskiego, kasz. Radzëzna 
Kaszëbsczégò Jãzëka, pòl. Komisja Medialno– Administracyjna, kasz. 
Mediowò–Ùrzãdowô  Kòmisëjô i jin. 

Tak Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji, jak téż Radzëzna 
Kaszëbsczégò Jãzëka nie ùkriwają, że wikszosc Ùchwôlënków rodzëła sã 
ë rodzy z wiôldżim trudã. Baro czãsto do głosu dochôdają dwa spiérającé 
sã karna: jãzëkòwëch tradicjonalistów, w wikszoscë jãzëkòznajarzów, 
jaczim nie je cëzô historiô kaszëbsczégò jãzëka ë jegò rozwiju òbez stalata 
ë liberalistów, òsoblëwie kaszëbsczich dzejarzów ë pisôrzów, jaczi widzą 
normã kaszëbsczégò jãzëka w tim, co je dzys dnia, a wiãc czãsto ne baro 
spòlaszałé, nie znającëch prawów rządzącëch rozwijã kaszëbiznë ë temù 
nie widzącëch wiôldżégò brëkùnkù òdwòłiwaniô sã do diachronie. 

Mëslã, że wprowadzenié, szlachã np. pòlsczégò jãzëka, dwùch 
normów, mòdłowi ë ùżitkòwi, mògłobë pògòdzëc ne dwa spiérającé sã 
karna. Mòdłowô norma, w chtërny widzec bëłobë namienianié do historie 
kaszëbsczégò jãzëka, widzónô bëłabë w òficjalnëch kòńtaktach ë zortach 
wëpòwiescy; ùżiwelëbë jã ksãża, aktorzë, gazétnicë, nôùkòwcowie, 
jinszi ùczałi, szkólny. Ùczonô bë bëła òna w szkòłach, brëkòwónô 
w ùczbòwnikach. A ùżitkòwô norma brëkòwónô bëłabë w zwëczajnëch 
kòńtaktach, to je w codniowim jãzëkù. 

Mòże bëłobë wôrt w pòstãpny kadencje Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka egzekwòwac taką dwaôrtnosc kaszëbsczi jãzëkòwi normë?
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Dušan-Vladislav Paždjerski
„Kaszëbsczi słowôrz normatiwny” Eùgeniusza Gòłąbka 
– metodologòwi warstat�

 
Słowôrz, ò jaczim je gôdka, je pijonérsczim dokazã w kaszëbsczi 

leksykògrafie, temù że pierszi rôz mô starã mòżlëwie nôszerzi òpisac 
pòchwatë kaszëbsczégò jãzëka, blós dzãka kaszëbsczémù jãzëkòwémù 
nôrzãdowi. Gôdóm „mô starã”, bò mëslã, że jednakò nie òsygô negò 
célu, abò nie je to fùlnô robòta, co bãdã miôł starã wëwidnic.

Ò problemie zasadnoscë wëbiéru słowów hasłowégò nôrzãda (wedle 
zapòwiadóny w titlu słowarza „normatiwnoscë”), ò charakterze „normë”, 
chtërną bédëje aùtór i ji pòprawnoscë pisze H. Makùrôt w swòji recenzje 
Eugeniusz Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny. Recenzëjô (Projekt 
Rastko-Kaszëbë: http://rastko.net/rastko-ka/content/view/247/1/). 
Nôwicy wëtknieniów aùtorka mô na niedostateczné zaangażowanié 
aùtora słowarza w bëlné dopasowanié leksyczi, na czãsté òdstąpienia òd 
òglowò przëjãtégò kaszëbsczégò pisënkù, na fakt, że bëlno nie òpisëje 
jasny kòncepcje swòji „normatiwnoscë” (aùtór nie dôwô przedmòwë, 
w jaczi mòżebno mógłbë òn wëwidnic swòje ùdbë, wiãc brëkòwnikòwi 
òstôwô ji definiowanié na spòdlim samégò zestawkù słowarza), że 
pòchwôt „normatiwnoscë” ùżiwô w lëchim rozmienim ë z chãcą, bë 
narzëcëc gwôsné wëzdrzenié na normã, jaczé czãsto jinaczi sã òd ti, 
przëjãti bez nôùkã. 

Eùgeniusz Gòłąbk je aùtorã czile wôżnëch kaszëbsczich pùblikacjów, 
w jaczich przedstôwiô swòje widzenié normë kaszëbsczégò jãzëka (wicy 
ò E.G. we wspòmniónym wëżi referace): Rozmówki polsko-kaszubskie 
(Gdiniô, 1992), Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù (Gduńsk, 1997); je òn téż 
� Oficyna Czec, Gdańsk 2005, 683 s.
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aùtorã przełożënkù Nowégò (Swiãté pismiona Nowégo Testamentu. wëd. 
3, Gduńsk-Pelplëno, 1982, 1993) ë Stôrégò Testamentu (Knéga psalmów, 
Gduńsk, 1999), w chtërnëch pòstrzédno prezeńtëje swój pòzdrzatk na 
kaszëbską normã.

Słowôrz Gòłąbka je wiôldżim pòkrokã w historie kaszëbsczi 
leksykògrafie. Donëchczasné słowarzë, zaczinającë òd Preissa, przez 
Hilferdinga, wspòmniónégò ju Ramùłta, Lorentza, jaż do tëch nowszich 
Trepczika ë Labùdë, że wëmieniã leno ne nôwôżniészé, definiowałë 
kaszëbsczi jãzëk przede wszëtczim na przëmiôrze do jaczégòs jinszégò 
jãzëka (rusczégò, pòlsczégò czë niemiecczégò), temù téż bëłë to 
dwajãzëkòwé słowarze. Wëjimkã je Cenôwa, òjc kaszëbisticzi ë òglowò 
kaszëbsczi nôùczi, a téż kaszëbsczi tribùn, jaczi w pierszi pòłowie XIX 
stalatégò jakno pierszi w historie pisôł swòje dokazë w całoscë pò 
kaszëbskù, chòc jegò leksykògrafòwé zbiérë òstałë leno w rãkòpisach 
i biwałë włącziwóné do słowarzów jinëch aùtorów. Gòłąbk mô starã 
zrobic pierszi pòwôżniészi krok w normòwanim kaszëbsczi leksyczi 
dzãka jednojãzëkòwémù słowarzowi strzédny wiôlgòscë.

Jedną z przédnëch problemów (a tim samim ë felów) słowarza je 
felënk chòc krótczi przedmòwë (ò tim téż H. Makùrôt we wspòmniónym 
dokazu), jakô bë wëwidniła wielné wątplëwòscë zrzeszoné z òrganizacją 
hasłów, jejich nawzôjnym stosënkã, stosënkã samégò aùtora do sprawów 
kaszëbsczégò jãzëka, z jaczima je problema (òrtografòwé, mòrfòlogòwé 
ë dialektalné wątplëwòsce). Aùtór miast przedmòwë bédëje „òbjasnienia” 
(Òbjasnienia pòrządkòwé, 5-7 s.), w jaczich, w trzech rubriczkach 
namienionëch akceńtowi, deklinacje słowów ë jich znaczenimù (Akcent. 
Òdmiana słów. Znaczenié słów, wszëtkò na 5 s.), w blëskò òsmë 
réżkach wëwidniô wszëtkò, co wedle niegò je brëkòwné w ògranizacje 
słowarza i jegò hasłów. W zdanim namienionym przëzwãkòwi ùdzelô 
drëgòrégòwëch jinfòrmacjów, tikającëch sã sytuacje, czedë przëzwãkù ni 
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ma w môlu, w chtërnym mòżna sã gò spòdzewac (jaczi to môl, z ùwôgów 
aùtora nie wëchôdô) ë wnenczas je to òsóbno òznaczoné w klamrze za 
hasłowim słowã. Równak dali nie je wiedzec, jaczi je nen przëzwãk 
(òkróm negò, że je gôdka ò tim, że wiedno pôdô na tã samą szlabizã we 
wszëtczich deklinacjach: „we wszëtczich przëkładach òdmianë pôdô na 
jednã tã jistną szlabizã”), wiãc òstôwiô sã to rëchlészi wiédzë brëkòwnika. 
Ò deklinacje słowów aùtór dôwô wiadło, że òstała pòdónô (z czim sã 
zgôdzajã, bò deklinacjô jistników, chtërna w kaszëbsczim jãzëkù je 
wôżną problemą, je w òbrëmienim hasła òbgôdiwónégò słowarza szerok 
zaprezeńtowónô ë, wedle mie, zajimô plac, jaczi bë mùszôł bëc dóny na 
przikładë zdaniów, jaczé kòżden słowôrz negò ôrtu colemało mô), ale 
nick nie gôdô ò tim, że tikô sã òna leno jistników, a czasniczi ë jinszé 
słowa, jaczé sã òdmieniwô, nie òstałë tak samò zdefiniowóné. Ë, na 
kùńcu ùwôdżi aùtora je wiadło, że nie dôwô słowów „jaczich znaczenié 
je czësto jasné, w ògle znóné”, co sprôwiô, że słowôrz stôwô sã baro 
òsoblëwi ë stôwiô wszëtczich brëkòwników w sytuacje, w jaczi aùtór 
je dlô nich òstatecznym aùtoritetã, chtëren gôdô, jaczé słowa są dlô 
nich „czësto jasné, w ògle znóné”, je baro rzôdką metodą w ùsôdzanim 
słowarzów, jaczé zmiérzają do normòwaniô jaczégòs jãzëka.

Jak je widzec z wëżi òpisóny krótczi analize, w słowarzu felëje 
spòdlecznëch normatiwnëch nôrzãdów, przënômi w tëch dzélach, 
jaczé wikszosc słowarzów negò ôrtu mô (zdefiniowanié przëzwãkù, 
deklinacje słowów, òrtografòwi normë), nie gôdającë ju ò tim, że 
brëkòwnô bëłabë chòc krótkô przedmòwa namienionô spòdlecznym 
gramaticznym reglóm kaszëbsczégò jãzëka, przede wszëtczim temù, że 
taczich pùblikacjów je baro mało, a pòtemù, że kaszëbsczi jãzëk nie je 
za baro znóny, wiãc mùszi wëzwëskac kòżdą leżnosc, bë przedstawic 
spòdleczné elemeńtë normë. Tim barżi, że sóm aùtór robi to w czile 
rëchlészich pùblikacjach: w Rozmówkach polsko-kaszubskich dôwô 
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Podstawowe wiadomości z gramatyki języka kaszubskiego (276-
291 s.) aùtorstwa Mareka Cëbùlsczégò, a Wskôzë tak pò prôwdze są 
òsoblëwim òrtografòwò-gramaticzno-normatiwnym ùczbòwnikã. Taczé 
nôrzãda bédëje np. wspòmnióny ju Słownik języka pomorskiego czyli 
kaszubskiego Ramùłta, chtëren, chòc wëdóny w XIX stalatim, je téż 
dzysô (znowioné wëdanié w nowim òrtografòwim òbleczënkù z 2003 
rokù) jednym z nôwikszich ë nôbarżi kòmpeteńtnëch leksykògrafòwëch 
zdrzódłów kaszëbsczégò jãzëka. 

Dali aùtór pòswiãcywô dwie stronë (5-6) skrócënkóm, jaczé 
wëstãpiwają tu w nôrozmajitszich zortach, tak ne techniczné (np. „a.” 
abò „czasn.” – czasnik, „itd.” – ë tak dali i jinszich), jak ë ne, chtërné 
pòzwac mòżemë terminologòwima (np: „bibl.” – biblijny, „chem.” – 
chemiczny, „dzec.” – dziecięcy itd.), ale nie są òne systematno ùżiwóné, 
np. aùtór baro rzôdkò òznacziwô ôrt słowa, jaczé pòdôwô jakò hasłowé 
słowò (wzérôj np. aba, abażur, Abel, abò ëtd.), zôs wiele z nich felëje, 
np. skrócënczi brëkòwóné do òznacziwaniô roscënów ë zwierzãtów (np. 
hasła: cziżik, dana, òlsza, rek ëtd.). Wątplëwé są téż skrócënczi, chtërné 
aùtór òpisëje jakno: „wskazëjącé pòchòdzenié słowa abò komentarza”, 
chtërné to, w swòji wielerakòscë òznacziwają téż aùtorów klasycznëch 
lëteracczich dokazów („JD” – Jan Drzéżdżón, „JP” – Stanisłôw Pestka 
(Jan Zbrzica), „MA” – Aleksander Majkòwsczi ëtd.), ùczałëch dokazów 
(„HF” – Aleksander Hilferding, „CE” – Florión Cenôwa), lëteraturã, 
jakô tikô sã kònkretnëch aùtorów („LA” – Słownik polsko – kaszubski 
Labùdë, „LZ” – Gramatyka pomorska Lorentza, „SY” – Słownik gwar 
kaszubskich Zëchtë) ë dzysdniowëch kaszëbsczich dzejarzów („PR” – 
Eùgeniusz Prëczkòwsczi, gazétnik, „PS” – Paùel Szczëpta, gazétnik, „TF” 
– Tomôsz Fópka, kòmpòzytora), a téż samégò aùtora („EG”).  Jednakò 
nie je wiedzec, co òne tak pò prôwdze òznacziwają w òbrëmienim hasła: 
czë fakt, że w cytowónym dokazu kònkretnégò aùtora pòchwôt pòkazëje 
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sã pierszi rôz, czë pòjedinczi aùtorowie wprowôdzają je pierszi rôz do 
lëteraturë (jaczi?), czë téż, w przëtrôfkù tëch żëjącëch, aùtór słowarza 
ùczuł je òd nich pierszi rôz, czë dóny aùtór pierszi rôz je òpisëje, chòc 
ùżiwóné bëłë ju rëchli, ëtd. Jakno przikłôd wëbrôł jem hasło adres, 
przed chtërnégò synomimã „adresa” aùtór dôwô „TR” (Słownik polsko-
kaszubski „i jiné dokazë” Trepczika), co, mést, mùszało bë znaczëc, że 
J. Trepczik pierszi rôz nen pòchwôt òpisëje (w jegò słowarzu nalezc 
mòżemë, że do pòlsczégò słowa adres pasowné je kaszëbsczé słowò 
„adresa”), chòc hasło adresa je w słowarzu Ramùłta, wëdónym wnetka 
sto lat rëchli.

Leksykògrafòwëch niedokładnosców słowarza je dosc wiele, ale bãdã 
miôł starã przedstawic ne nôwôżniészé. 1. W rozróżnienim òd słowarzów 
aùtorstwa (abò w redakcje) ùznónëch aùtoritetów òd kaszëbòlogòwi 
leksykògrafie (np. nônowszé wëdanié Słownika Ramùłta, w dzysdniowi 
jãzëkòwi redakcje J. Trédra), Gòłąbk nie wprowôdzô w pòrządkù słowów 
rozgreńczeniégò midzë kaszëbsczim o ë ò, np.: och! ë òchãda, òpòka 
i opona stôwiô jedno za drëdżim (bôczënk: kaszëbsczé o ë ò [czët. o i ue] 
są wariantama negò samégò samòzwãkù, ale ni mògą bëc w tim samim 
môlu w słowach kaszëbsczégò jãzëka. Hewòtno o nigdë (w tipicznëch 
kaszëbsczich słowach) nie je na zôczątkù słowa ë za spółzwãkama  
p, b, m, w, f, k, g, ch, ale wedle mie, aùtór mùszôł bë to wëdolmaczëc. 
Takô pòsobica słowów je dosc niejasnô, a na problema w kaszëbsczim 
jãzëkù nie òsta, tak mie sã wëdôwô, jesz do kùńca wëwidnionô, wiãc 
aùtór miôł szansã jã ùnormòwac). 2. Aùtór czãsto w òbrëmienim hasła 
cytëje leno przikładë zrzeszoné z deklinacją słowów (jistników), ale nie 
dôwô niżódnëch abò leno pòlsczé wëwidnienia pòchwatu (np: bardówka 
‘[nié: brodówka; akc:  bar-] (stkasz.)’, dali przikładë deklinacje: ‘ti 
bardówczi, z tą bardówką; te bardówczi, tëch bardówk // -ków, z tima 
bardówkama’ ë to całé hasło; brzôd ‘[nié: te brzadë] – pol. owoc]’, dali 
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przikładë deklinacje, ëtd.), mòże zgódno z ùdbą aùtora, że, wedle niegò 
„pòwszechno znónëch” pòchwatów ë znaczeniów nie je nót wëwidniac. 
3. Baro chaòticzno w òbrëmienim hasłów pòdôwónô je deklinacjô 
słowów. Niejasnô je ùdba, wedle jaczi aùtór je pòdôwô, a w niechtërnëch 
przëtrôfkach czësto jich ni ma (np. hasła: òpłókóny, òpòka, ëtd.). Mòże 
miast czãstégò pòwtôrzaniégò taczich samëch, abò szlachùjącëch za 
sobą deklinacjów, lepi bëłobë pòdac gramaticzné schemë deklinacje, 
a cytowac leno ne z jaczima je jiwer. 4. Rzôdczé cytowanié przikładów. 
Czasã jakno przikładë ùżiwaniégò hasłowëch słowów mòżna bë bëło 
pòtraktowac fòrmë deklinacje, jaczé pòdôwô aùtór, ale, wedle mie 
nôlepi bëłobë zwënégòwac sprawdzoné cytatë z kaszëbsczi lëteraturë 
(np. hasła bez przikładów, dze pòdónô òsta deklinacjô tipù żëcé z jaczim 
je problema). 5. W wiôldżim dzélu ni ma w òbgadiwónym słowarzu 
pòdóny frazeòlogie. Pòdôwónô je rzôdkò, a ni mòżna rzec, że aùtór ni 
mógł wëzwëskac rechlészich mòdelów, na jaczich bë mógł sã òprzéc. 
Nawetka jeżlë Słownik Ramùłta mòżna bë ùznac za przestarzałi, to ju 
baro dobrégò, sétmëtomòwégò słowarza Zëchtë, prôwdzëwi kòpalnie 
frazeòlogòwëch przikładów (B. Zëchta Słownik gwar kaszubskich na tle 
kultury ludowej, 1-7 t., Wrocłôw, 1967-1976) nie wòlno bëło òminąc, 
a dali, szpecjalisticznô pùblikacjô J. Trédra (J. Tréder, Frazeologia 
kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejrowò, 
1983) dôwô baro wiele frazeòlogòwëch przikładów, a nawetka Słownik 
polsko- kaszubski  Trepczika (J. Trepczik, Słownik polsko- kaszubski, 
I (A-Ó) i II t. (P-Ż), ùczało mô òbrobioné i aneks dodóné Jerzi Tréder, 
Gduńsk, 1994) pòdôwô wiôlgą lëczbã jidiomów. Na przëmiôr baro 
czãsto ùżiwóné słowa wòda, mòrze, jaczim Tréder w swòjim dokazu 
pòswiãcywô wnetka trzë stronë (22-24), kòl Gòłąbka są òpisóné leno 
trzema frazeòlogòwima przikładama, a zôs np. hasło mòtór mô baro 
dłudżé zdania (6 réżków), chtërne òpisëją mòtór òd techniczny stronë 
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(wedle mie nie je to nót). 6. Roscënë ë zwierzãta są òpisóné baro krótkò, 
jakno ‘ôrt roscënë’, ’ôrt zwierzãtów’ abò dzãka pòlsczémù słowù, 
bez pòdôwaniô łacyńsczi pòzwë, jak to je w zwëkù (np. cziżik, dana, 
rek). 7. Aùtór czasã pòdôwô dosc niejasné ùwôdżi na témã wszelejaczi 
wëmòwë pòjedinczich zwãków, w jaczich nigdze nie je wëwidnioné, co 
na wëmòwa richtich òznôczô (np. hasło hrabia ‘[wëm. ch-]’(?)). 8. Aùtór 
czãsto pòdôwô dokònóné czasniczi jakno „zesadzenia”, sóm stôwiającë 
swòje wëwidnienié w naprowadnikù, z ùwôgą, że „jidze ò fòrmë 
słowów z prefiksama” (6 s.). Wprowôdzô tim brëkòwników w kònfùzjã 
(np. merkac, zmerkac, pômerkac, wëmerkac). 9. Widzec je wiôlgą 
fascynacjã aùtora deminutiwnyma fòrmama (zdrobniałoscama), chtërné 
pòdôwô dlô wiele jistników, chòc nie je wiedzec, czë są to baro pòpùlarné 
fòrmë, aùtór nie pisze téż, że deminutiwów nót je szëkac w òbrëmienim 
spòdlecznégò jistnika. 10. Wëdôwô sã, że aùtór ùsôdzô hasłowé gniôzdo 
wedle reglë: „jistnik – deminutiwnô fòrma jistnika”, kòl negò wszëtczé 
ne deminutiwné fòrmë są òdsélóné do „spòdleczny”, chòc czãsto nie je 
wiedzec, jaczé fòrmë są czãscy ùżiwóné (np. ticz, ticzka). 11. Wëdôwô 
sã, że aùtór bez wielné ùwôdżi „tak samò jak w pòlsczim” (np. ticz), 
niechc brac òdpòwiedzalnoscë za definiowanié (wëwidnienié) dónégò 
pòchwatu. 12. Aùtór czasã traktëje słowôrz jak leksykón, cytëjącë bënë 
hasła krótkòznaczné pòchwatë, chtërne nie są z nim leksykalno zrzeszoné 
(np. żôga –  ‘fùksszwanc’).

Ë, na kùńc, cobë sprôwdzëc, w jaczim dzélu aùtór pòdôwô nôczãstszé 
fòrmë kaszëbsczi leksyczi, przërównôł jem hasłowi zestôwk jegò 
słowarza z Twòjim pierszim słowarzã – napisónym dlô pòczątkùjącëch 
w nôùce kaszëbsczégò jãzëka (K. Kwiatkòwskô, W. Bòbrowsczi, Twój 
pierszi słowôrz. Słowôrz kaszëbskò-pòlsczi, Gduńsk, 2003), wëbiérającë 
z niegò słowa metodą przëtrôfkòwi próbczi: pò piãc słowów z kòżdi 
lëtrë, pò dwa z pòczątkù ë kùńca lëtrë ë pò jednym z westrzódka. 
W słowarzu Gòłąbka ni ma słowów: abécadło (jakno pierszi „sąsôdzë” 
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negò słowa, czejbë bëło òno w słowarzu, stałëbë, dlôtë że są w zestawkù 
słowarza Gòłąbka, słowa abażur ë Abel), cziwùt (w blëskòscë: cziwac, 
cziżik), dãpny (w blëskòscë: dãna, dãpòwac), erbòwóny (w blëskòscë: 
erbòwac, erbôrz), himn (w blëskòscë: hije, Hindenburg (!)), jôpsc 
(jôłczec, jôrchla), lecëdło (lecec, leczëc (sã)), liwk (liturgiczny, lizól), 
maszoperëjô (maszinowniô, mata), mùca (mszô, mùcha), òbzerac 
sã (obiwatel(-ka), òbzérczi, òbzérôcz), òżniwinë (òżłodzëc sã, òżôk), 
serzp (sédem, serpniowi, serpiéń, serowi), ùcyszëc (ùcwardzëc), 
ùtacony (ùszusz, ùtaczac), wzénik (wzerac, wzéńc), zabaczëc 
(zababónë, zabaczlëwi ), zajimny (zajimac sã, zajiscenié), żegnac 
(żelbeton, żelatina, żegawica, żelastwò). Na pierszé wëzdrzenié je 
widzec, że wëbiér słowów bez aùtora je we wiôldżim dzélu wątplëwi. 
Niechtërne brëkòwné pòchwatë nie òstałë zapisóné, zôs do zestawkù 
włączoné òstałë miast nich, ne rzadzy ùżiwóné. Aùtór na nen ôrt ùrëchlił 
taką kritikã ùwôgą, że dobrze znónëch słowów nie zapisôł (mòżna leno 
rozmëszlac czemù), ale jem ti dbë, że wiele z nich równak bë mùszało sã 
w słowarzu nalezc (abécadło, himn, skrzidło, maszoperiô, serp ëtd.).

Wniosczi są taczé, że słowôrz mógłbë bëc ë mùszôłbë bëc òbrobiony 
barżi profesjonalno, że w wiôldżim dzélu niejasnô metodologiô 
doprowadzëła do negò, że słowôrz nie je za baro zrozmiałi dlô 
brëkòwnika. Aùtór, wëdôwô sã, przeznôczô słowôrz przede wszëtczim 
dlô wąsczégò karna brëkòwników, bò za wiele sprawów òstôwiô do 
rozmëszlaniô (znaczënk „znónëch” słowów, òsoblëwòsc przëzwãkù, 
wëmòwë, gramaticznëch fòrmów), a wiôldżi dzél materiału prezeńtëje w 
wiôldżim dzélu samòwòlno (np. nie wëwidniającë stosënk dialektalnëch 
do przëjãtëch przez aùtora lëteracczich fòrmów, spòsobù zapisaniégò, 
dobiéru hasłów ëtd.) Jednakò słowôrz wnôszô wiôldżi dzél materiału, 
pierszi rôz zdefiniowónégò bënë jednojãzëkòwégò słowôrzowégò 
zestawkù. Równak, òkróm negò, że je spòdlim do diskùsje w robòce 
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nad kaszëbską jãzëkòwą normą, je téż òdwôżnym aùtorsczim krokã 
wprzódk w donëchczas nieòpisywóné normatiwné òbrëmienia, w jaczé 
leno niechtërny znajôrz kaszëbiznë miôłbë òdwôgã wlezc. Ë temù 
Kaszëbsczi słowôrz normatiwny je jedną z pierszich próbów negò zorta, 
jakô zapòwiôdô nowi cząd w badérowanim ë normòwanim kaszëbsczégò 
jãzëka.

dolmaczënk z serbsczégò Ewelina Chacia 
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Eugeniusz Pryczkowski
Język kaszubski  w działalności publicznej i obrocie 
prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu i telewizji 
oraz administracji

Kaszëbsczi jãzëk w prawnym òbroce, a òsoblëwie w gazétnictwie, 
radiu i telewizji, a téż administracji wëdôwô nama sã procesã dosc nowim. 
Kò na ògle mógłbë rzec, że tak je. Leno równak na ògle, bò trzeba bë ti 
rozeznac wszëtczé te dzedzënë apart òd se. 

Czej wezniemë gazétnictwò, tej prawie w nim kaszëbsczi ùżiwóny 
béł nôrëchli. Pierszé tekstë Floriana Cenôwë ògłoszoné w pòłowie XIX 
wiekù są ùwôżóné jakno pòczątk kaszëbsczégò regionalizmù. Jegò 
pismiono ò titule „Skôrb kaszëbskò – słowińsczi mòwë”, a tej „Gryf” 
Aleksandra Majkòwsczégò, „Przyjaciel ludu kaszubskiego” redagòwóny 
przez Friedricha Lorentza, „Zrzesz Kaszëbskô” z dodôwkama, „Gazéta 
Kartëskô” z felietónama Andrisowégò Gùsta i dodôwkã „Kaszuby”, 
wejrowskô „Klëka’ – to są te cządniczi, chtërne do II swiatowi wòjnë 
stanowiłë ò kaszëbsczi rësznoce i dałë pòspòdlé pòd pòwòjnowi 
regionalizm. 

Pò òstatny wòjnie, a tak richtich pò zawieszenim wëdôwaniégò 
„Zrzeszë Kaszëbsczi” w 1947 rokù, kaszëbsczégò jãzëka w mediach 
(czëtôj: cządnikach) nie bëło przez dłudżi czas nijak. Zmieniło sã kąsk, 
czej nastałë „Kaszëbë” wëdôwóné w latach 1958-62. Tam równak 
kaszëbsczi ùżiwóny béł leno do felietónów. Na to dozwôla cenzura, 
chtërna ùwôża kaszëbsczi za gwarã pòlaszëznë. Trzeba równak rzec, że 
redakcjô pismiona téż tak mësla. Jegò naczelny redaktor Tadeùsz Bòlduan 
do kùńca żëcégò ùwôżôł kaszëbsczi za gwarã pòlsczégò. Czej wnenczas 
w taczi spòsób bëła wëzwëskiwónô kaszëbizna, tej béł bezpiek. Problem 
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sã zaczinôł, czej chtos miôł òdwôgã pòwiedzec, że kaszëbsczi je jãzëka. 
A ju czësto nie bëło do przëjãcô, czej chtos bë chcôł ùżëwac nego jãzëka 
szerzi niżlë do pisaniô felietónów, pòwiôstków, abò szportów, jak na 
przikłôd w szkòłowi ùczbie. 

Wôrt przëbôczëc, jak taczé ùdbë bëłë wnenczas òdbiéróné przez tëch, 
co mielë wiôldżi wpłiw na jich ewentualną realizacjã. 1 séwnika 1981 rokù 
w „Głosie Wybrzeża” dobrze dzys znóny kaszëbsczim czëtińcóm Janusz 
Kowalsczi w notce ò titule „Kochać równocześnie” tak napisôł: „istnieje 
świadomość kaszubskiej odrębności językowej. Kaszubi mają swoją 
literaturę. Ale czasopismo, broszura, książka to za mało. Dla kultywowania 
języka i literatury kaszubskiej trzeba je wprowadzić do szkół, stworzyć 
klasy lub całe szkoły z kaszubskim językiem wykładowym oraz lektorat 
tego języka na Uniwersytecie Gdańskim.” A za Riszardã Cemińsczim 
drëdżi rôz ùpòmniôł sã ò dëbeltné nôpisë przë drogach. Te zdania zrëszałë 
prôwdzëwi grzmòt. Pierszi òdezwôł sã prof. Andrzej Bùkòwsczi, chtëren 
w artiklach „Kaszubi w rezerwacie?”, a tej „Temat kaszubski” i „Przeciw 
zacieraniu prawdy o Kaszubach” ògrzmòcył Kòwalsczégò, a przë leżnoscë 
téż òprëczkòwôł Aleksandra Labùdã i Jana Trepczika. Bùkòwsczi ùdbë 
Kòwalsczégò nazwôł – mòżna bë rzec baro delikatno – jakò bùten szëkù. 
Nôbarżi mierzëło gò nazwanié kaszëbsczégò etnolektu - jãzëkã, stąd mia 
sã wząc ùdba dëbeltnëch nazwów i radiowëch audicjów. Wszëtkò to bëło 
dlô niegò „jidzenim w rezerwat”. I nawet jinszi pòzdrzatk pòlemizëjącëch 
z nim Wòjcechã Czedrowsczi, przëwòłónym ju Riszardã Cemińsczim 
i jinszich nie przekònałë Bùkòwsczégò, a redakcji téż, chtërna prawie na 
nim kùńcza diskùsjã. Wôrt bë bëło do ti pòlemiczi wrócëc i téż pòsobnëch 
diskùsjów prasowëch. Wiele z nich mòże sã wëdowiedzec ò zdrzódłach 
dzysdniowëch kómpleksów, jaczi dali nie pòzwòliwają rządowim 
i samòrządowim prominentów na szeroczé wprowadzenié kaszëbiznë w 
żëcé spòlëznë. 
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Bùten szëkù w 1981 rokù - pòdług Bùkòwsczégò - radiowé audicje 
stałë sã faktã w 1990 rokù. W tim samim czasu nasta téż „Rodnô Zemia” 
w Gduńsczi Telewizji, a pòtemù nastãpné gazétowé pòlemiczi, chtërne 
ju zakùńczëłë sã ùznanim jãzëkòwégò statusu kaszëbiznë. Na rzecz bëła 
jedną z nôwôżniészich w dzejach kaszëbsczi rësznotë pò 1989 rokù. Òna 
ùdepta stegnã kaszëbiznie do szerszi òbecnoscë w spòlecznym żëcym 
mieszkańców naszégò regionu. 

Òkróm „Rodny Zemi” i radiowégò „Na bôtach i w bòrach” mómë 
òd przeszło rokù w Telewizji téż program „Kaszëbë”, a w Radiu 
Gduńsk codniową „Klëkã”. Wiôldżim pòkrokã w medialnym swiatkù 
kaszëbsczim stało sã Radio Kaszëbë, chtërno mô ju dosc wiôldżé 
znaczenié w dzele zachòwaniô rodny mòwë. Wszëtkò razã stanowi ju 
dosc machtné dzejanié Kaszëbów w eterze. Czej do te dodómë cządniczi, 
jak „Dzennik Bôłtëcczi” z dodôwkã „Norda”, abò „Kurier Bëtowsczi”, 
tej doprzińdzemë do swiądë, że dzysdniowé kaszëbsczé media sztôłtëje 
pòkòlenié „Tatczëznë” – cządnika, jaczé zmieniło na pòczątkù lat 90-
tëch zeszłégò wiekù pòzdrzatk na kaszëbiznã, òsoblëwie kaszëbsczi 
pisënk. Jô bë rzekł – paradoksalnie – że to je smùtnô kònstatacjô. Temù, 
że pòkòlenié bëńlów z „Tatczëznë” je òstatnym, jaczé w nôtëralny spòsób 
przejãło rodną mòwã òd swòjëch starszich. Jak nen medialny jãzëk 
wëzdrzi ù młodszich mòże sã dokònac, czej sã słëchô Radia Kaszëbë. 
Czej gôdô Majkòwsczi tej sã słëchô dosc miło – nié leno przez wzgląd 
na nôzwëskò, ale ù jinszich czãsto biwô tak, że radi jem słëchac bëlniészi 
kaszëbiznë . 

Dzys òbecnosc kaszëbsczégò jãzëka w mediach zagwësniwô ùstawa 
sejmòwô z dnia 29 gòdnika 1992 r. ò radiofonii i telewizji. (Dz. U. z 2004 
r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.). jaknoże je to baro wôżny dokùmeńt, 
przëtoczã jegò nôwôżniészé dlô nas wëjimczi. Je to Articzel 21, chtëren 
gôdô: „Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, 
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oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu 
i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi 
w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, 
cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością 
oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.” 

Dali, pòd 1a, stoji: „Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, 
wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy 
w szczególności: uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, 
w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.”

Ta ùstawa bëła i je pòspòdlim dlô bëtnoscë kaszëbsczégò w Telewizji 
i Radiu. Dzãka temù, òsoblëwie czwiôrti władzë, to je Telewizji, òbczas 
sétmënôsce lat zmienił sã baro mòcno pòzdrzatk na kaszëbsczi jãzëk 
w decyzyjnëch krãgach pòlsczich mediów. Na pòczątkù lat 90-tëch 
sromòta bëło sã òdezwac kaszëbsczim słowã nawetka w dómie telewizji. 
Dzys nikògò to nie razy. Mało, wiele redaktorów rozmajitëch redakcji rôd 
rozpòwiôdô na kaszëbsczé tematë, czãsto ùżiwô téż pòpùlarnëch słów, 
a pòchwôt „Do ùzdrzeniô” znaje i czãsto ùżiwô wnet kòżdi z gduńsczégò 
òstrzódka telewizji. 

Kaszëbizna w „Rodny Zemi” i „Na Bôtach  w Bòrach” ùrëchla fòrmalné 
zôpisë. Òna wiedno fąksnérowa i fąksnérëje w tëch programach jakno 
jãzëk, chtëren wiele pózni – dokładnie 6 stëcznika 2005 rokù – ògłoszony 
òstôł jakno jediny w Pòlsce regionalny jãzëk w ùstawie „o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”. 

To na ùstawa dopiérze precyzëje, że kaszëbsczi je jãzëkã i przez 
to téż fòrmalno wpisywô gò w ùstawã ò radiofoniii i telewizji, dze je 
mòwa prawie ò regionalnym jãzëkù. Ò tim gôdô Rozdzél 4 ùstawë pòd 
titułã „Język regionalny”. W artiklu 19 mómë: „1. Za język regionalny 
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w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą Języków Regionalnych 
lub Mniejszościowych, uważa się język, który: 1) jest tradycyjnie używany 
na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią 
grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa; 2) różni 
się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów 
oficjalnego języka państwa, ani języków migrantów. 2. Językiem 
regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski. Przepisy  
art. 7-15 stosuje się odpowiednio, z tym że przez liczbę mieszkańców 
gminy, o której mowa w art. 14, należy rozumieć liczbę osób posługujących 
się językiem regionalnym, urzędowo ustaloną jako wynik ostatniego 
spisu powszechnego. Precyzëje to articzel 9, w chtërnym stoji: „Język 
pomocniczy może być używany jedynie w gminach, w których liczba 
mieszkańców gminy należących do mniejszości, której język ma być 
używany jako język pomocniczy, jest nie mniejsza niż 20 % ogólnej liczby 
mieszkańców gminy i które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru 
Gmin, w których używany jest język pomocniczy „.Na Kaszëbach 
doticzi to leno dzesãc gmin: Stãżëca, Sëleczëno, Somònino, Serakòjce, 
Chmielno, Przedkòwò (te są z kartësczégò pòwiatu) i wieską gminã 
Pùck, Lëniô i Szemôłd z wejrowsczégò i Parchòwò z bëtowsczégò. (fele 
spisënkù!!!)

Cëż stoji za tim, że mòżna w tëch gminach ùżëwac pòmòcniczégò 
jãzëka? Kò ùżiwanié jãzëka w gôdce w administracyjnëch môlach, 
w pismionach, na zéńdzeniach szôłtëstwa czë Gminëch Radów, a téż na 
tôflach rozmajitégò ôrtu. Ta òstatnô rzecz je nama ju znónô dzél rëchli. 
Pierszé tôfle z dëbeltnyma pòzwama szaséjów pòjawiłë sã w Òstrzëcach 
w gminie Somònino. To béł rok 1997. Wnet pòtemù to samò zrobiła całô 
gmina Jastarniô; w Jastarni, Jurace i Kùsfeldze. Pózni bëło Miechùcëno 
w gminie Chmielno i Mirochòwò w gminie Kartuzë. Dëbeltné pòzwë 
pòjawiłë sã téż przë wjezdze na teren gminë abò pòwiatu; nôpierwi 
w gminie Lëniô, pòtemù w pòwiatach pùcczim i wejrowsczim, a pózni 
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w gminach Przedkòwò i Żukòwò. Wszãdze dzejało to sã przed pòdjãcym 
ùstawë ò miészëznach nôrodnëch i etnicznëch, a regionalnym jãzëkù. 
Znaczi to, że pòdług prawa bëło to nielegalné dzejanié. Czekawé, że pò 
2005 rokù nijak nie merkómë wiôldżégò pòrëchù w ti sprawie. Mòże 
temù, że, jak czëtómë w artiklu 15: „Koszty związane z wprowadzeniem 
i używaniem na obszarze gminy języka pomocniczego oraz koszty 
związane z wprowadzeniem dodatkowych nazw, o których mowa 
w art. 12 ust. 1, w języku mniejszości ponosi budżet gminy.” Zôs, jak 
czëtómë, kąsk niżi: „Koszty związane z wymianą tablic informacyjnych, 
wynikającą z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu 
fizjograficznego w języku mniejszości, ponosi budżet państwa.”. I wejle 
na ti niwie cos sã zaczãło dzôc na Kaszëbach. 

Pierszi z ti mòżnoscë ùdbelë so skòrzëstac mieszkańcë wsë Szimbarch 
i Pòtułë w gminie Stãżëca. Na szôłtësczich zéńdzeniach wespół 
ùsejmikòwlë, że chcą miec òkróm pòlsczich nazwów téż kaszëbsczé. 
Latos, w gromicznikù, Rada Gminë Stãżëca pòdjãła tej ùchwałã, w jaczi 
bédëje wszëtczim wsóm w gminie wprowadzenié dëbeltnëch nazwów. 
Pismiona szłë do wòjewództwa, a stąd z dobrą òpinią do Minystra 
Bënowëch Sprôw i Administracji. Tam sprawa trafiła na kòmisją Nazw  
Miescowòscy i Fizjograficznëch Òbiektów, dze pò przezdrzenim prof. 
Jerzégò Trédra doszlë do dbë, że szósti dzél nazwów mô fele (midzë 
jinszima szło ò taczé wsë, jak Klëkòwô Hëta, Gòlëbié, Kamińcã 
Szlachetną, Wigòdã, Żuromino, i Nową Wies). Pismiono òd gminë, że 
piãc z szesc dzélów nazwów mdze wpisónëch òd dwùch niedzél je ju 
w minysterstwie, le ti terô nie wiedzą, jak przekôzac dëtczi na tôfle. Ale 
kò mòże to sã téż dô przedërchac, tak że pò prôwdze wëzdrzi na to, że pò 
zëmie w gminie Stãżëca pòjawią sã dëbeltné nazwë wsów. 

Ùdbóm szimbarsczich lëdzy pòzôzdroscëlë mieszkańcë Chmielna, 
jaczi zbrzątwilë sã – pòd przédnictwã szôłtësa Jana Piotrowiaka – żebë 
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zgódno z ùstawą dac dëbeltné nazwë wszëtczim dzélëkóm (òsedlëszczóm) 
Chmielna. Sprawa szła drawò do przódkù. Bëła roztrzãsłô dëcht głosno 
w mediach, a wójt rôd sã chwôlił taczima ùdbama. Minãło równak nômni 
półtora rokù i nick. Na mòje zapitanié dostôł jem òdpòwiésc (wczora), 
że, cytujã: „sprawa je dót”. 

Mùszimë so równak dopòwiedzec, że òbie ùdbë wëszłë òd mieszkańców 
szôłtëstwów, chtërny rozmieją, że dëbeltné nazwë pòdsztrichiwają 
kaszëbską tożsamòsc. Wzrëszony tim kòl òsmëdzesątlatny chłop, 
ò nôzwëskù Czerwiónka z Szimbarchù, gôdôł mie do kamerë TVG 
z wiôlgą redoscą, że kaszëbsczi jãzëk terô mdze w jegò wsë kùreszce 
barżi achtniony. A rządcowie i Stãżëcë, i Chmielna widzą to leno jakno 
turisticzną atrakcją. W Stãżëcë twórczô nôpiartosc lëdzy doprowadzy 
wnet bòdôj do bëlnégò kùńca, w Chmielnie autoritatiwnie rządzonym 
przez jednostkã, rzecz òsta ùrwónô. I pòmëslëc, że niejedny nazéwają 
tã wies stolëcą rodny mòwë. Trzeba rzec tu baro wirazno prôwdã, że 
je to mit. Prawie gmina Chmielno je dëcht procëmno nastawionô do 
ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach. Leno w jedny wsë - Bòrzestowie 
– nen jãzëk je ùczony. Òd lat równak prokaszëbsczé ùdbë mieszkańców 
Bòrzestowa skùteczno nikwi wójt gminë – rodowiti Kaszëba. 

Nen przikłôd pòkôzywô, jak biwô (pòdsztrichiwóm – biwô) 
kòniunkturalno wëzwëskiwónô kaszëbizna i ùstawë z nią zrzeszoné, 
chtërne są doch zwelama dlô ùżëtkù naszi rodny mòwë w pùblicznym 
żëcym. Téż w szkòłowi ùczbie, dze corôz czãscy stikómë sã z cëskã 
wójtów na zaczinanié ùczbë w szkòłach, leno temù, żebë dostac 
minysterialną dotacjã. To je baro niebezpieczné zjawiszcze. Niechc tuwò 
pòdawac tëch lëchëch przikładów, chòc znajã je. Pòwiém za to, że na 
szczescé są téż dobré przikładë, rozëmnégò, ewòlucyjnégò wprowôdzaniô 
kaszëbsczégò do szkòłów, dze dbô sã téż ò dosztôłcaniô szkólnëch. Tima 
gminama są zagwës Serakòjce i Żukòwò, téż Lëniô, a wierã Szemôłd. 
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Mòże jesz jaczés bë sã dało nalezc, ale kò za wiele to nie je na piãcdzesąt 
kaszëbsczich gmin. Jinszim wiôldżim problemã je to, że dërch wiédza 
i swiąda szkólnëch ò retanim i rozwòju kaszëbsczégò jãzëka ni mòże 
nadążëc za wizją dzysdniowi etnicznoscë, w tim rolë ji nôwôżniészégò 
wëróżnika - kaszëbsczégò jãzëka. Wcyg ni mòżemë sã dożdac, żebë 
lëdze, chtërny z jaczis przëczënë wprzigają sã w kaszëbską rësznotã, 
wiedno i wszãdze bëlë przëstojnikama swòji mòwë, zaswiôdczelë ò ji 
wôrtnoce. I nie gôdóm tu bënômni ò przipadkòwëch òsobach, ale ò dosc 
znónëch, nawetka dobiwcach kaszëbsczégò diktanda, chtërny ùczą 
kaszëbsczégò jãzëka... colemało blós pò pòlskù. To je przikré, że w 
krãgach dëcht kaszëbsczich, ale pòza swòją nôblëższą òbéńdą, pòtrafią 
gadac ò Kaszëbach i kòniecznoscë ùczeniô kaszëbsczégò, zôs pòza 
tima krãgama zdrzucają ze se tã skórã i stôwają sã prôwdzëwi. Czãsto 
są niewòlnikama niedaleczi ùszłotë, czej głosno i dërno bëlë procëm 
kaszëbiznie. Lëdze w swòjim òkòlim to pamiãtają, temù dzys czãżkò 
je tim szkólnym, wójtóm, bùrméstróm, ùrzãdownikóm, etc., przestawic 
mëszlenié i stac sã ùtczëwima przëstojnikama kaszëbiznë. 

Jeżlë rzetelno mëslimë ò zachòwanim i rozwòju rodny mòwë 
mùszimë jic z nią baro szerok i to z bëlną – prôwdzëwą rodną mòwą, 
nié jaczims sztëcznym jãzëkã. Pòkraczné fòrmë, jaczich nigdë nie 
bëło w kaszëbsczim jãzëkù, blós mierzą Kaszëbów i leno jesz barżi 
zrôżają jich do ùżiwaniô kaszëbsczégò. Paradoksalnie taczé „retanié”, 
je pòbijanim gòzdza do zarka. Mùszimë wtopic sã w tradicjã jãzëka, 
téż tã wëtwòrzoną przez media w òstatnëch sédmënôsce latach. To je 
czerënk sprawdzony i achtniony przez teleòbzérników i słëchińców. Òd 
nas – w jaczims dzélu téż òd naszi Radë – zanôlégô czë më ten zaczãti 
pò 1989 rokù proces piãkno wesprzemë, czë gò bądzemë niszczelë 
dzëwaczëznama tipù: redio, sprôwa, gromnicznik, kùnôszkama „-ëjô”, 
przëtrôfkama brónyma z łacëznë (òd czegò Aleksander Labùda òdstąpił 
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ju w 1939 rokù) i wiele jinszima „kwiôtkama”, jaczé są twòrzoné terô, na 
warsztace Radë. Tëch zjawiszczów nie przëjimie pùbliczné żëcé, bò to 
są cëzé rzeczë dlô Kaszëbów. Tej téż dlô dobra przińdnotë kaszëbsczégò 
jãzëka i jegò szeroczégò bëcégò w telewizji, radiu, gazétnictwie, 
a pùbliczny administracji, chcemë òdewstac òd jindiwidualnëch nôdbów, 
a stac sã wespół mądrima kòntinuatorama òglowégò dobëtkù kaszëbsczi 
rësznotë. 
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Renata Mistarz
Analiza programów ùczeniégò kaszëbsczégò jãzëka 
ùżiwónëch w szkòłowi ùczbie pò 1999 r. ë felënczi w tim 
zôkrãżim
(kònspekt)

W referace, chtëren warô kòle 40 minut bëłë pòstãpné sprawë:

1. Zestôwk pm. „PROGRAMË DO ÙCZBË KASZËBSCZÉGÒ 
JÃZËKA” na spòdlim Rapòrtu pm. Òrganizacjô ë realizacjô sztôłceniô 
dzecy ë młodzëznë nôleżącëch do nôrodnëch miészëznów abò 
etnicznëch karnów w szkòłach/placówkach pòmòrsczégò wòjewództwa 
zrëchtowónégò bez Karno ds. Diagnozów ë Analizów Pòmòrsczégò 
Kùratiorium Szkòłowiznë we Gduńskù w 2000 rokù na spòdlim 
diagnosticznëch fòrmùlarów w nym zamkłëch. Zestôwk mô 29 programów 
zdiagnozowónëch jakno programë do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka abò nie 
zjiscywającé tëch wëmôganiów razã z pasownym kòmeńtarzã;

2. Prezeńtacjô Power Point pm. Ò programach ùczeniégò kaszëbsczégò 
jãzëka, mô 26 òdjimków z òkrãżów:

a) Òpisënk programów do ùczeniégò kaszëbsczégò jãzëka 
dopùszczonëch do szkòłowégò ùżiwaniô bez MNE

– Danuta Pioch, Program do nauczania języka kaszubskiego 
z elementami wiedzy o Kaszubach – numer dopùszczeniô przez pasownégò 
ministra do sprawów szkòłowiznë ë wëchòwaniégò DKW-40141150/00. 
Je to programa do ùczeniégò zjintegrowónégò przedmiotu Kaszëbsczi 
Jãzëk z elemeńtama wiédzë ò Kaszëbach w spòdleczny szkòle òd klas II 
do VI;
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– T. Czerwińska, A. Pająk, L. Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle. Program 
nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach – dla 
szkoły podstawowej – klas I-VI;  nr dopùszczeniô DKOS-5002-36/06;

b) Szkòłowé prawò zrzeszoné z twòrzenim programów:
– z dnia 23 zélnika 2007 r. w sprawie programòwégò spòdlégò 

przedszkòlnégò wëchòwaniô ë òglowégò sztôłceniô w apartnëch zortach 
szkòłów, a téż sztôłceniô w profilach w profilowónëch liceach (Dz. U. 
2007/157/1100); 

– z dnia 5 gromicznika 2004 r. w sprawie dopùszczaniô do szkòłowégò 
ùżiwaniô programów przedszkòlnégò wëchòwaniô, programów ùczeniégò 
ë ùczbòwników, a téż copaniô dopùszczeniégò (Dz. U. z 2004/25/220); 

– z dnia 10 łżëkwiata 2003 r. w sprawie sztandardów wëmôganiów, 
chtërné są spòdlim robieniégò sprôwdzënków ë egzaminów (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 90, poz. 846); 

– z dnia 3 gòdnika 2002 r.  w sprawie warënków i spòsobù 
wëkònëwaniô bez szkòłë ë pùbliczné placówczi zadaniów dôwającëch 
mòżlëwòtã pòdtrzëmòwaniô pòczëcégò nôrodny, etniczny, jãzëkòwi 
i religiowi juwernotë ùczniów nôleżącëch do nôrodnëch miészëznów 
ë etnicznëch karnów (Dz. U. 2002/220/1853); 

– z dnia 26 gromicznika 2004 r. zmieniwającé rozpòrządzenié 
w sprawie ramòwëch planów ùczeniégò w pùblicznëch szkòłach (Dz. U. 
2004/43/393); 

– z dnia 30 łżëkwiata 2007 r. w sprawie warënków i spòsobù 
òbtaksowiwaniô, klasyfikòwaniô ë promòwaniô ùczniów ë słëchińców, 
a téż robieniégò sprôwdzënków i egzaminów w pùblicznëch szkòłach 
(Dz. U. 2007/83/562). 

c) Pòstulat doprowadzeniô do zgódnoscë zapisënków 2 roz-
pòrządzeniów (adresata ÒZ KPZ pòprzez Pòspólną Kòmisjã Rządu 
ë Nôrodnëch i Etnicznëch Miészëznów): 
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 – z dnia 5  gromicznika 2004 r. w sprawie dopùszczaniô do szkòłowégò 
ùżiwaniô programów przedszkòlnégò wëchòwaniô, programów ùczeniégò 
ë ùczbòwników, a téż copaniô dopùszczeniégò (Dz.U. z 2004/25/220) - 
§ 24 ust. 9;

 – z dnia 3 gòdnika 2002 r. w sprawie warënków i spòsobù wëkònëwaniô 
bez szkòłë ë pùbliczné placówczi zadaniów dôwającëch mòżlëwòtã 
pòdtrzëmòwaniô pòczëcégò nôrodny, etniczny, jãzëkòwi i religiowi 
juwernotë ùczniów nôleżącëch do nôrodnëch miészëznów ë etnicznëch 
karnów (U. 2002/220/1853) – §  8.

d) Dzéle programë òglowi ùczbë – zgódno z rozpòrządzenim z dnia 
5 gromicznika 2004 r. w sprawie dopùszczaniô do szkòłowégò ùżiwaniô 
programów przedszkòlnégò wëchòwaniô, programów ùczeniégò 
ë ùczbòwników, a téż copaniô dopùszczeniégò (Dz. U. z 2004/25/220)]:

 – dokładné edukacjowé céle – sztôłceniô ë wëchòwaniô;– dokładné edukacjowé céle – sztôłceniô ë wëchòwaniô;dokładné edukacjowé céle – sztôłceniô ë wëchòwaniô;
– materiał ùczbë zrzeszony z dokładnyma edukacjowima célama,materiał ùczbë zrzeszony z dokładnyma edukacjowima célama, 

jaczi mô ùwôżanié dlô zamkłosce ùczeniégò wëznaczony w programòwim 
spòdlim òglowégò sztôłceniô;

– procedurë òsyganiégò dokładnëch edukacjowëch célów;procedurë òsyganiégò dokładnëch edukacjowëch célów;
 – òpisënk założonëch zwënégòwaniów ùcznia ë bédënczi metodów– òpisënk założonëch zwënégòwaniów ùcznia ë bédënczi metodówòpisënk założonëch zwënégòwaniów ùcznia ë bédënczi metodów 

jich òbtaksowiwaniô, chtëren mô ùwôżanié dlô sztandartów wëmaganiów, 
jaczé są spòdlim robieniégò sprawdzënków ë egzaminów, zapisónëch 
w apartnëch przepisach;

 – òbgôdanié didakticznëch ë wëchòwnëch założënków, na jaczichòbgôdanié didakticznëch ë wëchòwnëch założënków, na jaczich 
òpiarti òstôł projekt programë, relacjów do zôkrãżégò programòwégò 
spòdlégò òglowégò sztôłceniô, a téż mòżlëwëch szpecjalnëch warënków 
tikającëch sã realizacje programë;

 – w przëtrôfkù pùblikacje programë – nôzwëska znôjarzów, jacziw przëtrôfkù pùblikacje programë – nôzwëska znôjarzów, jaczi 
òbtaksowiwelë programã.
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e) Ôrtë jãzëkòwëch programów (gramaticzné, fùnkcjonalné, tématné, 
sytuacjowé, leksykalné).

f) Rzeczë, jaczé nót je przëjic kòl planowaniô jãzëkòwégò kùrsu (wiek 
ùczniów i jãzëkòwé spòsobnosce, chtërné chcemë sztôłtowac, niwizna 
jãzëkòwégò zaawansowaniô ùczniów na zôczątkù kùrsu, w przëtrôfkù 
wëżigimnazjowëch szkòłów wëchôdającé z przepisów prawa – dzél 
spòdleczny ë rozszérzony, dopasowanié zamkłosce ë jich selekcjã 
i gradacjã).

g) Pòstulatë: 
 – przëjãcé donëchczasnégò ùróbkù nôùczi na témã jãzëkòwégò 

rozwiju dzecy ë młodzëznë (teòrie rozwiju mòwë ë jãzëkòwégò rozwiju 
dzecka); 

 – przëjãcé ùróbkù nôùczi na témã pòznôwnégò ë spòlëznowégò 
rozwiju dzecy ë młodzëznë (a rozwij kòmùnikacjowi kòmpetencje).

h) Pòstulatë ò rozpòczãcé pedagógòwi diskùsje (zôczątk – KPZ 
przë wespółrobòce z CES ë wëższima ùczbòwniama) ò pòstãpnëch 
problemach:

– nad rozwijã jãzëkòwëch zamkłosców wprowadzónëch w apartnénad rozwijã jãzëkòwëch zamkłosców wprowadzónëch w apartné 
dzéle rozwiju ùcznia; 

– paraméter wiekù a mòżlëwòsc ùczbë 2-gò jãzëka, fòrmëparaméter wiekù a mòżlëwòsc ùczbë 2-gò jãzëka, fòrmë 
dwajãzëkòwòsce, dwajãzëkòwé wëchòwanié, bilingwalné programë. 

i) Wëbróné metodiczné problemë ùczeniégò etnicznégò jãzëka jakno 
domôcégò (metodiczné problemë, bùdowanié metodiczi):

 – apartnosc midzë ùczbą cëzégò jãzëka a ùczbą domôcégò i etnicznégòapartnosc midzë ùczbą cëzégò jãzëka a ùczbą domôcégò i etnicznégò 
jãzëka; 

 – òsoblëwòsc dzejaniów w ùczbie domôcégò jãzëka�� sztôłtowaniéòsoblëwòsc dzejaniów w ùczbie domôcégò jãzëka�� sztôłtowanié 
pòjedinczy ë pòspólny juwernotë. 
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j) Wëbróné jinszé problemë:
 – znaczenié regionalny edukacje dlô ùczeniégò kaszëbsczégò jãzëka;znaczenié regionalny edukacje dlô ùczeniégò kaszëbsczégò jãzëka; 
 – przëmiarë prakticznëch rozwiązaniów w òbrëmienim ùczeniégòprzëmiarë prakticznëch rozwiązaniów w òbrëmienim ùczeniégò 

jãzëków miészëznów na eùropejsczi niwiznie. Mùsz wëzwëskaniégò 
eùropejsczich doswiôdczeniów w òbrëmienim jãzëków miészëznów 
w edukacje.

k) Wëbróné programòwé zamkłosce - elemeńtë systemë kaszëbsczégò 
jãzëka:

 – syntaksa;
– fònetika i fònologiô; 
– mòrfòlogiô; 
[òd òpisowi, synteticzny stronë (na spòdlim nôùkòwëch ùsôdzków, 

tikającëch sã ùczbë cëzëch jãzëków wiedzec je, że te systemë mają baro 
wôżné znaczenié dlô jãzëkòwégò rozwiju brëkòwników)].

l) Wëbróné programòwé zamkłosce: kaszëbskò-pòmòrskô lëteratura 
w ùczenim kaszëbsczégò jãzëka dzecy ë młodzëznë, chtërna donëchczas 
nie òstała òbrobionô ani meritoriczno, ani òd stronë ji zamkłosce.

m) Pòstulatë do KPZ i wespółrobiącëch partnérów (CES, wëższé 
ùczbòwnie):

 – Pòszerzenié ë ùpòrządkòwanié wiédzë szkólnëch na témã syntaksë,Pòszerzenié ë ùpòrządkòwanié wiédzë szkólnëch na témã syntaksë, 
foneticzi i fònologie, a téż kaszëbsczi mòrfòlogie;

 – Pòznanié bòkadnosce kaszëbkò-pòmòrsczi lëteraturë dlô dzecyPòznanié bòkadnosce kaszëbkò-pòmòrsczi lëteraturë dlô dzecy 
ë młodzëznë; 

 – Dokònanié selekcje w/w zamkłosców do projektowónëch programówDokònanié selekcje w/w zamkłosców do projektowónëch programów 
ùczeniégò i niwiznë wiekù ùczniów; 

 – PróbasyntezëdoswiôdczeniówrozmajitëchszkólnëchëwërobieniégòPróba syntezë doswiôdczeniów rozmajitëch szkólnëch ë wërobieniégò 
rekòmeńdacje.
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n) Wëzwëskanié Eùropejsczi Systemë Òpisënkù Jãzëkòwégò 
Sztôłceniô w programòwanim kaszëbsczich kùrsów

–  niwiznë jãzëkòwi sprôwnosce  - òglowô skala (Common Reference 
Levels: global scale); 

– samòòbtaksowanié samòòbtaksowanié (Common Reference Levels: self assessment 
grid). 

o) Adresë: pisóné ë jinternetowé zdrzódła:
 – Eùropejskô Systema Òpisënkù Jãzëkòwégò Sztôłceniô (ùczenié sã, 

ùczba, òbtaksowiwanié), Wëd. CODN, Warszawa 2003;
 – Eùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô dorosłëch,– Eùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô dorosłëch,Eùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô dorosłëch, CODN 2005;
 – Eùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô dzecy òd 6 do 10 lat,– Eùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô dzecy òd 6 do 10 lat,Eùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô dzecy òd 6 do 10 lat, CODN, 

Warszawa; 
 – Eùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô ùczniów òd 10 do 15 lat (razã– Eùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô ùczniów òd 10 do 15 lat (razãEùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô ùczniów òd 10 do 15 lat (razã 

z eùropejsczim jãzëkòwim paszpòrtã), CODN, Warszawa 2004;
 – Eùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô ùczniów wëżigimnazjowëch– Eùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô ùczniów wëżigimnazjowëchEùropejsczé jãzëkòwé pòrtfòlio dlô ùczniów wëżigimnazjowëch 

szkòłów ë sztudérów, CODN Warszawa 2004;
 –– www.coe.int;
 –– www.linguanet-europa.org;
 –– www.dialang.orgwww.dialang.org 
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Hanna Makurat
Stój i problemë terëczasnégò kaszëbsczégò jãzëka

Dzysdnia Kaszëbë są nôbarżi heterogenicznym z lingwistnégò 
pòzdrzatkù regionã w Pòlsce. Kaszëbskô jãzëkòwô òbéńda, chtërny 
greńce wëznôczają môlëznë: Gduńsk – Stôrô Kiszewa – Czersk – Chònice 
– Człëchowò – Miastkò – Słëpsk, to bilingwalné teritorium, na jaczim 
wëstąpiwô nôtërnô dwamòwnosc, jakô je wëchôdënkã zamieszkiwaniô 
ny òbéńdë przez aùtochtoniczną kaszëbską spòlëznã, chtërna òkróm 
òglowòpòlsczégò pòsługiwô sã téż regionalnym jãzëkã.

Z synchrónnégò pòzdrzatkù w òdniesenim do kaszëbiznë nie je mòżno 
mówic ò jednym i równoznaczeniowò òrganizowónym jãzëkòwim 
kòdze. 

Dërżéniowò kaszëbsczi jãzëk fùnkcjonëje terëczasno w dwùch 
wariantach:

a) znormalizowóny wariant (kaszëbsczi jãzëk lëteracczi, kùlturowi, 
òglowi);

b) nieznormalizowóny wariant (dialektë i gwarë kaszëbsczégò 
jãzëka).

Znormalizowóny wariant w dërżéniu je juwerny z pisóną òtmianą 
kaszëbiznë, chtërna je znónô pierszim dzélã kaszëbsczim elitóm. Nadto 
jesz normalizacjô kaszëbiznë nie je definitiwno zakùńczonô i wëmôgô 
dłëgszégò czasu na rozkòscérzenié�.

Pòwszédno w żëwi mòwie kaszëbsczi spòlëznë fùnkcjonëje 
nieznormalizowóny wariant, tj. wielné gwarowé òtmianë kaszëbsczégò 
jãzëka. Wedle statistików Jana Mordawsczégò terëczasno kaszëbsczim 

� Zd. hasło norma językowa w: Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Tre-J. Tre-
der, Gdańsk 2006, s. 186-187.
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jãzëkã pòsługiwô sã na co dzéń kòle 81 tës. sztëk lëdzy (14,2% kaszëbsczi 
spòlëznë), zôs znajemnotã regionalnégò jãzëka deklarëje 367, 5 tës. 
sztëk lëdzy (64,5% kaszëbsczi spòlëznë) deklarëje, że znaje regionalny 
jãzëk�.

Tak tej fùnkcjonowanié terëczasnégò kaszëbsczégò jãzëka nót je 
badérowac dwùaspektowò:

1) jakno fùnkcjonowanié żëwi mòwë kaszëbsczi spòlëznë, 
2) jakno fùnkcjonowanié kaszëbsczégò sztandarizowónégò jãzëka.
Fùnkcjonowanié żëwi mòwë kaszëbsczi spòlëznë dërżéniowò je 

sparłãczoné z  problemą nachôdający sã w cządze regresu nôtërny 
bilingwiznë. Nôwôżniészą znanką copny dwamòwnoscë na kaszëbsczi 
jãzëkòwi òbéńdze je załómiwanié sã midzëpòkòleniowi transmisje 
kaszëbsczégò jãzëka.

Nôstarszô generacjô Kaszëbów kôrbi wikszim dzélã czë nawetka wnet 
leno pò kaszëbskù. Strzédné pòkòlenié regionalny jãzëk wëzwëskiwô 
w kòmùnikacje ze starszima brëkòwnikama regiolektu i colemało téż 
w rówieniczich krãgach. W kôrbiónkach z młodim pòkòlenim, dlô 
jaczégò tipicznô je pasywnô znajemnota kaszëbiznë, górã mô pòlaszëzna. 
W jãzëkòwëch kòntaktach nôstarszégò i nômłodszégò pòkòleniô nie je 
przëtrôfkã asymetriczny mòdel ùżëcô jãzëków: przedstôwca starszégò 
pòkòleniô ùżiwô kaszëbsczégò kòdu, reprezeńtant nômłodszi generacje 
òdpòwiôdô w pòlsczim kòdze. 

Jesz do te pòwszédną w kaszëbsczich rodzëznach òsoblëwòscą je 
jeleżnô kùlturowò-jãzëkòwô eskapizna �: kôrbiónczi z nômłodszim 
pòkòlenim prowadzoné są w pòlsczim jãzëkù, równak kaszëbizna nie je 
czësto wënëkónô z jãzëkòwi kòmùnikacje w rodzëznie. Prawie na òpak: 

� J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 
2005, s. 54.
� B. Synak, Współczesne funkcjonowanie kaszubszczyzny, [w:] Kaszubszczyzna. Kaszë-
bizna, pod red. E. Brezy, Opole 2001, s. ���-���.
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kaszëbsczi jãzëk je spòdlowim kòdã wëzwëskiwónym w kòmùnikacje 
midzë strzédnym i starszim pòkòlenim. Skùtkã negò ôrtu jãzëkòwëch 
teńdencjów je stãpiéniowé dżinienié kaszëbsczégò jãzëka w żëwi mòwie 
przë równoczasowim absorbòwanim elemeńtów kaszëbiznë przez 
pòlaszëznã i elemeńtów pòlaszëznë przez kaszëbiznã.

Jãzëkòwé zachòwiwania sparłãczoné z zahamòwanim przekôzywaniô 
kaszëbiznë parłãczą sã z pòwszédnym w kaszëbsczich rodzëznach 
przeswiôdczenim ò niemòżlëwi kòmplementarnoscë kaszëbsczégò 
i pòlsczégò jãzëka. Tak tej prioritetã kaszëbsczi rodzëznë stało sã 
zrobienié pòlaszëznë substitutã przódë pòwszédny kaszëbiznë.

Samòògreńczenié� kaszëbsczi mòwë przez Kaszëbów mô bëc metodą 
doprowôdzającą do wëùczeniô dzecy bezzmiłkòwégò pòlsczégò jãzëka. 
Równak niekòmpletnô kòmùnikacjowô kòmpetencjô w pòlsczim jãzëkù 
starszégò i strzédnégò pòkòleniô je przëczëną przekôzywaniô pòsobny 
generacje blós ògreńczonégò kòdu, a niewërobienié rozszerzonégò 
kòdu�. 

Zôs taczi rozwij jãzëkòwi jeleżnoscë, w jaczi niżóden jãzëk nie je 
gruńtowno òpanowóny, prowadzy do rozwicô kòntaktowégò dialektu 

(contact dialect)�. Terëczasno lokalny miészóny jãzëk, jaczi je wëchôdënkã 
pòlskò-kaszëbsczégò kòntaktu, zwóny téż mieszanką językową�, stôwô sã 
spòdlowim kòdã brëkòwónym w kaszëbsczich rodzëznowëch chëczach. 

Razã z zacëskanim sã domôco-rodzëznowi fùnkcje kaszëbiznë 
stãpiéniowò nastãpiwô achtniãcé kaszëbsczégò jãzëka w òficjalnëch 
� M. Latoszek, Wokół funkcji przekazywania języka kaszubskiego przez instytucje spo-
łeczne, [w:] Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popularno-
naukowej, pod red. E. Brezy, Gdańsk 1991, s. 44.
� Pòchwôt za: B. Bernstein, Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia, [w:] 
Język i społeczeństwo, wybrał i opatrzył wstępem M. Głowiński, Warszawa 1980, s. 83-
���.
� Pòchwôt za: J. Smolicz, Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, tłum. 
E. Grabczyk-Ryszka, Warszawa 1990, s. 141. 
� Cyt. za: „Metropol” 29 czerwca 2005, s. 4.
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sferach. Jak mô napisóné Justyna Starczuk: mùlti- i bilingwizna nie je blós 
fenóménã jãzëka, ale nade wszëtkò jegò fùnkcjonalnoscë, tj. brëkòwaniô 
i wezwëskaniô w praktice� – tak tej corôz barżi pòstãpiwającô copnô 
nôtërnô bilingwizna stôwô sã sygnałã dlô zbëlnieniô fùnkcjonalnoscë 
sztandarizowóny kaszëbiznë. Kaszëbizna, dżinącë w żëwi mòwie 
kaszëbsczi spòlëznë, ewòluùje w stronã òglowégò jãzëka, a razã 
elitarnégò, brëkòwónégò przez lokalną jinteligencjã.

Terëczasno fùnkcjonowanié kaszëbsczégò sztandarizowónégò jãzëka 
je juwerné z fùnkcjonowanim pisóny òtmianë kaszëbiznë, chtërna je 
brëkòwónô: w edukacje, w lëteraturze, w cządnikach, w miészim zasygù 
téż w administracje i nôùce.

Zôs ùdba realizacje znormalizowónégò kaszëbsczégò jãzëka 
w gôdóny òtmianie òkôzywô sã teòretnym mòdłã, niézwënégòwónym 
nié blós dlô ùrmów, ale niemającym pragmaticznëch kònsekwencjów 
téż w karnie kònstituùjącëch gò elitów. Òkróm tegò gwarowé elemeńtë 
przedostôwają sã do pisóny òtmianë, co ùniemòżebniô zwënégòwanié 
fùl realizacje normë, ò czim mô napisóné Jerzy Treder:

Norma kaszubszczyzny jest ciągle mało wyrazista, bardzo elastyczna, 
w dużym stopniu nadal zależna od domowej (macierzystej) mowy 
mówiącego, jak też piszącego�.

Normalizacjowé problemë kaszëbiznë w dërżéniu są wëchôdënkã 
wiôldżégò bënowégò rozjinaczeniô kaszëbiznë�0. Żëwé terëczasno 
wielné gwarowé òtmianë są zôwadą dlô ùkònstituòwaniô sã i ùfestnieniô 
jednoznaczeniowégò i definitiwno ùgòdzonégò naddialektalnégò 

� J. Starczuk, Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności. 
Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, Warszawa 1999, s. 19.
� Cyt. za: Jerzy Treder, hasło: norma językowa w: Język kaszubski..., op. cit., s. 187.
�0 Fiedrich Lorentz wëapartnił jaż 76 kaszëbsczich gwarów.
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wariantu. Niekòmpletnô sztandarizacjô kaszëbiznë parłãczi sã zôs 
z niekònsekwencjama w ùżëcym fòrmów.

Zdrzódłã jiwrów sparłãczonëch z normalizacją je téż felënk 
spòlëznowi aprobatë dlô òglowi òtmianë kaszëbsczégò lëteracczégò 
jãzëka i sparłãczonô z ną problemą môłô fùnkcjonalnosc sztandardowi 
kaszëbiznë. Jeżlë kaszëbizna jawerno mô zwëskac sztatus kùlturowégò 
jãzëka, je mùsz, żebë nôprzód bëła òna akceptowónô jakno wësoczi 
jãzëk w spòlëznie Kaszëbów. Nisczi prestiż kaszëbiznë w swiądze ji 
brëkòwników je zôs rësznikã hamùjącym sztandarizacjã a spòwalniającym 
rozkòscérzanié sã kùlturowi kaszëbiznë. Jak pisze Brunon Synak:

nie ma (...) prostego związku między standaryzacją języka i jego 
socjologiczną pozycją��.

Dzysdnia òrganã, jaczi òdpòwiôdô za sztandaryzacjã kaszëbsczégò 
jãzëka, je pòwòłónô 26 zélnika 2006 r. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka. 
Definitiwnô normalizacjô wëmôgô jesz wëdrëkòwaniô teòretnëch 
òbrobieniów normalizacjowëch, taczich jak normatiwnô gramatika, 
òrtografiô kaszëbsczégò jãzëka, terëczasné słowarze rozmajitëch ôrtów. 
Jak pisze Edward Breza, kaszëbsczi lëteracczi jãzëk wcyg jesz je in statu 
nascendi��.

Taksëjącë perspektiwë rozwiju òbëdwùch wariantów: 
znormalizowónégò i nieznormalizowónégò, nót je dawac bôczënk 
na czerënczi rozwiju jãzëkòwëch òsoblëwòsców. Ewòlucjô nôtërny 
bilingwiznë, jakô je sztaturzonô w kaszëbsczi rodzëznie, zgrôwô 
w copnym czerënkù. Rozwij kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka jidze do 
�� Cyt. za: B. Synak, Współczesne funkcjonowanie kaszubszczyzny, [w:] Kaszubszczy-
zna. Kaszëbizna..., s. 295.
�� E. Breza, Kształtowanie się kaszubskiego języka literackiego, [w:] Obraz językowy 
słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe, pod red. J. Zieniuko-
wej, Warszawa 1997, s. 253.
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przódkù w czerënkù jednotë normalizacje. Tak tej mòżlëwòtë pòstãpnégò 
rozwiju i fùnkcjonowaniô kaszëbsczégò jãzëka nót je wic parłãczëc ze 
sztandardowim wariantã kaszëbiznë.
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Hana Makùrôt
Bilingwizm na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze

Kaszëbskô jãzëkòwô òbéńda to bilingwalny región w Pòlsce.  Je 
to teritorium, na jaczim wëstãpiwô lokalnô dwamòwnosc, sparłãczonô 
z zamieszkiwanim ny òbéńdë przez aùtochtoniczną kaszëbską spòlëznã, 
chtërna pòsłëgiwô sã tak pòlsczim jak téż kaszëbsczim jãzëkã.

W hewòtny robòce pòchwôt bilingwizm mdze rozmióny jakno 
znajemnota dwùch jãzëków, tak aktiwnô jak téż pasywnô. Pasywny 
bilingwizm wëstãpiwô tedë, jeżlë bilingwalnô òsoba chòcbë w jednym 
ze znónëch ji jãzëków nie pòsłëgiwô sã aktiwnyma jãzëkòwima 
pòchwatnoscama, ale rozmieje ùczëté w nym jãzëkù kòmùnikatë i/abò 
czëtô tekstë napisóné w nym jãzëkù. Aktiwny bilingwizm wëstãpiwô 
tedë, jeżlë bilingwalnô òsoba òkróm rozmieniô i czëtaniô w òbëdwùch 
jãzëkach téż aktiwno pòsłëgiwô sã nyma jãzëkama, tzn. gôdô i/abò 
pisze.

Òpisywóny w hewòtny robòce bilingwizm Kaszëbów ùjimóny je 
jakno spòlëznowô jeleżnosc, pòlégającô na przemieniwnym ùżiwanim 
dwùch jãzëkòwëch kòdów, pòlaszëznë i kaszëbiznë, na kaszëbsczi 
jãzëkòwi òbéńdze przez jindiwidualnëch brëkòwników dwamòwnoscë. 

Bilingwizm na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze je zesadzoną sprawą. 
Stãpiéń bilingwizacji nie je równy we wszëtczich pòkòleniach, a jesz 
do tegò w ùprocëmnienim do gwësnëch wiekowëch karnów pòchwôt 
bilingwizma mòże bùdzëc zastrzédżi. 

W òdnôszanim do jãzëkòwi jeleżnoscë przënôléżny dlô òpisywóny 
w hewòtny robòce kaszëbsczi spòlëznë òsoblëwi znaczënk mô zamkłi 
w wëżi zapisóny definicji pòdzél na pasywny bilingwizm i aktiwny 
bilingwizm. Bilingwalnô aktiwnosc reprezentantów ny spòlëznë 
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sparłãczonô je przede wszëtczim z przënôleżnotą do gwësnégò wiekòwégò 
karna:

1. w nômłodszim bilingwalnym pòkòlenim (do 30 lat) – przewôgã 
mô pasywny bilingwizm (pasywnô znajemnota kaszëbiznë);

2. w strzédnym pòkòlenim (31-50 lat) – przewôgã mô aktiwny 
bilingwizm;

3. w starszim pòkòlenim (51-70 lat) – przewôgã mô aktiwny 
bilingwizm;

4. w nôstarszim pòkòlenim (71 lat i wicy) – przewôgã mô pasywny 
bilingwizm (pasywnô znajemnota pòlaszëznë).

Òbéńdowé badérowania robioné w latach 2004-2007 przez aùtorkã 
hewòtny robòtë w môlëznach: Lësé Jamë, Leszczinczi, Szlacheckô 
Kamiéńca, Mézowò, Glińcz i Banino wëkôzëją nierówny stãpiéń 
bilingwalny aktiwnoscë kaszëbsczi spòlëznë. 

Wszëtcë przedstôwcë nômłodszégò pòkòleniô (do 30 lat) jakno 
jãzëk brëkòwóny colemało, a narôzka jãzëk, w jaczim lżi jima je gadac, 
pòdôwelë pòlaszëznã. Kaszëbsczégò jãzëka ùżiwają w szkòle na ùczbach 
kaszëbiznë, eweńtualno w kôrbiónkach z nôstarszima przedstôwcama 
rodzëznë. Niechtërny nômłodszi respòńdencë przëznôwają sã, że 
kaszëbsczégò jãzëka czësto nie ùżiwają. Codniowim jãzëkã je dlô 
nômłodszégò bilingwalnégò pòkòleniô pòlaszëzna. Próbë kôrbiónków 
w kaszëbsczim jãzëkù z reprezeńtantama nômłodszégò pòkòleniô 
ùdokôzywałë czãsti felënk jãzëkòwi pòchwatnoscë w kaszëbsczim 
jãzëkù, przënôleżny dlô negò karna badérowónëch.

Badérowania robioné westrzód przedstôwców strzédnégò pòkòleniô 
(31-50 lat) wëkôzëją, że jinfòrmatorzë przenôlégający do negò karna 
pòsłëgiwają sã tak kaszëbsczim jãzëkã, jak téż pòlsczim, zanôléżno òd 
jeleżnoscë, môlu i człowieka, z jaczim kôrbią. Dlô 50% badérowónëch 
ùżiwónym colemało jãzëkã je kaszëbizna, dlô 25% - pòlaszëzna, 25% 
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pòdôwô, że òbëdwùch jãzëków ùżiwô tak samò czãsto. 50% jinfòrmatorów 
deklarëje, że lżi jima gadac kaszëbsczim jãzëkã, 37,5% - pòlsczim, 12,5% 
- gôdô swòbódno tak pò pòlskù, jak téż pò kaszëbskù. 

Starszi przedstôwcë (51-70 lat) ùżiwają kaszëbsczégò jãzëka 
w kòntaktach ze wszëtczima, chtërny znają kaszëbsczi jãzëk – 
w rozmajitëch môlach i jeleżnoscach. Pòlaszëzna brëkòwónô je przez nich 
jakno jãzëk mòdlëtwë i téż do kòntaktu z cëzyma, z ksãdzã, z ùrzãdnikã 
i colemało z dzecama. 62,5% badérowónëch w starszim pòkòlenim 
pòdôwô, że lżi jima gadac kaszëbsczim jãzëkã i colemało ùżiwają negò 
jãzëka. 37,5% respòńdentów tak samo letkò mòże kôrbic pòlaszëzną co 
kaszëbizną i tak samò czãsto pòsłëgiwô sã òbëdwùma nyma jãzëkama. 

Przedstôwcë nôstarszégò pòkòleniô (71 lat i wicy) w bëlny wikszoscë 
(85,7%) deklarëją, że lżi jima kôrbic w kaszëbsczim jãzëkù i tim jãzëkã 
colemało pòsłëgiwają sã, pòlaszëzna je przez nich brëkòwónô leno 
w jeleżnoscach, w jaczich ni mògą dogadac sã w kaszëbsczim jãzëkù. 
Blós 14,3% respòńdentów z negò wiekòwégò karna pòdôwô, że tak 
samò czãsto pòsłëgiwô sã pòlaszëzną, jak i kaszëbizną i dogôdanié sã w 
òbëdwùch nëch jãzëkach nie je dlô nich jiwrã. Równak òbczas kôrbiónków 
prowadzonëch z przedstôwcama nôstarszégò bilingwalnégò pòkòleniô 
respòńdencë przenôlégający do negò wiekòwégò karna rôd wëbiérelë 
kaszëbiznã jakno jãzëk kôrbiónczi, a czãsto téż przëznôwelë sã, że nie 
rozmieją gadac pò pòlskù abò téż je to dlô nich wiôldżim jiwrã.

Nimò nierówny bilingwalny aktiwnoscë w apartnëch wiekòwëch 
karnach bilingwizm wëstãpiwającô na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze 
(czë to pasywny, czë aktiwny bilingwizm) je socjologòwim faktã i je 
nôtërnô. 

Òdwòłującë sã do klasyfikacji dwamòwnoscë dokònóny przez 
Weinricha� wedle stãpnia rozdzéleniô òbù jãzëków, nót bë bëło bilingwizm 
� Zd.: U. Weinrich, Languages in contact. Findings and problems, with a pref. by 
A. Marinet, Mouton 1970, s. 9-10.
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wëstãpiwający na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze zaklasyfikòwac jakno 
wespółrzãdny (kòòrdinacyjny) bilingwizm (coordinate). Bilingwalny 
przedstôwcë kaszëbsczi spòlëznë nie wiedno rozmieją dolmaczëc 
słowa jednégò jãzëka na drëdżi, colemało nie rozmieją dac kaszëbsczi 
równoznaczënë w pòlsczim jãzëkù, a téż pòlsczi równoznaczënë 
w kaszëbiznie. Apartné słowa zastrzéżoné są abò dlô pòlsczégò 
jãzëkòwégò kòdu, abò dlô kaszëbsczégò kòdu. 

Sprawa socjologòwégò bilingwizma na kaszëbsczi jãzëkòwi 
òbéńdze wëmôgô téż apartnégò òbgôdaniô z pòzdrzatkù przesztôłcaniô 
sã i rozwiju jãzëkòwi jeleżnoscë na Kaszëbach. Jak zmerkôł Einar 
Haugen, dłùgòtrzimny bilingwizm je mòżebny blós wnenczas, czej na 
gwësny òbéńdze je prowadzonô jãzëkòwô pòlitika�, chtërna wprowôdzô 
pasowné spòsobnoscë dlô ùtrzimaniô òbù jãzëków w krótczi propòrcji 
stanu równowôdżi. W procëmnym razu dochôdô do ewòlucji jãzëkòwi 
jeleżnoscë, sparłãczony z nierównotą sztatusu i niepasownotą fùnkcjów 
òbù jãzëków, a téż ze zmianą pòkòleniów. Haugen òbrobił cykel, 
graficzno pòkazywający jãzëkòwé przejinaczi zachôdającé w bilingwalny 
spòlëznie�.

Cykel Haugena przedstôwiô tipiczny mòdel nôtërnégò ritmù 
przejinaków jãzëkòwi jeleżnoscë miészëznowëch spòlëznów. Ewòlucjô 
przebiégô òd fazë mònolingwizma (pòsłëgiwaniô sã leno jãzëkã miészëznë 
(L�)) przez fazã bilingwizma, w jaczi je mòżno wëapartnic nôprzód 
etapã nierównowôdżi jãzëków, w chtërny górã mô jãzëk miészëznë, 
dali etapã przechódnégò czasu przëmiérzno równomiarowi znajemnotë 
òbù jãzëków i pòsobno etapã nierównotë, w jaczi przewôgã mô jãzëk 
� Zd.: J.M. Tortosa, Polityka językowa a języki mniejszości. Od Wieży Babel do Daru 
Języków, tłum. A. Rurarz, przedmową opatrzył J. Perlin, Warszawa 1986. 
� E. Haugen, Language Problems and Language Planning: the Scandinavian model, 
[w:] Sprachkontakt und Sprachkonflikt, red. P.H. Nelde, Wiesbaden 1980, s. 150-151 
(za: E. Dzięgiel, Polszczyzna na Ukrainie�� sytuacja językowa w wybranych wsiach 
chłopskich i szlacheckich, Warszawa 2003, s. 70).
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wikszoscë, jaż do nastaniô etapë mònolingwizma (pòsłëgiwaniô sã leno 
jãzëkã wikszoscë (L�)). 

Zastrzédżi mòże bùdzëc równak przedstawiónô na cyklu Haugena 
kùńcowô etapa rozwiju jãzëkòwi jeleżnoscë. Hewò w przëtrôfkù kòntaktu 
baro blëzëch i krewnëch sobie jãzëków ewòlucjô zmianów bilingwalny 
jeleżnoscë ni mùszi kùńczëc sã zastãpienim L� przez L�. Mòcné wzôjné 
jinterferencjowé cësczi są żëczné temù, cobë w slédnym etapie nastãpiło 
pòmachtanié dwùch jãzëkòwëch systemów i ùsztôłcenié sã miészónëch 
dialektów. Z taką jeleżnoscą mómë do ùczinkù m.jin. w przëtrôfkù 
kòntaktu òpisywónëch tuwò dwùch zôpôdnosłowiańsczich jãzëków – 
kaszëbiznë i pòlaszëznë. Bôczącë na jãzëkòwé procesë rozwijającé sã na 

miészóny dialekt
L� ( L�

kòntakt z L�

L�

diglosjôL�L�

miészóny  
dialekt
L� ( L�

L�

L�

bilingwizm

)

)

l�

Diagrama 1: Cykel przedstôwiający ewòlucjã, jakô je skùtkã 
kòntaktu krewnëch so jãzëków.
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taczi ôrt, cykel Haugena nót bë bëło przesztôłcëc nôslédno: 
Terëczasno jãzëkòwą jeleżnosc na Kaszëbach nót je òkreslëc jakno 

przechódną jeleżnosc midzë etapą przëmiérzno równomiarowi znajemnotë 
òbù jãzëków a etapą sztôłceniô sã pòlskò-kszëbsczégò miészónégò 
dialektu. Nôtërny bilingwizm kaszëbsczi spòlëznë nachôdô sã dzysdnia 
w cządze regresu (residual bilingualism). Znanką copny dwamòwnoscë 
na Kaszëbach je zaprzestanié nôtërnégò przekazywaniô kaszëbsczégò 
jãzëka z pòkòleniô na pòkòlenié w rodzëznowëch chëczach.

Kòmùnikacjô strzédnégò, starszégò i nôstarszégò pòkòleniô 
z nômłodszim pòkòlenim je terëczasno prowadzonô colemało w pòlsczim 
jãzëkù. Równak niefùl kòmpetencjô w nym jãzëkù prowadzy do corôz 
barżi jintensywnëch pòlskò-kaszëbsczich jãzëkòwëch jinterferencjów. 
Mòcné wzôjné cësczi pòlaszëznë i kaszëbiznë jidą w czerënkù rozwicô sã 
miészónégò jãzëka, jaczi je téż nazëwóny kòntaktowim dialektã (contact 
dialect)�. Regionalny miészóny kòd stôwô sã dzysdnia jãzëkòwim kòdã 
pòwszechno ùżiwónym w rodzëznowi kòmùnikacji na Kaszëbach.  

Òpisónô wëżi jãzëkòwô jeleżnosc na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze 
prowadzy do swiądë, że bilingwalnô donądka spòlëzna Kaszub, jakô 
znała pòlsczi i kaszëbsczi jãzëkòwi kòd, przesztôłcô sã terôzka w spòlëznã 
jãzëkòwò heterogeniczną, pòsłëgiwającą sã w żëwi mòwie trzema 
jãzëkòwima kòdama: kaszëbsczim jãzëkã, pòlsczim jãzëkã i miészónym 
dialektã, jaczi je skùtkã pòlskò-kaszëbsczégò jãzëkòwégò kòntaktu.

Bibliografiô:
Bernstein B., Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia, 

[w:] Język i społeczeństwo, wybrał i opatrzył wstępem 
M. Głowiński, Warszawa 1980, s. 83-119.

� Pòchwôt za: J. Smolicz, Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, tłum. 
E. Grabczyk-Ryszka, Warszawa 1990, s. 141. 
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Hana Makùrôt
Jeleżnosc kaszëbsczégò jãzëka z pòzdrzatkù hierachicznoscë 

jãzëków a jãzëkòwëch pòlitików na diachrónny i synchrónny 
rówiznie

Midzënôrodny jãzëkòwi pòrządk je téż feùdalną hierarchią òdbijającą 
i ùwieczniającą jimperialną hierarchiã. Kraje Ceńtrum mają „swiatowé” 
kùlturë i „swiatowé” jãzëczi. Kraje Periferiów zôs – prosté jãzëczi 
i kùlturë. 

(José María Tortosa, Polityka językowa a języki mniejszości. Od Wieży 
Babel do Daru Języków)

Dërżéniã jãzëkòwi jawernotë je mùltilingwizm, tak tej reglą 
jãzëkòwégò pòrządkù swiata je jãzëkòwô wieża Babel�. Jednojãzëkòwé 
òbéńdë są dërżéniowò teòretnyma ùsôdzkama, chtërné ni mają prawa bëcô 
w leżnoscach lingwistny kòmùnikacji. Wielota i rozmajitoôrtnosc jãzëków 
a jich wespółjistnienié parłãczą sã zôs z problemã ùprocëmnieniów midzë 
jãzëkama – z hierarchicznoscą na państwòwi i midzënôrodny binie. 
Pluralëzna i hierarchicznosc jãzëków są kwalifikatorama midzënôrodny 
jãzëkòwi jawernotë.

Célã hewòtnégò referatu je przedstawienié jeleżnoscë kaszëbsczégò 
jãzëka w kònteksce problematiczi hierarchicznoscë jãzëków a jãzëkòwëch 
pòlitików na diachrónny i synchrónny rówiznie. Môlã òdnôszaniô je tuwò 
midzënôrodny jãzëkòwi pòrządk rozmióny jakno ògle ùprocëmnieniów 
zachôdającëch midzë jãzëkama fùnkcjonëjącyma w leżnoscach lingwistny 

� Cyt. za: E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, 
Gdańsk 2002, s. 98.
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kòmùnikacji i jãzëkòwi pòliticzi. Òsoblëwò dôwô sã bôczënk na problem 
jãzëkòwëch kòntaktów i jãzëkòwëch sztridów kaszëbiznë z pòlsczim 
i niemiecczim jãzëkã.

Swiatowô diglosjô�, chtërna partëje jãzëkòwą jawernotã na 
jãzëczi wikszosców i jãzëczi miészëznów, je spòdlowim paramétrã 
naznacziwającym jãzëkòwi pòrządk swiata. Ùprocëmnienia midzë 
jãzëkama wikszosców i jãzëkama miészëznów są ùprocëmnieniama 
pionowima: jãzëczi wikszosców to wëprzédné jãzëczi, jãzëczi miészëznów 
– ùpichóné. Kòegzystencjô nëch jãzëków na jednym teritorium nigdë 
nie je równoprawnô, co je skùtkã dobiéraniô pasownëch jãzëkòwëch 
pòlitików. Tak tej hierarchny ùłożënk fùnkcjonëjącégò lingwistno swiata 
òznôczô binã midzënôrodnëch jãzëkòwëch sztridów, jaczé w dërżéniu są 
jinstrumeńtã i skùtkã pòliticznëch sztridów. Ò problemie nym pisze J.M. 
Tortosa: 

(...) ni ma jãzëkòwi pòliticzi bez midzënôrodnëch ùprocëmnieniów. Jô 
òdwòłiwôł sã przë ny sprawie do swiatowi diglosji, jakno że w dërżéniu 
lingwistnô sztrida jistnieje jakno skùtk jinëch sztridów na jaczis globalny 
binie�.

 Kaszëbskô jãzëkòwô òbéńda� òd nôdawniészich czasów je òbéńdą 
jãzëkòwò heterogeniczną, naznaczoną przez lokalné lingwistné kòntaktë 
i sztridë. Jãzëkòwô pòlitika heterogenizacji zaczãła pòkazywac sã na 
nym teritorium dopiérze pòd kùńc XX stalata. Do negò czasu jãzëczi 
„jimperiów”, za jaczé ùznôwô sã tuwò pòlaszëznã i niemczëznã, wëpiérałë 

� J.M. Tortosa, Polityka językowa a języki mniejszości. Od Wieży Babel do Daru Języ-
ków, przełożyła A. Rurarz, przedmową opatrzył J. Perlin, Warszawa 1986, s. 85.
� Dolm. z: J.M. Tortosa, op. cit., s. 95.
� Terëczasno greńce kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdë wëznôcziwają nôslédné môle: Gduńsk 
– Stôrô Kiszewa – Czersk – Chòjnice – Człuchów – Miastkò – Słëpsk.
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abò téż absorbòwałë aùtochtoniczny jãzëk „peryferii”� – kaszëbiznã. 
Na kaszëbsczich teritoriach ò eweńtualny jednojãzëkòwòscë Kaszëbów 

mòże mówic blós w òdnôszanim do czasu przed XI stalatim�. Pò �000 
r. historiô kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdë je w dërżéniu historią mechtaniô 
sã i kònkùrowaniô kaszëbsczi mòwë, przënôleżny lokalny spòlëznie, 
a przedostôwający sã na no teritorium niemczëznë i pòlaszëznë. 

Z diachrónnégò pòzdrzatkù kaszëbizna, chòc na kaszëbsczim 
teritorium bëła jãzëkã wikszoscë, to na skùtk asymilacjowëch pòlitików 
prowadzonëch przez Pòlôchów a Niemców nigdë w swòji historii nie 
fùnkcjonowała w òficjalnëch sferach: spòlëznowò-pòliticznëch czë 
administracjowëch. W òficjalnëch kòntaktach na Zôpadnym Pòmòrzim 
mést wëprzédną fùnkcjã miôł niemiecczi jãzëk, na Wschódnym Pòmòrzim 
– pòlsczi jãzëk. 

 Pòlonizacjowé a germanizacjowé dzejania realizowóné na 
kaszëbsczich òbéńdach bëłë lingwistnym skùtkã asymilacjowëch 
pòlitików prowadzonëch przez pòlsczé, prusczé czë niemiecczé państwò. 
Pòlonizacjô a germanizacjô nastawałë przemieniwno i parłãczą sã òne 
z nôslédnyma historicznyma zdarzeniama:

1282 r. – ùkłôd w Kãpnie, rządzë nad Pòmòrzim òbjimnął ksyżëc 
Wiôlgòpòlsczi Przemësłôw II (pòlonizacjô);
1308-1466 r. – krzëżacczé panowanié na Kaszëbach (germanizacjô);
1466 r. – drëdżi toruńsczi mir, na spòdlim chtërnégò Pòmòrzé jakno 
Królewsczé Prësë òstało przëłączoné do Pòlsczi (pòlonizacjô);
XVI w. – refòrmacjô; na kaszëbsczi òbéńdze pòkazôwô sã Biblëjô 
w niemiecczim dolmaczënkù Lutera (germanizacjô liturgii na 
Zôpadnym Pòmòrzim);
1648 r. – zakùńczenié trzëdzestolatny wòjnë, czedë Zôpadny Pòmòrzé 

� Pòchwôtë: jãzëk “jimperium” i jãzëk “peryferii” za: J.M. Tortosa, op. cit., s. 109.
� Przër.: J. Treder, Z językowej przeszłości Kaszubów, [w:] tegoż, Historia kaszubszczy-
zny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 9-11.

•

•
•

•

•
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nalazło sã pòd panowanim Brandenburgii (germanizacjô);
1772-1918 – czas prësczégò zabòrczeniô (germanizacjô);
1939-1945 – II swiatowô wòjna, hitlerowskô òkùpacjô na Pòmòrzim 
(germanizacjô);
1952-1989 – hòmògenicznô pòlitika PRL, diskriminacjô jãzëków 
miészëznów (pòlonizacjô). 
Kaszëbskô jãzëkòwô òbéńda wiedno bëła teritorium "peryferii" 

nachôdającym sã pòd cëskama jimperialnégò "ceńtrum": pòlsczégo, 
prësczégò abò niemiecczégò, chtërné miałë starã zrobic Kaszëbów òbiektã 
asymilacjowëch pòlitików i wcësnąc jima jãzëk swòjégò "jimperium". 
Jãzëkòwé ùprocëmnienia na kaszëbsczi òbéńdze wiedno miałë 
wertikalną przërodã: pòlaszëzna abò niemczëzna zajimałë wëprzédny 
môl, kaszëbizna bëła jãzëkã ùpichanym. 

Przejinaczi jãzëkòwi jeleżnoscë kaszëbiznë na państwòwi 
i midzënôrodny binie sparłãczoné są z symbòliczną datą 1989 r.�, czedë 
nastąpił kùńc Pòlsczi Lëdowi Repùbliczi. Pò rokù 1989 zmieniwô sã 
jãzëkòwô pòlitika pòlsczégo państwa w ùprocëmnienim do jãzëków 
miészëznów i regionalnëch jãzëków i nastąpiwô w Pòlsce stãpiéniowé 
przechôdanié òd jãzëkòwi pòliticzi hòmògenizacji do pòliticzi 
heterogenizacji. 

Starë ò pòdnôszanié znaczënkù kaszëbsczégò jãzëka na Kaszëbach 
pòkôzywałë sã (naprzék procëmregionalny pòlitice PRL) ju òd zôczątkù 
òsmëdzesątëch lat XX stalata. Ewòlucjô jeleżnoscë kaszëbsczégò 
jãzëka bëła sparłãczonô z rozmajitima fòrmama nobilitacji kaszëbiznë, 
7 A.F. Majewicz, T. Wicherkiewicz, A.F. Majewicz, T. Wicherkiewicz, Polityka językowa na Kaszu-
bach na tle prawodawstwa wobec mniejszości w jednoczącej się Euro-
pie (Diagnoza i postulaty), [w:] Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, pod red. 
E. Brezy, Opole 2001, s. 81-98; rok 1989 ùznôwô sã za symbòl zôczątkù 
przejinaczi jãzëkòwi pòliticzi w Pòlsce, nót je równak dawac bôczënk, że 
symptomë regionalizacji wëstąpiwałë ju òd zôczątku lat òsmedzesątëch 
XX stalata.

•
•

•
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w òsoblëwòscë w zasygù:
kaszëbsczi edukacji, 
kaszëbiznë w kòscele, 
kaszëbiznë w kaszëbskòjãzëkòwëch strzódkach spòlëznowégò 
kòmùnikòwaniô. 
Fùnkcjonowanié jãzëka w wiôldżim stãpniu bëło determinowóné przez 

pòliticzné rëszniczi, równak równowôżną sprawą bëło angażowanié sã 
kaszëbsczi jinteligencji w socjolingwistné dzejania, chtërné bezpòstrzédno 
miałë cësk na jeleżnosc kaszëbiznë�. 

Zôczątczi kaszëbsczi edukacji sparłãczoné są z zawiązanim 
sã Kaszëbsczégò Zrzeszeniô w 1956 r. Równak kònkretné próbë 
regionalizacji nôùczaniô na Kaszëbach podjimniãté òstałë dopiérze òd 
1981 r. Na zôczątkù lat òsemdzesątëch przë Òglowim Zarządze Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pòwòłónô òstała Kòmisjô Pòùczënë, jakô zajãła 
sã sprawama kaszëbsczi edukacji. Wnenczas zaczãło sã wprowadzanié do 
szkòłów lekcjów kaszëbsczi mòwë. W 1991 r. pòwsta pierszô Kaszëbskô 
Spòdlëcznô Szkòła na Głodnicë i Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm 
w Brusach. Na Gduńsczim Ùniwersytece òd 1982 r. prowadzoné bëłë 
Pòdiplomòwé Sztudia z zasygù regionalny edukacji a òd 1991 r. – 
lektorat kaszëbiznë. Ùczbã kaszëbsczégò jãzëka regulëją rozpòrządzenia 
MEN z 1991 r. i MENiS z 2001 r., zgódno z chtërnyma kaszëbsczi jãzëk 
mòże bëc ùczony jakno dodôwny przedmiot na wszëtczich równiach 
edukacji�.

Kaszëbsczi jãzëk w kòscele mô swój zôczątk w pierszi òdprawiony 
w całoscë pò kaszëbskù przez ks. Francëszka Grëczã swiãti mszë w 
nocë 26 rujana 1985 r. we wsë Wigòda w kaplëcë M.B. Anielsczi. Òd 
negò czasu zwëk swiãtëch mszów z kaszëbsczima elemeńtama w liturgii 
� A.F. Majewicz, T. Wicherkiewicz, op. cit., s. 82.
� Zd. hasło kaszubszczyzna w szkole w: Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod 
red. J. Tredera, Gdańsk 2006, s. 119-124.

•
•
•
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zaczinô sã rozkòscérzac. W 1992 r. wëdóny òstôł pierszi dolmaczënk 
Biblëji na kaszëbsczi jãzëk: Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. 
IV Ewanjelje w dolmaczënkù Francëszka Grëczë (pòstãpny dolmaczënk 
to Swiãté Pismiona Nowégo Testameńtu Eùgeniusza Gòłąbka z 1993 
r. i dolmaczënk z grecczégò jãzëka Ewangelii wg św. Marka ò. dra 
Adama Sykòrë z 2001 r.). Sprawa kaszëbiznë w liturgii ùreglowónô òsta 
17 lëstopadnika 1993 r. w pismionie abpa Tadeùsza Gòcłowsczégò�0. 

Kaszëbizna zaczãła téż systematno rozkòscérzac swój zasyg 
w mediach. Òd lëpińca 1990 r. w „TV Gdańsk” nadôwóny je 20-mi-
nutowi kaszëbskòjãzëkòwi program Rodnô Zemia. W „Radiu Gdańsk” 
prowadzoné są stałé aùdicje w kaszëbsczim jãzëkù: Na Bôtach i w Bòrach 
(òd 1989 r.) i kaszëbskòjãzëkòwé nowinë: Klëka (òd 2004 r.). W 2004 r. 
zaczinô fùnkcjonowac „Radio Kaszëbë”. Wëchôdô kaszëbskòjãzëkòwô 
prasa: „Òdroda” (òd 1999 r.) i „Zwónk kaszëbsczi” (òd 2004 r.), òkróm 
negò kaszëbsczé tekstë drëkùje „Pomerania” i „Norda”. W jinternece 
plac dlô kaszëbiznë je m.jin. na pòrtalach: naszekaszuby.pl, kaszubia.
com, rastko.net, kaszubi.pl, zymk.net��. 

 Wëprzédnienié kaszëbsczégò jãzëka w pùblicznym żëcym mô 
cësk na stãpiéniowi zbëlnienié jegò spòlëznowi pòzycji. Spòsobnô 
kaszëbiznie edukacjowô pòlitika, pòlitika katolëcczégò kòscoła i pòlitika 
mediów są rësznikama przëczëniającyma sã do zmòcnieniô znaczënkù 
regionalnégò jãzëka przede wszëtczim na lokalnym gónie. 

Zôs pòliticzno-prawnô jeleżnosc kaszëbiznë na państwòwi 
i midzënôrodny binie w jistny spòsób je ùreglowónô dopiérze w XXI 
stalatim. Kaszëbsczémù jãzëkòwi jakno regionalnémù aùtochtonicznémù 
jãzëkòwi òsta zagwësnionô prawnô òchróna. Przejawienia spòsobny 
kaszëbsczémù jãzëkòwi pòliticzi pòkazywają sã tak na lokalny, jak téż na 
�0 Zd. hasło kaszubszczyzna w kościele w: Język kaszubski..., op. cit., s. 115-117.
�� Zd. hasła kaszubszczyzna w internecie; kaszubszczyzna w prasie, kaszubszczyzna w w 
radiu i TV, w: Język kaszubski..., op. cit., s. 114-115, 118-119.
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państwòwi i midzënôrodny binie. Ùstôwcowim aktã, chtëren naznôczô 
prawné òdniesenié pòlsczégo państwa do kaszëbsczégò jãzëka, je 
Ùstôw ò nôrodnëch i etnicznëch miészëznach a ò regionalnym jãzëkù 
z dnia 6 stëcznika 2005 r. (DZ.U. 2005 Nr 17 pòz. 141.), jaczi wszedł 
w żëcé 2 maja 2005 r. Na spòdlim negò ùstawù kaszëbizna zwëska 
sztatus regionalnégò jãzëka w Pòlsce. W paragrafie 4, artikla 19 ùstawù 
je ùmôlowóny zôpis: „Regionalnym jãzëkã w rozmienim ùstawù je 
kaszëbsczi jãzëk”.

Pòsobizną ùstawù je m.jin. mòżlëwòta wprowadzeniô kaszëbsczégò 
jãzëka jakno pòmòcnégò w gminach, w chtërnëch przënômni 20% lëdztwa 
pòsługiwô sã kaszëbsczim jãzëkã, a téż wprowadzenié dodôwnëch, 
kaszëbsczich pòzwów môlëznów i fizjografnëch òbiektów.

Mòżlëwòtë jãzëkòwëch pòlitików są swiądno wëzwëskiwóné 
przez lokalné spòlëznë przez pòdjimanié dzejaniów w òbrëmienim 
„jãzëkòwégò òbmëslënkù”��. Dokùmeńtã naznôcziwającym ôrtë realizacji 
proregionalny jãzëkòwi pòliticzi je òbrobionô przez KPZ  Sztrategijô 
òchronë ë rozwiju kaszëbsczégò jãzëka ë kùlturë��. 

Nimò pòdnôszaniô znaczënkù regionalnégò jãzëka na jãzëkòwi 
kaszëbsczi òbéńdze wëprzédną pòzycjã dërch mô pòlaszëzna:

Bilingwizm Kaszubów jest niesymetryczny, przewagę ma 
polszczyzna – język prestiżowy, oficjalny, którego dobra znajomość 
jest konieczna dla normalnego życia (społecznego, ekonomicznego itd.) 
w Polsce. Używanie i pielęgnowanie kaszubszczyzny ma motywacje nie 
praktyczne, lecz kulturowe, emocjonalne��.

Nimò pòdjimónëch przez kaszëbską jinteligencëjã dzejaniów, 

�� A.F. Majewicz, T. Wicherkiewicz, op. cit., s. 82.
�� Sztrategijô òchronë ë rozwiju kaszëbsczégò jãzëka ë kùlturë, Gduńsk 2006.
�� Cyt. za: J. Zieniukowa, Pojęcie aksjologiczne „prestiż” a społeczna sytuacja języków 
mniej używanych – casus łużycczyzny i kaszubszczyzny, [w:] Języki mniejszości i języki 
regionalne, pod red. E. Wrocławskiej i J. Zieniukowej, Warszawa 2003, s. 93.
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mającëch na célu pòdniesenié znaczënkù kaszëbiznë i brëkòwaniô 
przez elitë kaszëbsczégò jãzëka jakno òficjalnégò, w jãzëkòwi pòrządk 
wpisónô je hierarchiô òficjalnëch jãzëków i swòjiznowé òdnôszanié 
spòlëznë do regionalnégò jãzëka. Z przërównaniowégò pòzdrzatkù 
taksowaniô jãzëków kaszëbsczi jãzëk wcyg jesz mô słabą pozycjã. Jegò 
nisczi môl w jãzëkòwi hierarchii parłãczi sã m.jin. z môłą rënkowoscą 
regiolektu i z òglowim przeswiôdczenim brëkòwników kaszëbiznë ò ji 
môłowôrtnym sztatusu, bò jak pisze Brunon Synak:

nie ma (...) prostego związku między standaryzacją języka i jego 
socjologiczną pozycją��.

Z diachrónnégò pòzdrzatkù, a téż z pòzdrzatkù pòdjmónëch 
terëczasno dzejaniów mającëch na célu òchrónã i rozwij kaszëbsczégò 
jãzëka dzysdniową prawno-pòliticzną jeleżnosc kaszëbiznë nót je 
równak taksowac jakno spòsobną. Swiądno prowadzonô przez kaszëbską 
jinteligencjã jãzëkòwô pòlitika je żëcznô òchrónë i rozwijowi kaszëbiznë, 
czegò zwënégą je pòdwëższenié znaczënkù kaszëbsczégò jãzëka na 
lokalny, òglowòpaństwòwi i midzënôrodny binie.

W wielojãzëkòwi Eùropie, wedle J.M. Tortosë, hasło „gôdôj jãzëkã 
jimperium” nie je aktualné��. Kòżden miészëznowi a regionalny jãzëk 
ùznôwóny je za elemeńt eùropejsczi spôdkòwiznë i kùlturowi bòkadnoscë, 
tak tej nót je, żebë pòdlégôł aktiwny òchrónie i promocji. Nôwôżniészim 
eùropéjsczim dokùmeńtã, naznôcziwającym céle, prawidła i spòsobë 
òchrónë a promocji regionalnëch i miészëznowëch jãzëków w pùblicznym 
żëcym, je zeszëkòwónô w Sztrasbùrgù 5 lëstopadnika 1992 r. Europejska 
Karta Języków Mniejszościowych lub Regionalnych. Pòlska mô pòdpisóné 
nã Kartã 12 maja 2003 r. a terëczasno dérëją przërëchtowania negò 
�� Cyt. za: B. Synak, Współczesne funkcjonowanie kaszubszczyzny, [w:] Kaszubszczy-
zna. Kaszëbizna..., s. 295.
�� Por: J.M. Tortosa, op. cit., s. 147.
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dokùmeńtu do ratifikacji.
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Mark Cëbùlsczi
Prakticzné aspektë Ùstawù ò nôrodnëch ë etnicznëch 

miészëznach a regionalnym jãzëkù (6 I 2005. Dz. Ù. 2005 
Nr 17 pòz. 141.)

10 séwnika 2003 rokù przedstôwcowie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò 
Zrzeszeniô wëbrelë sã do Warszawë do sedzbë Sejmù RP z ùdbą 
wpisaniô Kaszëbów do karna etnicznëch miészëznów, co bë dôwało 
brzôd subwencjama ë dotacjama z rządowi kasë, òsoblëwie jeżlë jidze 
ò kaszëbsczi jãzëk ë generalno kaszëbską kùlturã. Dzejania ne pòtkałë sã 
z protestã jinszich miészëznów, a téż samëch Kaszëbów, chtërny mieszkają 
na pòmòrsczi zemie òd wiele pòkòleniów, gôdają pò kaszëbskù, jednakò 
są zrzeszony z pòlską kùlturą ë sami se ùwôżają za Pòlôchów, i z ti 
przëczënë nie chcą traktowac se jakno miészëznã w pòlsczim państwie. 
Temù nót bëło òprzestac tëch projektów ë pòdjic jinszé ùdbë. W ti 
sytuacje, żebë zagwësnic òchrónã kaszëbsczémù jãzëkòwi, rozsądzoné 
òstało dzejanié w dwùch czerënkach. Ùdbóné òstało – pò pierszé – 
wspieranié Eùropejsczi Kôrtë Regionalnëch ë Miészëznowëch Jãzëków, 
na chtërną kaszëbsczi jãzëk je wpisóny òd maja 2003 r. (tu zrobioné 
òstało kaszëbsczé menu, w jaczim są ùczba, kùltura, sądowizna), a téż 
– pò drëdżé – wzbògacenié pòlsczi programë Kôrtë ò pùnkt regionalné 
jãzëczi, co w kònsekwencje doprowadzëło do ùchwôleniô analizowónégò 
Ùstawù ò nôrodnëch ë etnicznëch miészëznach a regionalnym jãzëkù.

Wëmieniony Ùstôw, ùchwôlóny bez Sejm RP 6 stëcznika 2005 r., 
wszedł w żëcé w maju 2005 r. Wëapartniô òn żëjącëch w pòlsczim 
państwie przedstôwców nôrodnëch miészëznów, jaczé mają gwôsné 
państwò (biôłoruskô, czeskô, lëtewskô, niemieckô, armeńskô, ruskô, 
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słowackô, ùkrajińskô, żëdowskô), ë etnicznëch, jaczé gwôsnégò 
państwa ni mają (karajimskô, lemkòwskô, cëgańskô, tatarskô), dôwającë 
jima òsoblëwé ùpòwôżnienia (prawò do ùżiwaniô swòjégò jãzëka 
w jinstitucjach ë ùrzãdach, tôblëców ë nôdpisów w jãzëkù miészëznë kòl 
ùrzãdowégò jãzëka, ùczeniô sã ë dozéraniô jãzëka miészëznë). Drëdżi 
dzél titla sugerëje, że ùstôw nen tikô sã etnicznégò jãzëka (dzél czwiôrti), 
a wiadło, że tim jãzëkã je kaszëbsczi jãzëk, pòdôwô w 19 par. Czej jidze 
ò traktowanié negò jãzëka, zagwësniô mù prawną òchrónã, bò stosëją sã 
do niegò pòdóné wëżi prawa namienioné jãzëkóm miészëznów.

Prakticzné aspektë wëmienionégò Ùstawù tikają sã dwùch sferów 
dzejaniô: szkòłowiznë ë administracjowégò żëcô, òsoblëwie na rówiznie 
samòrządzënów; temù bãdã je analizowôł w tëch aspektach.

Czedë jidze ò kònsekwencje fùnksnérowaniégò wëmienionégò 
Ùstawù w szkòłach MNEiS mô wëdóné Regle òrganizacje ë financowaniô 
ùczbë kaszëbsczégò jãzëka wg stanu na 1 maja 2005 rokù. Nen 
sztërnôscepùnktowi dokùmeńt dokładno precyzëje regle, na jaczich 
mùszi òpierac sã ùczba kaszëbsczégò jãzëka. Wedle nëch reglów szkòła 
pòdjimô rozsądzenié ò ùczenim kaszëbsczégò jãzëka òd pierszégò séwnika 
nowégò szkòłowégò rokù na wniósk starszich abò ùczniów, chtërny mają 
skùńczoné szesnôsce lat. Żebë zòrganizowac klasã, mùszi bëc 7 sztëk 
ùczniów w spòdleczny szkòle, a 14 sztëk we wëżigimnazjowi szkòle. 
W przëtrôfkù felënkù mòżlëwòtë zòrganizowaniô ùczbë kaszëbsczégò 
jãzëka w jaczi szkòle direchtór mô òbòwiązk przekôzac lëstã zgłoszonëch 
lëdzy partowi prowadzącémù szkòłã, chtëren zrëchtëje midzëszkòłowé 
karna ùczeniégò, zato w nëch lëczba ùczniów ni mòże bëc miészô jak 3 
ë wikszô jak 20 sztëk. Ùczba kaszëbsczégò jãzëka òdbiwô sã na spòdlim 
programów ë ùczbòwników zacwierdzonëch bez gwôsnégò ministra, a 
ùdëtkòwionô je bez państwò. 
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Dzysô w kòle 500-tësączny kaszëbsczi spòlëznie kòle 80 tësący lëdzy 
gôdô w domôcym jãzëkù, westrzód nich leno kòle 300 sztëk pisze pò 
kaszëbskù�. Nen fakt ni mòże dzywic, bò przed 1989 rokã kaszëbiznë 
nie bëło w szkòle (blós niechtërny szkólny, nieczedë przék stanowiszczu 
szkòłowëch wëszëznów, niechtërne zajãca pòswiãcywelë Kaszëbóm 
ë kaszëbiznie), a w 1984 rokù jistniała le jednô szkòła (na Głodnicë), 
w jaczi kaszëbsczégò ùczonëch bëło czilenôsce ùczniów. Dzys wëdrzi to 
wiele lepi. W szkòłowim rokù 2004/2005 kaszëbsczégò, abò ò Kaszëbach 
ùczëło sã w 100 spòdlëcznëch szkòłach 5196 ùczniów, w 27 gimnazjach 
– 1345 ùczniów – ë w 3 strzédnëch szkòłach – 261 ùczniów. Równak 
je to lëczba jesz wiele za môłô, bò wcyg są szkòłë na Kaszëbach, z 
chtërnëch wëchôdają absolweńtowie bez spòdleczny wiédzë ò rodnym 
jãzëkù ë kùlturze.

Rechùje sã, że na Kaszëbach terôczas mieszkô  kòle 150 szkólnëch, 
jaczi mògą ùczëc kaszëbsczégò jãzëka: 12 szkólnëch, jaczi mają zdóné 
eksternisticzny egzamin ze znajemnotë kaszëbsczégò jãzëka ë dostelë 
prawò do ùczeniô negò jãzëka nadóné bez KPZ jesz w 1998 r., 41 
absolweńtów 1. edicje Pòdiplomòwégò Kwalifikacjowégò Sztudium 
Pedagógòwò-Metodicznégò Ùczeniô Kaszëbsczégò Jãzëka (Gduńsczi 
Ùniwersytet, 2000-2001; westrzód nich bëlë téż niechtërny z chùdzy 
wëmieniony dwanôstczi), 51 słëchińców 2. edicje Sztudium Ùczeniô 
Kaszëbsczégò Jãzëka (2002-2004), 39 szkólnëch, chtërnym kwalifikacje 
nadało Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié: 13 w XII 2003 r. ë 26 w 2005 
r. Brëkùnczi w tim zôkrãżim dërch są, ale téż zgłôsziwają sã pòstãpny 
chãtny, zajinteresowóny nabëcym kwalifikacjów.

Rëchli, przed wéńdzenim w żëcé òbgôdiwónégò Ùstawù, wara robòta 
wkół wprowadzeniégò kaszëbsczégò jãzëka do maturalnégò egzaminu. 
� Wiédzã na témã terôczasny sytuacje kaszëbskòjãzëkòwi ùczbë dostôł jem òd Renatë 
Mistôrz, kònsultańta do sprawów regionalny edukacje w Ceńtrum Edukacje Szkólnëch 
we Gduńskù.
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Ju w 2001 rokù we Warszawie w MNEiS bëła delegacjô przedstôwców 

kaszëbsczich szkólnëch krãgów, bë ùsadzëc Sylabùs do kaszëbsczi 

maturë. Brzadã negò béł fakt, że w szkòłowim rokù 2004/2005 pierszi 

rôz w historie bëła mòżlëwòsc zdôwaniô maturë (gãbny abò pisowny) 

z kaszëbsczégò jãzëka. Dzél gãbny egzaminu dérowôł kòle 25 minut 

ë skłôdôł sã: 1) z prezeńtacje pò kaszëbskù wëbróny témë, 2) gôdczi 

z egzaminatorã. Pisownô matura wara 240 minut ë téż skłôda sã z dwùch 

dzélów: 1) pòlskòjãzëkòwégò dokazu na témã kaszëbsczi kùlturë i 2) 

dwùch testów (słowno-gramaticznégò ë badérującégò rozmienié tekstu 

napisónégò pò kaszëbskù), ë dolmaczeniô z kaszëbsczégò na pòlsczi (na 

napisanié gwôsnégò tekstu bëło 1,5 gòdzënë, zôs na rozwiązanié dwùch 

testów ë dolmaczenié z kaszëbsczégò na pòlsczi – 2,5 gòdzënë), kòl negò 

mòżna bëło ùżiwac słowarzów. Maturã z kaszëbsczégò jãzëka wëbra jednô 

ùczennica z Katolëcczégò Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Kartuzach, 

trzënôsce sztëk ùczniów Kaszëbsczégò Liceùm w Strzépczu (wejrowsczi 

pòwiôt), sztërzech ùczniów Kaszëbsczégò Òglowòsztôłcącégò Liceùm 

w Brusach ë sztërë ùczennice Zrzeszë Wëżigimnazjowëch Szkòłów 

w Somòninie�. W 2006 rokù maturã zdało 11 ùczniów z tëch trzech 

szkòłów.

Dlô nôlepszégò maturańta z kaszëbsczégò jãzëka Éwa ë Grégòr 

Szalewsczi ùfùńdowelë szpecjalną nôdgrodã. Grégòr Szalewsczi 

béł wejrowsczim starostą, je jednym z ùtwórców Kaszëbsczégò 

Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Strzépczu, jedurny na Kaszëbach strzédny 

szkòłë, w jaczi wszëtcë ùczniowie ùczą sã kaszëbsczégò jãzëka, ë jedurny 

strzédny szkòłë z kaszëbsczim jãzëkã na nordze Kaszëbsczi. Nôdgroda je 
� J. Kòwalsczi, Statystyka i spostrzeżenia (ùczba kaszëbiznë), Pomerania, 2006, nr 1, 57 
–59 s., tenże, Ùczba kaszëbiznë 2005/2006, Pomerania, 2006, nr 1, 59 –62 s.
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dôwónô kòżdégò rokù, a depòzytorą ùtwòrzonégò na nen cél fùńduszu je 
Spòdlecznô Szkòła na Głodnicë�.

Z wprowadzenim kaszëbiznë do szkòłów zrzeszonô je téż problema 
sztandarizacje kaszëbiznë. Aùtorowie ùczbòwników ë drëkòwónëch 
kònspektów lekcjów czãsto, w òbrëmienim niegwarowi słowiznë, np. 
spòdleczny nôùkòwi terminologie, przede wszëtczim gramaticzny, 
ùżiwelë Słownika polsko-kaszubskiego Jana Trepczika�. Niedôwno òstôł 
wëdóny Kaszëbsczi słowôrz normatiwny Eùgeniusza Gòłąbka�, pò jaczi 
téż gwës mdą sygelë szkólny.

Drëdżi prakticzny aspekt zrzeszóny z wëmienionym Ùstawã to aspekt 
administracjowi.

W efekce òglowégò spisënkù, jaczi béł robiony w pòlsczim państwie w 
2002 rokù, òkôzało sã, że gminów, w jaczich co nômni 20% mieszkeńców 
miało zadeklarowóné, że jich domôcym jãzëkã je kaszëbsczi, je dzesãc: 
Przedkòwò 49%, Sëlëczëno 48,6%, Stãżëca 43,2%, Serakòjce 39,9%, 
Somònino 30,8%, Chmielno 34,8%, Lëniô 35,5%, Szëmôłd 26,3%, 
Parchòwò 22,3%, wieskô gmina Pùck 30,9%� (co do negò, czë ne efektë 
są wiarëwôrtné zgłôsziwô sã nieczedë zastrzédżi, temù że nie wszëtcë 
brëkòwnicë kaszëbsczégò zgłoszëlë nen fakt w spisënkù, przënãcony do 
negò, że kaszëbsczi traktëje sã jakno dialekt pòlaszëznë). Kònsekwencją 
negò je fakt, że terôzka, wedle òbgôdiwónégò Ùstawù we wëapartionëch 
� Hana Kòs z Miłoszewa we wejrowsczim pòwiace jakno nôlepszô maturańtka w 2005 
r. dosta jednorazowé sztipendium ùfùńdowóné bez Éwã ë Grégòra Szalewsczich z Rëmi 
(w., Kaszubski maturzysta, Pomerania, 2005, nr 4, 87 s.). W 2006 r. taką nôdgrodã dosta 
Katarzëna Główczewskô z Czëczków.
� J. Trepczik, Słownik polsko- kaszubski, I t. (A – Ó), II t. (P – Ż), ùczało mô òbrobioné 
i aneks dodóné J. Tréder, Gduńsk 1994.
� E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gduńsk 2005.
� Na zôczątkù béł plan zrobieniégò negò progù na niwiznie 8% (w ti wersje do tëch 
10 gminów mòżna bë bëło dorechòwac pòstãpné 7: Wiôlgô Wies kòle 14%, Żukòwò 
kòle 12%, Krokòwò kòle 11%, Lëzëno kòle 8%), równak z przëczënë protestu jednégò 
z pòsélców, chtëren chcôł progù 50%, òstôł rozsądzony kòmpromis we wiôlgòscë 
20%.
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gminach pòmòcowim jãzëkã (drëdżim pò pòlsczim), ùpòwôżnionym 
do ùżiwaniô w ùrzãdach, je kaszëbsczi jãzëk, do jaczégò znajemnotë 
zòbòwiązóny są ùrzãdnicë (zó co mùszą dostawac apart wënôdgrodzenié), 
zmùszony są do dôwaniégò òdpòwiescy w mòwie ë pismionie pò 
kaszëbskù, jeżlë w tim jãzëkù zwrócą sã do nich peteńtowie. Temù téż 
ùchwôlënk ò wprowadzenim pòmòcowégò jãzëka mùszi pòdjic Radzëzna 
Gminë, pò czim gmina je wpisywónô do Ùrzãdowégò Registra Gminów, 
a pòmòcowi jãzëk je òficjalno ùżiwóny w gminowi praktice. Wnenczas 
wòlno téż wprowadzëc na jinfòrmacjowé tôfle dwajãzëkòwé (pòlsczé 
ë kaszëbsczé) pòzwë môlëznów, sztrasów, grzëpów, jezorów. W 2006 rokù 
ò taczim ùchwôlënkù rozsądzëlë radny gminë Stãżëca, zacwierdzającë 55 
kaszëbsczich pòzwów. Z jinicjatiwë Òglowégò Zarządu KPZ wëdôwizna 
„Region” wëda dwajãzëkòwi „Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnëch 
ë fizjografnëch mión”�. 

Kònsekwencjã fùnksnérowaniégò wëmienionégò Ùstawù nôbarżi 
widzec je òbez zòrganizowanié kùrsów kaszëbsczégò jãzëka dlô wicy 
jak trzësta sztëk ùrzãdników (zgłoszëło sã wicy kandidatów niżlë bëło 
przërëchtowónëch placów) w czile môlach pòmòrsczégò wòjewództwa 
(m.jin. w Kòscérznie, Gduńskù, Kòlbùdach, Żukòwie, Pùckù, Szëmôłdze); 
ùczi sã tu òglowi lëteracczi kaszëbiznë. Karna słëchińców dzelą sã na 
pòczątkùjącëch ë zaawansowónëch. W séwnikù abò rujanie 2005 r. 
rozpòczãtëch òstało 10 taczich kùrsów, a w planach wnenczas bëło 
rozpòczãcé jesz 15 dodôwkòwëch taczich kùrsów. Kùrsë òbjimają 200 
gòdzënów, zajãca òdbiwają sã dwa razë w tidzeniu pò sztërë gòdzënë na 
dzéń, a w karnach je 8 sztëk lëdzy. Słëchińcowie ùczą sã z ùczbòwników 
Danutë Pioch, chtërne dostôwają za darmôka, ùżiwają téż Słownika 
gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. dra Bernata Zëchtë. Ùtrop 
� Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych. Pòlskò-kaszëbsczi 
słowôrz miestnëch ë fizjografnëch mión, pòd red. A. Chludzyńsczégò, ùsadzëło karno: 
É. Bréza, M. Cëbùlsczi, J. Tréder, R. Wòszôk- Slëwa, Gduńsk 2006.
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na zòrganizowanié kùrsów dobëła Akademiô Warkòwégò Sztôłceniô 
we Gduńskù, a są òne ùdëtkòwioné bez Eùropejską Ùniã (75%) ë rząd 
RP (25%)�. Kòl negò òstało ùznoné, że absolweńtowie ze zdóną maturą 
z kaszëbsczégò jãzëka mają znajemnotã kaszëbsczégò jãzëka, temù nie 
mùszą brac ùdzélu w kùrsu ani zdawac egzaminów. Òd rujana 2006 r. 
wprowadzywóny je projekt „Kaszëbsczi jãzëk dlô robiącëch”. Kùrsë 
òbjimają 150 gòdzënów (zaawansowóny – 9 karnów) abò 200 gòdzënów 
(pòczątkùjący – 9 karnów)�.

Pò wprowadzenim Ùstawù w cządnikù Kaszëbskô Òdroda (nr 2/2005) 
bëła kôrbiónka z przedstôwcama samòrządzënów nëch dzesãc gminów, w 
jaczich kaszëbsczi mòże stac sã drëdżim òficjalnym jãzëkã. Nôbarżi béł 
za tim wójt gminë Chmielno, Zbigórz Roszkòwsczi. Pòdsztrichnął òn, 
że gmina òd dôwna znónô bëła z rozkòscérzaniô kaszëbsczi kùlturë (pòr. 
òrganizowanié corocznëch òglowòkaszëbsczich ceńtralnëch eliminacjów 
kònkùrsu Rodny Mòwë) ë òdkądka je òn wójtã, kaszëbsczi béł wiedno 
w pòmòcowim ùżëcym w gminowi robòce ë w kòńtaktach ùrzãdników 
z jinteresańtama, a jeżlë mdze taczi brëkùnk, pòkôże sã ùchwôlënk 
Radzëznë Gminë na témã ùżiwaniégò kaszëbsczégò jãzëka. Dodôł téż, 
że w gminie robi 2, 3 ùrzãdników rozmiejącëch pisac pò kaszëbskù. 
Reszta wójtów ë ùrzãdników ò Ùstawie gôda ju mni òptimistno, 
zgłasziwającë problemë, jaczé z ti przëczënë są, abò mògłëbë bëc. Wójt 
gminë Sëlëczëno, Jan Kùlas, scwierdzył, że Radzëzna Gminë bãdze 
głosowac wëkònanié Ùstawù, ë sóm je zdaniô, że nót ùszanowac robòtã 
kaszëbsczich dzejôrzów, chtërny wiele zrobilë dlô ùchwôleniô Ùstawù, 
òkróm negò samòrządzëna mô òbòwiązk do negò bez fakt, że gmina 
mia drëdżi plac westrzód deklarëjącëch ùżiwanié kaszëbsczégò jãzëka. 
Sekretéra gminë Stãżëca, Tomôsz Brzoskòwsczi, zagwësnił, że Radzëzna 
ë Kònweńt Gminë bãdą diskùtérowac nad prakticznyma aspektama 
� (im), Kaszubski w pracy, Pomerania, nr 3/2002, 40 s.
� Pòr. ò tim J. Makùrôt w „Pomeranii” 2006, nr 11, 49 s.
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wprowadzeniô w żëcé Ùstawù. Radny są gwës negò, że wprowadzą 
dwajãzëkòwé tôfle, czej równak jidze ò kaszëbsczi w ùrzãdach, ni ma 
jesz bédenków kònkretnëch rozwiązaniów. Wójt gminë Lëniô, Stanisłôw 
Adamczik, zagwësnił, że Ùstôw je analizowóny, a gmina bãdze mia starã 
wprowadzëc gò w żëcé, ale nie je gwës negò, czë ùdô sã to chùtkò zrobic. 
Wójt gminë Parchòwò, Władisława Łangòwskô, scwierdzëła, że pùnktë 
Ùstawù mòżlëwé do wprowadzeniô w żëcé òstóną flot wprowadzoné, 
jednakò nie bëło kònkretnëch diskùsjów w karnie radnëch na témã 
resztë pùnktów. Ò felënkù planów ë diskùsje na témã wprowadzeniô 
w żëcé Ùstawù gôdôł téż sekretéra gminë Przedkòwò ë wiceprzédnik 
Radzëznë Gminë Serakòjce Jerzi Merónk, a wójt gminë Szëmôłd, 
Zbigórz Engelbrecht, dôł bôczënk nó to, że gmina sąsadëje z Gdinią 
ë mieszkô w ni wiele przecygnionëch tu lëdzy, nié-Kaszëbów. Sekretéra 
gminë Somònino, Zabina Dréwa, nadczidnãła ò przëmiarowò niewiôldżi 
lëczbie lëdzy, rozmiejącëch pisac pò kaszëbskù, co je gwësnym jiwerã 
kòl wprowadzeniô Ùstawù w żëcé. Wójt wiesczi gminë Pùck, Tadéùs 
Pùszkarczuk, scwierdzył felënk wikszégò zajinteresowaniô mieszkeńców 
gminë wprowadzenim Ùstawù, ë zabédowôł, że gmina bãdze zajimac 
sã tą problemą tedë, czedë mieszkeńcowie mdą chcelë wprowadzeniô 
Ùstawù�0.

Problemą, jakô mdze kòl ùsôdzaniô kaszëbskòjãzëkòwëch 
administracjowëch tekstów, je felënk pòwszechno ùżiwóny kaszëbsczi 
administracjowò-prawny słowiznë. Taką słowiznã bédëje w dzélu Jan 
Trepczik w Słowniku polsko-kaszubskim ë je òna nieczedë stosowónô 
w kaszëbsczich cządnikach. Niechtërne słowa są w ni taczé samé jak 
w pòlsczim jãzëkù (z ùznanim kaszëbsczi fòneticzi), jinszé szlachùją za 
dôwni przëjãtima na Kaszëbach germaniznama. Równak wspòmnióny 
Słownik Trepczika pòdôwô czãsto wiele synonimów na òznaczenié negò 

�0 P. Bréza, Kaszëbsczi wchôdô do ùrzãdów, Kaszëbskô Òdroda /2005 nr 2, s. 6–7.
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samégò pòchwatu, co dlô ùrzãdowi słowiznë nie je bëlnym rozwiązanim, 
nót je jednakò pamiãtac, że Trepczik dôwôł taczé bédënczi, bë brëkòwnicë 
jãzëka wëbiérelë nôlepszé wedle nich słowa ë je rozkòscérzelë. Temù téż 
są gwësné leksykalné bédënczi, czedë jidze ò kaszëbsczé równoznaczënë 
spòdlecznëch słowów w tim zôkrãżim, równak żëcé pòkôże, chtërne 
z nich ë w jaczim zôkãżim mdą ùżiwóné w żëwi gôdce.

Nót je tuwò dofùlowac, że danié do pùbliczny rëmie 
kaszëbskòjãzëkòwëch tôflów z pòzwama môlów ë pòzwama sztrasów, 
a téż nôdpisów w krómach na ôrt Më rozmiejemë pò kaszëbskù abò Tu mòże 
gadac pò kaszëbskù praktikòwóné bëło ju rëchli, przed wprowadzenim 
Ùstawù, jakno gwësnégò zorta turisticznô atrakcjô w wëmienionëch 
ë jinszich kaszëbsczich gminach. Dzysô mòże to ju robic wedle zôpisów 
wëmienionégò Ùstawù, temù téż „mieszkeńcowie czile wsów rozsądzëlë ò 
sczerowanim do radzëznów gmin wniosków pòpiérającëch wprowadzenié 
dodôwkòwëch pòzwów w kaszëbsczim jãzëkù. Tak bëło w Szimbarkù, 
Pòtułach czë Miechùcënie. Wëszëznë gminów, w chtërnëch ne môle leżą, 
tj. Stãżëcë ë Chmielna, mają ju zaczãté pasowné procedurë” �.

Kònsekwencją wprowadzeniô w żëcé òbgôdiwónégò Ùstawù je téż 
mòżlëwòsc zastosowaniô kaszëbskòjãzëkòwi wersje miona ë nôzwëska 
przedstôwcë kaszëbsczi miészëznë ë wpisaniô ji do personkôrtë ë jinszich 
òficjalnëch dokùmeńtów. Òficjalno jesz nicht nie namëslił sã, żebë to 
zrobic, chòc jeden z kaszëbsczich szkólnëch mô rzekłé, że mô taczé 
planë. 

Pòstãpnym krokã promòcje gôdczi Kaszëbów stała sã Sztrategiô 
rozwiju kaszëbsczégò jãzëka, przëjãtô bez Przédną Radzëznã Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w gromicznikù 2006 r. Je to plan robòtë nad 
kaszëbizną, rozpisóny na lata. Òstôł w ni dóny bôczënk przede wszëtczim 
na mùsz docenieniô rodny mòwë òsoblëwie bez młodëch Kaszëbów, co 
zrzeszoné je z wprowadzenim jegò ùczbë w przedszkòlach ë szkòłach 
wszelejaczégò ôrtu, òd spòdlecznëch pò wëższé �.
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Jak je widzec ze zrobionégò przezérkù, fakt wprowadzeniô 
kaszëbiznë do szkòłów téż béł przërëchtowóny ju wiele rëchli, przed 
ùchwôlenim analizowónégò Ùstawù, a dzysô ne dzejania òstałë jakbë 
prawno pòcwierdzoné ë gwës mdą chùtczi sã rozwijac. Wicy robòtë 
ë szëkòwaniów wëmôgô zato wprowadzenié kaszëbsczégò jãzëka do 
ùrzãdów.

Fakt wéńdzeniégò w żëcé Ùstawù ò nôrodnëch ë etnicznëch 
miészëznach a regionalnym jãzëkù wiele zmienił na Kaszëbach. Szkólny, 
chtërny ùczą kaszëbsczégò ë ò Kaszëbach, mògą, a nawetka nieczedë 
wedle fùnksnérëjącégò prawa mùszą to robic, jeżlë starszi ë ùczniowie mdą 
mielë taką chãc. Direkcje szkòłów ë partë prowadzącé mùszą zagwësnic 
szkòle bëlną lëczbã szkólnëch-szpecjalistów, a samòrządzënowé partë 
gmin, w chtërnëch lëczba kaszëbskòjãzëkòwëch mieszkeńców je wikszô 
jak 20%, mùszą bëc przërëchtowóné do kòmùnikòwaniô sã z nima pò 
kaszëbskù. Ne administracjowé pòsëniãca, jimpònérné w przërównanim 
ze stanã przed czile dzesãclatów (chòc lëczba szkòłów z kaszëbsczim 
jãzëkã jesz je za môłô w przërównanim z brëkùnkama) dôwają nôdzejã, 
że kaszëbizna nie pùdze szlachã wëmarłëch jãzëków ë etnolektów, że nie 
naléze sã òna westrzód nëch dwùch trzecëch jãzëków swiata, chtërnym 
– wedle dzysdniowëch prognozów – grozy wëmiarcé.

Przedrëk z: Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, pòd red. Jerzégò 
Trédra, KHNiT PAN, Warszawa 2006, 63–72 s.
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Biôj spòkójno westrzód trzôskù ë pòspiéchù – wzerôj, jaczi mir 
mòże bëc w cëchòscë. Tak baro jak to mòżlëwé, nie wërzekającë sã 
sebie, żëj w zgòdze z jinszima lëdzama. Prôwdã swòjã głoszë spòkójno 
a rozëmno, słëchôj tegò, co gôdają jinszi, nawetka głëpcë ë jignorancë, 
òni téż mają swòjã òpòwiesc. Jeżlë równôsz sã z jinszima, mòżesz stac sã 
próżny ë gòrzczi, bò wiedno mdą lepszi a gòrszi òd ce. Ceszë sã jednakò 
swòjima dobëcama jak téż planama. Z sercã robi swòjã robòtã, nawetka 
jeżlë mëslisz, że je mało wôrtnô. Je òna stałą wôrtnotą w zmiennëch 
przëpôdkach żëcô. Mdzë òstróżny w tim, co chcesz robic – bò swiat fùlny 
je òszëkaństwa. Le niech cë to nie zasłôniô prôwdzëwi cnotë, wiele lëdzy 
jidze do wëniosłëch dejów ë wszãdze żëcé bòkadné je w bòhatérstwò. 
Bãdzë sobą, a przede wszëtczim nie biôtkùj sã z serca czëcém; co do 
miłotë nie bãdzë cyniczny, chòc wkół fùl je wszelejaczi òschłoscë 
ë rozczarowaniô, je òna wiecznô jak trôwa. Wez bierzë pògódno, to co 
żëcé niese, bez gòrzkòscë wërzékającë sã ùszłëch młodëch lat. Rozwijôj 
mòc dëcha, bë w niespòdzónym nieszczescym mògła bëc tôrczą dlô cebie. 
Le blós nie mãczë sã wëtwòrama wëòbraznie. Wiele strachów rodzy sã ze 
zmùdzeniô ë samòtnoscë. Trzëmôj zdrów discëplinã, ale mdze łagódny 
dlô se. Kò jes të dzeckã wszechswiata, nie mni niżle gwiôzdë ë drzéwiãta, 
môsz prawò bëc tuwò, ë czë to je dlô ce zrozmiałé czë nié, nie wątpi, że 
wszechswiat je taczi, jaczi bëc mùszi. Temù téż bãdzë w pòkòju z Bògã, 
niewôżné jak mëslisz ò Jegò jistnienim, ë czim sã zajimôsz, ë jaczé są 
twòje chcenia; w trzôskù sztrasów, rajbachù żëcô zachòwôj mir ze swòją 
dëszą. Z całim swòjim łżélstwã, ùcemiãgą ë rozwiónyma snieniama jesz 
wcyg ten swiat je pëszny.

Dôj bôczenié, miej starã bëc szczestlëwi.

Gôdô sã, że dokôz nen òstôł nalazłi w kòscele św. Paùla w Baltimòr 
w 1692 r. Jednakò pò prôwdze òstôł òn napisóny w 1927 r. bez Maxa 
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Ehrmanna (1872-1945).
(tł. Roman Drzeżdżon)

[Dezyderata òstała przedolmaczonô na kaszëbsczi na prosbã 
sczerowóną do Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka bez chłopa zamkłégò w 
sôdzë w Òpòlsczich Strzélcach.]

� Ł. Grãdzëcczi, Oficjalne nazwy w dwóch językach, Pomerania 2006, 
nr 4, s. 18. 

� R. Drzéżdżón, Kònferencjô ë żukòwsczé krówczi, Pomerania 2006, 
nr 3, s. 22.
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Biogramë nôleżników  
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka
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Witold Bobrowski
Ùr. w 1955 r., mgr plasticznégò wëchòwaniô, 

szkólny w kaszëbsczich wiesczich szkòłach òd 
���� r.

Debiutowôł w pismionie pòdzemny 
„Solidarności” szkólny „Kontakty” 
(32/1986) wiérztama „Nad zarkã Lecha B.” 
ë „Drëszë”.. Òd 1984 r. redaktór ë wëdôwca 
kaszëbskòjãzëkòwégò pismiona „Vzénjik”. 
Aùtór wiele kaszëbsczich tekstów napisónëch 
apart do szkòłowégò ùżiwaniô, a téż leżnoscowëch wiérztów. Òd 1991 r. 
pierszi direchtór ë szkólny kaszëbsczégò jãzëka w Spòdleczny Szkòle 
na Głodnicë – pierszi spòdleczny szkòłë, dze ùczony béł kaszëbsczi. 
Òd 2000 r. do 2003 r. pierszi direchtór ë szkólny kaszëbsczégò jãzëka 
w Kaszëbsczim Òglowòsztôłcącym Liceùm w Strzépczu. Òd 2000 r. 
do czasu delegalizacje w 2007 r. bez prezydenta Łukaszenkã, nôleżnik 
kòrespòndent biôłorusczi International Academy of National Minorities’ 
Research. W 2007 r. przeszedł na emeriturã. 
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Edward Breza
Prof. dr hab., dr h.c. ÙKW, emeritowóny 

zw. prof. Gduńsczégò Ùniwesytetu, wcyg 
robiący jakno zw. prof. w Gduńsczi Wëższi 
Hùmanistny Szkòle ë we Wëższi Warkòwi 
Szkòle w Cechanowie, w Filologòwò-
Historicznym Jinstituce w Mławie, badéra 
gwôsnëch pòzwów Pòmòrzégò, tak òsobòwëch 
pòzwów, jak téż geògrafnëch; dialektologa: 
dokazë tikajacé sã bòrowiacczich ë kòcewsczich 
gwarów, kaszëbòloga, historik pòlsczégò jãzëka na Pòmòrzim, w tim 
cëskù łacyńsczégò jãzëka na pòlaszëznã, metodik ùczeniégò gramaticzi 
pòlsczégò ë kaszëbsczégò jãzëka, pòpùlarizatór lingwistny wiédzë, 
w latach 1992 – 2006 redaktór „Rocznika Gdańskiego”. Bibliografiã 
jegò dokazów (w ùjãcim J. Trédra) òbjimają: „Prace Językoznawcze 
Uniwersytetu Gdańskiego”, z. 19 – 20, Gduńsk 1994, 15 – 46 s. (do 
1992 r.) i Jëbleùszowô ksãga na 70. roczëznã żëcégò pt. „Florilegium„Florilegium 
linguisticum”, red. J. Tréder ë A. Lewińskô, Gduńsk 2002, 10 – 46 s. 
(za lata 1993 – 2002), a téż zebrónô w òbrobienim dr Małgòrzatë 
Jaracz w przërëchtowóny bez bëdgòsczich jãzëkòznajarzów pòlonistów 
Jëbleùszowi ksãdze na 75 lat żëcô. 
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Marek Cybulski
Dr hùmanistnëch nôùków, robi w Zakładze 

Historie Pòlsczégò Jãzëka, Dialektologie 
ë Ònomasticzi Gduńsczégò Ùniwersytetu, 
pòlonista – jãzëkòznajôrz, szpecjalizëje sã 
w dialektologie, òsoblëwie kaszëbòlogie.

Aùtór ksążczi „Rząd czasowników 
w kaszubszczyźnie” (Gduńsk - Rëmiô 2001), 
artiklów namienionëch kaszëbsczi syntakse, 
mòrfòlogie ë leksyce, a téż wespółaùtór 
ùczbòwników do nôùczi kaszëbsczégò ë pòradnika dlô szkólnëch.
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Roman Drzeżdżon
Ùr. 4 séwnika 1972 r. w Starzënie (gm. 

Pùck). Absolwent Gbùrsczégò Technikùm 
w Kłaninie (1993 r.). Òd 1996 r. robi w Mùzeùm 
Pùcczi Zemi m. Floriana Cenôwë.

Pòéta, prozajik, satirik ë kaszëbsczi 
felietónista. Dobiwca nôdgrodów kaszëbsczich 
lëteracczich ë òrtograficznëch kònkùrsów. 
W 2007 r. dostôł sztipendium m. Jizabellë 
Trojanowsczi dlô kaszëbsczégò gazétnika.

Zakłôdca ë nôleżnik niefòrmalny stowôrë kaszëbsczich pisôrzów 
„Zymk”. Wespółzakłôdca Kaszëbsczégò Kabaretu „Fif”. Wespółrobòtnik 
cządników: „Gazeta Nadmorska”, „Norda – Dodôwk do Dziennika 
Bałtyckiego”, „Kaszëbskô Òdroda”, „Pomerania”, „Stegna”, „Zymk”. 

Wespółaùtór „Słowniczka polsko-kaszubskiego”, antologie kaszëbsczi 
pòézje „Dzëczé gãsë” (razã z Grégòrã J. Schramke), aùtór zbiérkù „Czile 
słów…”. Zrëchtowôł w dzysdniowim pisënkù tekstë Jana Patocka „Figle 
gniéżdżewsczich gbùrów” ë Alozégò Bùdzysza „Dokôzë”.
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Stanisław Geppert
Ùsôdzca ë redaktór pòrtalu NaszeKaszuby.

pl. Aùtór pierszich rozwiązaniów dôwającëch 
mòżlëwòsc pisaniô pò kaszëbskù na kòmpùtrach, 
wespółaùtór pierszi kaszëbskòjãzëkòwi 
programë KaszEd (2002 r.), jinicjatór nadaniô 
kaszëbsczémù jãzëkòwi kòdu „CSB”. Laùreat 
nôdgrodów Medal Stolema ë Òrmùzdowô 
Skra. 

Ùrodzony w 1970 r., z wësztôłceniô 
jinżinéra elektronik.
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Eugeniusz Gołąbek
Ùr. 26 VIII 1949 r. w Òsowi (dzysô dzél 

Gduńska). Je samòùkã – lëteratã ë mùzykańtã. 
Mô wëùczony wark technika elektrika, 
skùńcził Kòmùnikacjowé Technikùm we 
Gduńskù. Robi jakno robòtnik, a na pisanié 
ë mùzykòwanié wëzwëskiwô czas wòlny òd 
robòtë. 

Jegò pierszim dokazã òpùblikòwónym 
w cządnikù „Pomerania” pò kaszëbskù bëło 
òpòwiôdanié „Òdpùst” (1979 r.), a pòtemù, òbez nôstãpnëch 15 lat, 
pisowôł do „Pomeranie” ë biuletinu ÒZ KPZ felietónë pòd stałim titlã 
„Przëscyganié czasu”. 

Je aùtórã „Rozmówek polsko-kaszubskich” (1990 r.), wskôzów 
kaszëbsczégò pisënkù „Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù” (1997 r.), 
dolmaczënkù Nowégò Testamentu („Swiãté Pismiona Nowégò 
Testameńtu”, 1993), „Kaszëbsczégò Słowarza Normatiwnégò” (2005), 
wespółaùtórã (razã z E. Prëczkòwsczim) mòdlëtewnika „Më trzimómë 
z Bògã. Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë” (1993), dolmaczérą na kaszëbsczi 
jãzëk „Knédżi Psalmów” (1999) ë jin.
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Wanda Lew – Kiedrowska
Ùr. w 1948 rokù w Serakòjcach – szkólnô 

pòlsczégò ë kaszëbsczégò jãzëka. Bëła pierszą 
szkólną kaszëbsczégò jãzëka w Kaszëbsczim 
Òglowòsztôłcącym Liceùm w Brusach. 
Kaszëbsczégò jãzëka ùczëła téż na wszëtczich 
edicjach Sztudium Regionalny ë Alternatiwny 
Edukacje, Pòdiplomòwëch Sztudiach dlô 
Szkólnëch Kaszëbsczégò Jãzëka ë kùrsach 
òrganizowónëch bez Akademiã Warkòwégò 
Sztôłceniô we Gduńskù. Terôczas je nôleżniczką Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka ë szkólną kaszëbsczégò jãzëka w KÒL w Strzépczu. 

Aùtórka scenariuszów do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka, jinicjatorka 
kaszëbsczich òrtografòwëch diktandów (òd 2002 r.), a téż „Majówek 
z gen. Józefem Wybickim” – Bãdomino – Sëkòrzëno (òd 2005 r.), 
zakłôdca Karna Piesni ë Tuńca „Niezabôtczi”, Dzecno-Młodzëznowégò 
Jinstrumeńtalnégò Karna „Stężyca”, a téż partu KPZ w Stãżëcë. 

Òd nowi edicje kòrespòndeńtka „Gazety Kartuskiej”, dze ùkôzywałë 
sã ji pierszé wiérztë ë felietónë pòdpisywóné przezwëstkã „Damroka”. 
Wespółrobiła z „Sycyną” ë magazynã „Na Bôtach i w Bòrach” w Radiu 
Gduńsk. Wëdała zbiérk swòjëch wiérztów „Dzéwczątkò i róża”.

Za robòtã ë dzejanié òdznaczonô m.jin. „Medalã Nôrodny Edukacje”, 
„Medalã Stolema”, „Òrmùzdową Skrą”.
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Hanna Makurat
Ùr. w 1982 r. we Gduńskù. W 2006 r. 

skùńcziła pòlską filologiã na Gduńsczim 
Ùniwersytece, dze napisa pierszi méstersczi 
dokôz w kaszëbsczim jãzëkù. Terëczasno je 
doktorantką w Zakładze Historii Pòlsczégò 
Jãzëka, Dialektologii i Ònomasticzi 
Gduńsczégò Ùniwersyteta. Pòétka, dolmaczka 
lëteraturë z rusczégò, serbsczégò, sloweńsczégò 
i pòlsczégò jãzëka na kaszëbiznã.
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Dušan – Vladislav Paždjerski
Ùr. w 1967 r. w Zenicë, dzysdniowô Bòsniô 

i Hercegòwina. 
Slawisticzné sztudia skùńcził w Belgradze 

w 1992 r. Robił w radiu, nôstarszi serbsczi 
wëdôwiznie Matica Serbska. Dochtorat òbronił 
na ÙAM w Pòznanim w 2004 r. na témã 
serbskò- i chòrwackò – pòlsczi leksykògrafie. 
W 2004 r. béł zakłôdcą Kaszëbsczi Jinternetowi 
Biblioteczi Rastkò-Kaszëbë. W 2006 r. dostôł 
Medal Stolema. Je nôleżnikã Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Òd 2007 r. 
nôleżnik redakcje lëteracczégò cządnika „Korespondencja z Ojcem”.

Nôùkòwé badérowaniô kòncentrëją sã na kaszëbskò-serbsczich 
jãzëkòwëch paralelizmach. Przedolmaczëł z pòlsczégò jãzëka na serbsczi 
jãzëk cziledzesąt lëteracczich dokazów. Zajimô sã téż rozkòscérzanim 
serbsczi kùlturë w Pòlsce i kaszëbsczi w Serbie. 
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Danuta Pioch
Ùr. 30. 01. 1959 we Gduńskù. Absolweńtka 

pòlsczi filologie na Gduńsczim Ùniwersytece. 
Je szkólną ë direchtorã Spòdleczny Szkòłë 
w Mòjszu. 

Òd czilenôsce lat zaangażowónô je 
w rozkòscérzanié kaszëbiznë. W 1996 
rokù wprowadzëła nôùkã kaszëbsczégò 
jãzëka w Spòdleczny Szkòle w Mòjszu, 
dze pòwstôwałë scenariusze nôstãpnëch 
ùczbòwników ë programë ùczbë. Je aùtorką programë dlô spòdleczny 
szkòłë. „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù”, zacwierdzonégò bez MNE. 
Dofùlowanim programë spòdleczny szkòłë są wëdóné ji trzë ùczbòwniczi:  
„Kaszëbë. Zemia i lëdze”, dzél 1., „Żëcé codniowé na Kaszëbach”, dzél 
2., „Najô domôcëzna”, dzél 3.

Je aktiwnym ùczãstnikã w robòce Kòmisje Szkòłowiznë KPZ, je 
ekspertã ds. maturë z kaszëbsczégò jãzëka w ÒEK we Gduńskù, robi 
jakno kònsultańt ds. ùczeniô kaszëbsczégò jãzëka w Pòwiatowim 
Òstrzódkù Doradztwa ë Doskònaleniô Szkólnëch w Kartuzach. 
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Eugeniusz Pryczkowski
Nôleżnik Zrzeszë Binowëch Aùtorów 

ë Kòmpòzytorów (2001) ë Zrzeszë Pòlsczich 
Lëteratów (2005), laùreat czile lëteracczich 
nôdgrodów, m.jin. Nôdgrodë m. Rómana 
Wróblewsczégò ë òglowòpòlsczich 
kònkùrsów m. Jana Drzéżdżóna ë Mieczësława 
Strijewsczégò, gazétnik, pisôrz, wespółaùtór 
zbiérkù „Piesnie Rodny Zemi”, aùtór 
tekstów kaszëbsczich piosenków, dolmaczéra 
religiowëch piesniów na kaszëbsczi, redaktór 
antologie dzysdniowi kaszëbsczi prozë „Dërchôj królewiónkò” (1996), 
wespółaùtór ksążczi do nabòżeństwa „Më trzimómë z Bògã” (1998), 
aùtór kòle 3000 pùblicystnëch dokazów, wiérztów, òpòwiadaniów. 
Westrzód nich nalazłë sã: pòéticczi zbiérk „Na jimiã Bòsczé” (2000), 
zbiérk wnetka piãcset kaszëbsczich wiców „Bëlny szport wiele wôrt” 
(2000), tom prozatorsczich dokazów „Sól zemi” (2007) i in.

Ùr. 7. 7. 1969 r. we Wejrowie. Pòchôdô ze wsë Stążczi w dôwny 
gminie Swiónowò.

Wespółzakłôdca pismiona „Tatczëzna” (1990), chtërnégò w kùńcowim 
cządze (1991) béł przédnym redaktorã; tidzennika „Norda” (1995); 
wëdôwiznë Szos (1995).

Òd pòczątkù jistnieniô telewizjowégò magazynu „Rodnô Zemia” 
lektór lekcjów kaszëbsczégò jãzëka. Pò smiercë Jizabellë Trojanowsczi, 
21.04.1995 r., wespół z Arturã Jabłońsczim redaktór magazynu; òd 
kùńca 1996 r. prowadzy gò samòdzelno przë współrobòce karna młodëch 
kaszëbsczich jintelektualistów.

Dzysdnia nôleżnik Òglowégò Zarządu KPZ, a téż przédnik Partu 
KPZ w Baninie.
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Za gazétnikòwé dzejanié na Kaszëbach dostôł midzënôrodné 
wëprzédnienié „Polcul Foundation” (1998), laùreat Medalu Stolema (1999) 
a téż wiele nôdgrodów ë wëprzédnieniów dôwónëch bez samòrządzënë 
pòmòrsczégò wòjewództwa, w tim téż marszôłka wòjewództwa. W 2006 
r. dostôł Medal 50-lecô Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
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Karol Rhode
Ùr. 15 gromicznika 1984 rokù w Gdinie. 

Mieszkô we Wejrowie. Absolweńt II Òglo-
wòsztôłcącégò Liceùm we Wejrowie. Je òn 
sztudérą V rokù pòlitologie na Gduńsczim 
Ùniwersytece. Robi w Radiu Kaszëbë jakno 
dolmaczéra kaszëbsczégò jãzëka. Dzejô 
w Karnie Sztudérów „Pòmòraniô”, a téż 
w Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka, dze je òn 
czerownikã Mediowò-Ùrzãdowi Kòmisje.

RKJ_biuletin_csb.indd   ��� �00�-0�-��   0�:��:��



���

Jan Walkusz
Ksądz pelplińsczi diecezje, nôùkòwi 

robòtnik Katolëcczégò Lubelsczégò 
Ùniwersytetu.

Je znóny z ùczałëch dokazów (m.jin. 
Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 
1918-1939), a téż jakno esejista ë pòéta, chtëren 
pisze w pòlsczim i kaszëbsczim jãzëkù.
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Róża Wosiak – Śliwa
Dr hùmanistnëch nôùków, robi 

w Zakładze Historie Pòlsczégò Jãzëka, 
Dialektologie ë Ònomasticzi Gduńsczégò 
Ùniwesytetu, pòlonistka – jãzëkòznajôrz, 
szpecjalizëje sã w dialektologie, òsoblëwie 
kaszëbòlogie; aùtórka kòle 50 ùczałëch 
ë pòpùlarnonôùkòwëch artiklów ò krajewim 
ë midzënôrodowim sygù, namienionëch 
kaszëbiznie ë kùlturze pòlsczégò jãzëka; 
wespółaùtórka (z M. Cëbùlsczim) dwùch ùczbòwników do ùczbë 
kaszëbsczégò jãzëka: Kaszubski język literacki. Podręcznik dla lektoratów 
(Gduńsk 1992) ë Ùczimë sã pò kaszëbskù. Książka pomocnicza dla klas 
starszych (Gduńsk 2001, Gduńsk 2005, Gduńsk 2007); wespółaùtórka 
(z É. Brézą, M. Cëbùlsczim, J. Trédrã) Polsko-kaszubskiego słownika 
nazw miejscowych i fizjograficznych. Pòlskò- kaszëbsczégò słowarza 
miestnëch ë geògrafnëch mión, red. A. Chludżińsczi (Gduńsk 2006); 
nôùkòwi redaktór dwùch seriów Pomorskie Studia Dialektologiczno-
Onomastyczne i Ùczimë pò kaszëbskù. Materiałë dlô szkólnëch. Rozkłady, 
konspekty i scenariusze; òrganizatorka gduńsczich sympòzjów „Pòzwë 
ë dialektë Pòmòrzégò przódë ë dzysô”.

Nôleżnik Pòlsczégò Jãzëkòznôwczégò Towarzëstwa, Towarzëstwa 
Lubòtników Pòlsczégò Jãzëka, Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. 

W òbrëmienim nôùkòwëch badérowaniów R. Wòszôk-Slëwë nalazłë 
sã jãzëk kaszëbsczich pisarzów, kaszëbskô syntaksa, a téż leksyka 
(òsoblëwie pòzwë jedzeniô). 
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Spisënk zamkłoscë

RKJ_biuletin_csb.indd   ��� �00�-0�-��   0�:��:��



���

RKJ_biuletin_csb.indd   ��� �00�-0�-��   0�:��:��



���

WSTÃPÃPP................................................................................................... 5

REGÙLAMINË..................................................................................... 9

REGÙLAMIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA KÒL 
KASZËBSKÒ – PÒMÒRSCZÉGÒ – ZRZESZENIÉGÒ ........ ��

REGÙLAMIN  KÒMISËJI  SZTANDARIZACËJI  I  NORMA-
LIZACËJI  RADZËZNË  KASZËBSCZÉGÒ  JÃZËKA ........ ��

REGÙLAMIN  KÒMISËJI  EDUKACËJI RADZËZNË  
KASZËBSCZÉGÒ  JÃZËKA................................................... �0

REGÙLAMIN  MEDIOWÒ – ÙRZÃDOWI  KÒMISËJI   
RADZËZNË  KASZËBSCZÉGÒ  JÃZËKA ........................... ��

ROZSĄDZENIA RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA ....... 27

ÙCHWÔLËNK NR 1/RKJ/06 Z DN. 17-11-2006 R. W SPRAWIE 
KASZËBSCZI PÒZWË RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ 
JÃZËKA Ë JI KÒMISJÓW ...................................................... ��

ÙCHWÔLËNK NR 2/RKJ/07 Z DN. 21-06-2007 R., W SPRAWIE 
KASZËBSCZÉGÒ SZËKÙ SŁOWÓW ................................... �0

ÙCHWÔLËNK NR 3/RKJ/07 Z  DN. 21-06-2007  R.  W SPRAWIE 
KÙNÔSZKÓW TIPÙ -CJÔ || -CËJÔ, -FIÔ || -FIJÔ 
W SŁOWACH CËZÉGÒ PÒCHÔDANIÔ .............................. ��

ÙCHWÔLËNK NR 4/RKJ/07 Z DN. 26-06-2007 R. W SPRAWIE 
SŁOWIZNË TIKAJĄCY SÃ TEÒRIE LËTERATURË 
BRËKÒWÓNY BEZ SZKÒŁË ................................................ ��

ÙCHWÔLËNK NR 5/RKJ/07 Z DN. 26-06-2007 R. W SPRAWIE 
MEDIOWI SŁOWIZNË TIKAJĄCY SÃ PÒZWÓW 

RKJ_biuletin_csb.indd   ��� �00�-0�-��   0�:��:��



���

MIESĄCY, DNIÓW, CZĄDÓW ROKÙ, STRÓN SWIATA 
Ë CZASU .................................................................................. ��

ÙCHWÔLËNK NR 6/RKJ/07  Z  DN.  7-12-2007  R.  W  SPRAWIE  
NIECHTËRNËCH GEÒGRAFNËCH PÒZWÓW, 
A TÉŻ NIEJASNËCH WËRAZOWËCH FÒRMÓW 
W MATERIAŁACH DLÔ SŁËCHIŃCÓW KÙRSÓW 
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA ÒRGANIZOWÓNËCH BEZ 
AKADEMIÃ WARKÒWÉGÒ SZTÔŁCENIÔ........................ ��

ÙCHWÔLËNK NR 7/RKJ/07  Z  DN.  7-12-2007  R.  W  SPRAWIE  
ALTERNACJE Ó:O, RËSZNÉGÒ E LABIALIZACJE, 
JOTACJE WËSTÃPÒWANIÔ Ë PÒ SLÉDNOJÃZËKÒWËCH, 
LËPNËCH Ë MITCZICH SPÓŁZWÃKACH, 
PÒBÒCZNOSCÓW -I || -E  W NIECHTËRNËCH 
PRZIPADKACH BIAŁOGŁOWSCZICH JISTNIKÓW 
CËZÉGÒ PÒCHÔDANIÔ ....................................................... ��

REFERATË (STARBIENINO 12-13 RUJANA 2007) ..................... 47

É. Bréza, WËBRÓNÉ PROBLEMË KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ 
Ë MÒRFÒLOGIE ..................................................................... ��

R. Wòszôk-Slëwa, Ò JÃZËKÒWI NORMIE NIÉ BLÓS 
W PÒLSCZIM JÃZËKÙ  ......................................................... ��

D. Pazdziersczi, KASZËBSCZI SŁOWÔRZ NORMATIWNY EÙ-
GENIUSZA GÒŁĄBKA – METODOLOGÒWI WARSTAT .. ��

E. Prëczkòwsczi, KASZËBSCZI JÃZËK W PÙBLICZNYM 
DZEJANIM Ë PRAWNYM ÒBROCE, ÒSOBLËWIE  
W REKLAMIE, GAZÉTNICTWIE, RADIO I TELEWIZJE,  
A TÉŻ W ADMINISTRACJE .................................................. ��

R. Mistarz, ANALIZA PROGRAMÓW ÙCZENIÉGÒ 

RKJ_biuletin_csb.indd   ��� �00�-0�-��   0�:��:��



���

KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA ÙŻIWÓNËCH W SZKÒŁOWI 
ÙCZBIE PÒ 1999 R. Ë FELËNCZI W TIM ZÔKRÃŻIM 
(KÒNSPEKT) ........................................................................... ��

H. Makurôt, STÓJ I PROBLEMË TERÔCZASNÉGÒ 
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA.................................................... 88

REFERATË (JINÉ) ............................................................................ 95

H. Makurôt, BILINGWIZM  NA  KASZËBSCZI  JÃZËKÒWI 
ÒBÉŃDZE ................................................................................ 97

H. Makurôt, JELEŻNOSC  KASZËBSCZÉGÒ  JÃZËKA 
Z PÒZDRZATKÙ  HIERARCHICZNOSCË  JÃZËKÓW  
A JÃZËKÒWËCH  PÒLITIKÓW NA  DIACHRÓNNY  
I SYNCHRÓNNY  RÓWIZNIE ............................................. 104

M. Cëbùlsczi, PRAKTICZNÉ  ASPEKTË  ÙSTAWÙ  
Ò NÔRODNËCH  Ë  ETNICZNËCH  MIÉSZËZNACH 
A REGIONALNYM  JÃZËKÙ  (6 I 2005. DZ. Ù. 2005  
NR 17 PÒZ. 141.) ................................................................... 113

DEZYDERATA ................................................................................. 123

BIOGRAMË NÔLEŻNIKÓW RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ 
JÃZËKA................................................................................. 127

RKJ_biuletin_csb.indd   ��� �00�-0�-��   0�:��:��



��0

RKJ_biuletin_csb.indd   ��0 �00�-0�-��   0�:��:��


