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Oddajemy do rąk Czytelników Nr 1 Biuletynu Rady Języka 
Kaszubskiego – plon rocznej pracy Rady i jej Komisji (por. Uchwała 
nr �). 

Biuletyn ma układ 3-częściowy: w I części zamieszczone zostały 
Uchwały Rady; w II  -Referaty z Konferencji w Starbieninie (12-13 
października 2007 r.); w III - prezentują się w porządku alfabetycznym 
członkowie Rady.

Wszystkie teksty podajemy w języku polskim i kaszubskim.

Wyrażmy nadzieję, że zamieszczone materiały, zwłaszcza uchwały 
dotyczące słownictwa z dziedziny teorii literatury, słownictwa medialnego 
i kaszubskich form nazw państw i ich mieszkańców, mogą służyć pomocą 
szkołom, dziennikarzom i wszystkim, którym bliski jest język kaszubski 
i szeroko rozumiana kultura pomorsko - kaszubska jako składnik kultury 
ogólnopolskiej.

Wszelkie propozycje, uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować na 
adres Rady w Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim.

Grudzień 2007 r. Edward Breza
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REGULAMIN 
RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO
przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim

Załącznik do uchwały nr 14 Rady Naczelnej ZKP z dnia 26 
sierpnia 2006 roku.

§ 1
Rada Języka Kaszubskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, 

zwana w dalszej części regulaminu Radą, powołana została Uchwałą nr 
14 Rady Naczelnej ZKP z dnia 26 sierpnia 2006 roku r.  na podstawie § 
28 ust. 2 i 4 Statutu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Strategii 
ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej. 

§ 2
Rada swym zakresem działania obejmuje wszelkie sprawy dotyczące 

używania i rozwoju języka kaszubskiego. 

§ 3
Do zadań Rady należy w szczególności: 
1. analiza i ocena stanu języka kaszubskiego oraz wypowiadanie się 

w sprawie polityki językowej prowadzonej przez Zrzeszenie, 
2. współdziałanie z organami administracji publicznej, 

w szczególności z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministerstwem Nauki, Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach oceny 
warunków rozwoju języka kaszubskiego i badań nad nim, 
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3. upowszechnianie wiedzy o języku kaszubskim, jego odmianach, 
normach i kryteriach oceny jego użycia oraz organizowanie w tym celu 
dyskusji i konferencji naukowych, 

�. ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb 
wydawnictw z zakresu wiedzy o języku kaszubskim i kulturze języka 
oraz prowadzenie działalności wydawniczej w ramach Zrzeszenia, 

5. rozstrzyganie wątpliwości językowych co do słownictwa, 
gramatyki, wymowy ortografii i interpunkcji, a także co do stylistycznego 
kształtu wypowiedzi oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie używania 
kaszubskiego w różnych dziedzinach nauki i techniki, zwłaszcza w 
dyscyplinach nowych, 

6. wyrażanie opinii o używaniu języka kaszubskiego w działalności 
publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu i 
telewizji oraz w administracji, 

7. opiniowanie nazw (i ich form gramatycznych oraz ortograficz-
nych) proponowanych dla nowych towarów lub usług, 

8. otaczanie szczególną opieką kultury języka kaszubskiego 
w nauczaniu szkolnym, w tym także analiza i ocena programów 
nauczania, 

9. przygotowywanie nie rzadziej niż co dwa lata oraz przedstawianie 
Zarządowi Głównemu i Radzie Naczelnej ZKP pisemnej opinii o stanie 
ochrony języka kaszubskiego, 

10. ustalanie zasad ortografii i interpunkcji języka kaszubskiego, 
11. współpraca ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi 

zainteresowanymi zachowaniem i rozwojem języka kaszubskiego. 
12. inne sprawy zlecone przez władze naczelne Zrzeszenia lub 

podejmowane z inicjatywy Rady. 

RKJ_biuletin_pl.indd   �� �00�-0�-��   ��:��:��



��

§ 4

1. W skład Rady wchodzą osoby uznane za kompetentne w zakresie 

używania języka kaszubskiego w różnych dziedzinach życia społecznego, 

powoływane na wniosek Prezesa Zrzeszenia, przez Radę Naczelną ZKP, 

zgodnie z § 5, pkt. 1 niniejszego regulaminu. 

2. Zebranie Plenarne może dokooptować do składu Rady w drodze 

wyborów specjalistów z zakresu życia gospodarczego i społecznego oraz 

przedstawicieli towarzystw naukowych. 

3. W pracach Rady uczestniczyć mogą językoznawcy nie będący jej 

członkami oraz przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, a także 

literaci, dziennikarze, duchowni, nauczyciele, aktorzy, wydawcy i inni 

twórcy kultury zainteresowani problematyką języka kaszubskiego. 

§ 5

1. Członków Rady powołuje Rada Naczelna ZKP na wniosek 

Prezesa Zrzeszenia. 

2. Powołanie składu osobowego Rady następuje na okres trzyletniej 

kadencji władz naczelnych Zrzeszenia. Kadencja członków Rady i jej 

organów rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania wybranego składu. 

Po upływie kadencji władz naczelnych Zrzeszenia do czasu powołania 

nowego składu Rada działa w składzie dotychczasowym. 

§ 6

Organami Rady są:

1) Zebranie Plenarne Rady, 

2) Prezydium Rady, 

3) Przewodniczący Rady. 
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§ 7
1. Zebrania plenarne Rady zwołuje jej przewodniczący: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Prezydium Rady,
3) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Rady. 

2. Zebrania plenarne Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż trzy razy w roku. 

3. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Rady wymagana 
jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej 
liczby członków danego organu. W razie równości głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego. 

4. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, 
osoby zapraszane spoza jej składu. 

§ 8
1. W skład Prezydium Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady i jego zastępca, 
2) sekretarz Rady, 
3) członkowie Prezydium. 

2. Rada wybiera Prezydium w tym Przewodniczącego na zebraniu 
plenarnym. 

3. Przewodniczący wyznacza spośród członków Prezydium Rady 
swojego zastępcę i sekretarza Rady. 

§ 9
Do zadań Prezydium Rady należy kierowanie jej pracami bieżącymi, 

przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z 
działalności Rady, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz 
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podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne 
Rady lub przez władze ZKP, o ile nie wymagają one zgody zebrania 
plenarnego Rady. 

§ 10
Przewodniczący Rady zwołuje zebrania plenarne i zebrania Prezydium 

Rady, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Rady oraz 
reprezentuje Radę na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego 
jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego. 

§ 11
1. Dla wykonywania zadań wymienionych w § 3 mogą być tworzone 

w Radzie, w miarę potrzeby i na podstawie uchwały zebrania plenarnego 
wewnętrzne - doraźne lub stałe -jednostki organizacyjne: komisje, sekcje 
lub zespoły. Uchwała w sprawie powołania w Radzie wewnętrznych 
jednostek organizacyjnych wymaga akceptacji Prezesa Zrzeszenia. 

2. Składy osobowe komisji, sekcji lub zespołów są powoływane w 
trybie określonym przez zebranie plenarne Rady. 

3. W skład komisji, sekcji lub zespołów Rady mogą wchodzić również 
osoby nie będące jej członkami. 

4. Ustalenia komisji, sekcji i zespołów wymagają zatwierdzenia przez 
Prezydium Rady, a w wypadkach szczególnej wagi przez jej zebranie 
plenarne. 

§ 12
Obsługę techniczną Rady zapewnia Biuro Zarządu Głównego ZKP. 

§ 13
Koszty funkcjonowania Rady pokrywa Zarząd Główny Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego. 
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§ 14
Regulamin Rady Języka Kaszubskiego zatwierdza Rada Naczelna 

ZKP. 

§ 15
Regulamin Rady Języka Kaszubskiego wchodzi w życie z dniem 26 

sierpnia 2006 roku. 

Artur Jabłoński
Prezes

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
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Regulamin Komisji Standaryzacji i Normalizacji  
Rady Języka Kaszubskiego

§ 1
Komisja Standaryzacji i Normalizacji w dalszej części regulaminu  

zwana Komisją, jest organem Rady Języka Kaszubskiego przy Zrzeszeniu 
Kaszubsko - Pomorskim.

Komisja została powołana 6 października 2006 r. na II Zebraniu 
Plenarnym RJK. Powołanie

Komisji uzyskało akceptację Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko 
– Pomorskiego dnia 12-06-2006 r. (zgodnie z § 11 ust 1 Regulaminu 
RJK)

§ 2
Komisja zakresem swej działalności obejmuje wszelkie zagadnienia 

związane ze standaryzacją i normalizacją języka kaszubskiego.
Zadania Komisji to:
1. Stan i potrzeby (perspektywy) normalizacji języka kaszubskiego 

we wszystkich aspektach: pisownia, fonetyka, fleksja, słowotwórstwo, 
składnia i słownictwo (z frazeologią).

2. Norma w kaszubszczyźnie:
a) mówionej,
b) pisanej (m.in. ze względu na edukację, media, publikowanie 

literatury).
3. Norma ogólna w kaszubszczyźnie i podnormy z punktu 

widzenia:
c) reedycji piśmiennictwa kaszubskiego,
a) stylizacji,
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b) geografii (odmiana północna i południowa).
2. Normalizacja przy reedycjach utworów literatury kaszubskiej 

sprzed 1996 r. (z  zachowaniem czy bez zachowania lokalnych 
właściwości), m.in. na przykładzie A. Majkowskiego  Żëcé i przigòdë…(J. 
Tredera i E. Pryczkowskiego w Oficynie „Czec”); ciekawe to i istotne dla 
reedycji utworów rymowanych, m.in. dla zachowania pełnych rymów.

3. Normatywność Słownika Ramułta w opracowaniu J. Tredera
4. Normatywność Słowarza E. Gołąbka; m.in. w kontekście tekstu 

autora w Internecie.
5. Normalizacja ortograficzno-fonetyczna nowych zapożyczeń.
6. Normatywność a wariantowość w sferze fleksji.
7. Normalizacja w dziedzinie słownictwa: stosunek do zapożyczeń 

z polszczyzny i niemczyzny, a także do nowych zapożyczeń, ogólnie do 
tzw. internacjonalizmów.

8. Normalizacja nazw własnych:
a) nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych (rzeki, jeziora, 

ulice itd.),
b) nazw osobowych (imiona, nazwiska).

11. Ocena użyteczności i funkcjonalności kaszubskich form 
miejscowości województwa pomorskiego.

12. Inne sprawy zlecone przez RJK.

§ 3
W skład Komisji wchodzą osoby zajmujące się problematyką języka 

kaszubskiego, zarówno należące do RJK, jak i spoza niej:
1. Prof. Edward Breza – przewodniczący Komisji;
2. Dr Dušan – Vladislav Paždjerski – Pawlović – koordynator;
3. Dr Marek Cybulski – protokolant merytoryczny;
4. Dr Róża Wosiak -  Śliwa – protokolant merytoryczny.
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Członków komisji powołuje Prezydium RJK.
Powołanie składu osobowego Komisji następuje na okres trzyletniej 

kadencji RJK.
Kadencja członków Komisji rozpoczyna się od dnia jej pierwszego 

zebrania. Po upływie kadencji do czasu powołania nowego składu 
Komisja działa w składzie dotychczasowym.

W czasie kadencji istnieje możliwość dokonywania zmian w składzie 
osobowym Komisji.

§ 4
Zebrania Komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbywają się one 

w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. Mogą w nich 
uczestniczyć  (z głosem doradczym) osoby spoza składu Komisji.

§ 5
Regulamin Komisji po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Radę 

Języka Kaszubskiego zatwierdza jej  przewodniczący. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

§ 6
Decyzje w sprawie postanowień Komisji i podawanie ich do publicznej 

wiadomości, podejmuje Zebranie Plenarne RJK.

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

Zatwierdzam;
Witold Bobrowski

Przewodniczący RJK
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Regulamin Komisji Edukacyjnej  
Rady Języka Kaszubskiego

§ 1
Komisja Edukacyjna w dalszej części regulaminu  zwana Komisją, 

jest organem Rady Języka Kaszubskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko - 
Pomorskim.

Komisja została powołana 6 października 2006 r. na II Zebraniu 
Plenarnym RJK. Powołanie Komisji uzyskało akceptację Prezesa 
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego dnia 12-06-2006 r.

(zgodnie z § 11 ust 1 Regulaminu RJK).

§ 2
Komisja zakresem swej działalności obejmuje wszelkie zagadnienia 

związane z normalizacją w zakresie słownictwa, neologizmów w 
nauczaniu szkolnym; wyrażanie opinii o podręcznikach i materiałach 
przeznaczonych do edukacji.

Zadania Komisji to: 
1. Opiniowanie wydawnictw edukacyjnych.
2. Promowanie uzupełnień w zakresie terminologii gramatycznej, 

literackiej itd.
3. Opiniowanie standardów nauczania i podstaw programowych.
4. Dbanie o wysoki poziom kultury języka kaszubskiego w 

nauczaniu.
5. Dążenie do stworzenia systemu kształcenia nauczycieli na 

wysokim poziomie.
6. Inne sprawy zlecone przez RJK.
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§ 3
W skład Komisji wchodzą osoby zajmujące się problematyką języka 

kaszubskiego, zarówno należące do RJK, jak i spoza niej:
1. Wanda Lew - Kiedrowska – koordynator;
2. Danuta Pioch – członek Komisji;
3. Witold Bobrowski – członek Komisji.

Członków komisji powołuje Prezydium RJK.
Powołanie składu osobowego Komisji następuje na okres trzyletniej 

kadencji RJK.
Kadencja członków Komisji rozpoczyna się od dnia jej pierwszego 

zebrania. Po upływie kadencji do czasu powołania nowego składu 
Komisja działa w składzie dotychczasowym.

W czasie kadencji istnieje możliwość dokonywania zmian w składzie 
osobowym Komisji.

§ 4
Zebrania Komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbywają się one 

w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. Mogą w nich 
uczestniczyć  (z głosem doradczym) osoby spoza składu Komisji.

§ 5
Regulamin Komisji  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 

Języka Kaszubskiego zatwierdza jej  przewodniczący. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

§ 6
Decyzje w sprawie postanowień Komisji i podawanie ich do publicznej 

wiadomości, podejmuje Zebranie Plenarne RJK.
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Adres do korespondencji:
Komisja Edukacyjna
Rady Języka Kaszubskiego
przy Zrzeszeniu Kaszubsko – Pomorskim
ul. Straganiarska 20/23
80-837 Gdańsk

Zatwierdzam;
Witold Bobrowski

Przewodniczący RJK
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Regulamin Komisji Medialno-Administracyjnej  
Rady Języka Kaszubskiego

§ 1
Komisja Medialno-Administracyjna  „Mediowò-Ùrzãdowô Kòmi-

sëjô” w dalszej części regulaminu zwana Komisją, jest organem Rady 
Języka Kaszubskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskim.

Komisja została powołana 6 października 2006 r. na II Zebraniu 
Plenarnym RJK. Powołanie Komisji uzyskało akceptację Prezesa 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego dnia 12-06-2006 r.

(zgodnie z § 11 ust 1 Regulaminu RJK).

§ 2
Komisja zakresem swej działalności obejmuje wszelkie zagadnienia 

związane ze słownictwem z dziedzin życia związanych z mediami, a w 
szczególności radio, telewizję, internet i prasę.

Zadania Komisji to:
1. Opracowanie i promowanie rozwiązań związanych z wpro-

wadzaniem języka kaszubskiego do technologii informatycznej.
2. Normalizacja słownictwa z dziedzin życia codziennego:

a) nazwy dni,
b) nazwy miesięcy,
c) nazwy godzin,
d) nazwy kierunków geograficznych.

3. Normalizacja w zakresie nazw urzędów, organizacji i struktur 
samorządowych, oraz ich promocja.

4. Opracowanie terminologii specjalistycznej z dziedzin zwyczajowo 
występujących w mediach tj. sport, pogoda, polityka itp.

5. Inne sprawy zlecone przez RJK.
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§ 3
W skład Komisji wchodzą osoby zajmujące się problematyką języka 

kaszubskiego, zarówno należące do Rady Języka kaszubskiego jak i 
spoza niej:

�. Karol Rhode – koordynator;
�. Roman Drzeżdżon – członek Komisji;
�. Stanisław Geppert – członek Komisji.

Do prac w Komisji zostały zaproszone osoby spoza RJK:
�. Leszek Szmidtke;
�. Anna Cupa;
�. Dariusz Majkowski;
�. Marek Wantoch Rekowski;
�. Marek Kwidziński;
�. Wojciech Makurat;
�. Jarosław Ellwart;
�. Dariusz Żuroch Czapiewski;
�. Tomasz Fopke;
�0. Wojciech Kiedrowski.

Członków komisji powołuje Prezydium  RJK.
Powołanie składu osobowego Komisji następuje na okres trzyletniej 

kadencji RJK.
Kadencja członków Komisji rozpoczyna się od dnia jej pierwszego 

zebrania. Po upływie kadencji do czasu powołania nowego składu 
Komisja działa w składzie dotychczasowym.

W czasie kadencji istnieje możliwość dokonywania zmian w składzie 
osobowym Komisji.
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§ 4
Zebrania Komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbywają się one 

w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. Mogą w nich 
uczestniczyć  (z głosem doradczym) osoby spoza składu Komisji.

§ 5
Regulamin Komisji po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Radę 

Języka Kaszubskiego zatwierdza jej  przewodniczący. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

§ 6
Decyzje w sprawie postanowień Komisji i podawanie ich do publicznej 

wiadomości, podejmuje Zebranie Plenarne RJK.

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

Zatwierdzam;
Witold Bobrowski

Przewodniczący RJK
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Postanowienia Rady  
Języka Kaszubskiego
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Uchwała Nr 1/RJK/06 z dn. 17-11-2006 r. 
w sprawie kaszubskiej nazwy Rady Języka 

Kaszubskiego oraz jej Komisji

Ustala się oficjalną pisownię kaszubską Rady Języka Kaszubskiego, 
tj. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka.

Ustala się kaszubskie nazwy poszczególnych Komisji, wchodzących 
w skład Rady Języka Kaszubskiego: 

Komisja Standaryzacji i Normalizacji, której kaszubska nazwa brzmi 
Kòmisëjô  Sztandarizacëji i Normalizacëji Kaszëbsczégò Jãzëka;

Komisja Edukacyjna, której kaszubska nazwa brzmi Kòmisëjô 
Edukacëji Kaszëbsczégò Jãzëka;

 
Komisja Medialno - Administracyjna, której kaszubska nazwa brzmi: 

Mediowò – Ùrzãdowô  Kòmisëjô. 
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Uchwała Nr 2/RJK/07 z dn. 21-06-2007 r.  
w sprawie kaszubskiego szyku wyrazów

W języku kaszubskim, w nazwach oficjalnych stosuje się szyk: 
przydawka || przydawki plus rzeczownik, np. pol. Zrzeszenie Kaszubsko 
– Pomorskie, csb Kaszëbskò – Pòmòrsczé Zrzeszenié.
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Uchwała Nr 3/RJK/07 z dn. 26-06-2007 r. w 
sprawie zakończeń typu –cjô || -cëjô, -fiô ||- fijô  

w wyrazach pochodzenia obcego

Ustala się, co następuje:

Ponieważ w wyrazach pochodzenia obcego, najczęściej łacińskiego, 
typu edukacjô || -cëjô, filozofiô ||- fijô częściej zauważalna jest w języku 
kaszubskim tendencja do stosowania form krótszych, w pierwszej 
kolejności zaleca się ich używanie. W starych wyrazach kaszubskich 
typu szalwija oraz tekstach religijnych i poezji w celu stylistycznym lub 
wersyfikacyjnym proponuje się utrzymać formy dłuższe, obowiązkowo 
imię Matki Bożej Marija.
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Uchwała Nr 4/RJK/07 z dnia 26-06-2007 r.  
w sprawie terminologii z zakresu teorii literatury 

na potrzeby szkół

Wprowadza się następujące kaszubskie terminy z zakresu teorii 
literatury na potrzeby szkół:

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’
ekspresjonizmòwô 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’ 
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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’

RKJ_biuletin_pl.indd   �� �00�-0�-��   ��:��:��



��

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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Uchwała Nr 5/RJK/2007 z dnia 26-06-2007 r. 
w sprawie terminologii medialnej dotyczącej 
określeń miesięcy, dni, pór roku, stron świata  

i 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”.

RKJ_biuletin_pl.indd   �0 �00�-0�-��   ��:��:��



��

Uchwała Nr 6/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r.  
w sprawie niektórych nazw geograficznych 
oraz niejasnych form wyrazowych użytych 
w materiałach dla słuchaczy kursów języka 

kaszubskiego organizowanych przez Akademię 
Kształcenia Zawodowego

Rada Języka Kaszubskiego sugeruje w wypadku nazw państw dwie 
sfery ich funkcjonowania:

I  oficjalnie i urzędowo proponuje formy ogólnie przyjęte, 
najlepiej poświadczone przez słowniki, np. Słownik gwar kaszubskich 
na tle kultury ludowej B. Sychty;

 II literacko, modelowo postuluje tworzenie nazw państw według 
następującego wzorca:

1. typ przymiotnikowy na – skô, np. Grëzóńskô, Japóńskô, 
Ùkrajińskô;

2. przekształcenie w nazwę państwa nazwy mieszkańców, np. 
Niemcë || Miemcë || Mniemcë, Prësë; 

3.  model latynizowany, np. Aùstraliô, Brazyliô, Kòlumbiô.

Problematyka szczegółowa:

Rada Języka Kaszubskiego przyjęła funkcjonowanie w odmianie 
niektórych nazw państw form równoległych.

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
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Kalifòrniô ‘Kalifornia’, Kalifòrnii || Kalifòrnie

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, Gruzuńsczi

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 wzwyż: 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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Uchwała Nr 7/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r.  
w sprawie alternacji ó : o, ruchomego e, 

labializacji, występowania ë po spółgłoskach 
tylnojęzykowych, wargowych i miękkich, 

oboczności - i || - e w niektórych przypadkach 
rzeczowników żeńskich pochodzenia obcego

1. Przed spółgłoską n znajdującą się na końcu wyrazu (w wygłosie) 
należy pisać ó, natomiast przed spółgłoską n pojawiającą się w środku 
wyrazu (w śródgłosie), czyli w przypadkach zależnych, winno się pisać 
o, np. trón : tronu, región : regionu, strón : strona, mión : miono. 

2. W odmianie rzeczowników męskich nie występuje tzw. e ruchome. 
Proponuje się zatem model: Mark, Marka, Markòwi, Marka, Markã, 
Markù lub Marek, Mareka, Marekòwi, Mareka, Marekã, Marekù.   

3. W piśmie po spółgłoskach tylnojęzykowych k, g, h, ch, wargowych 
p, b, m, w, f , w pozycji po samogłosce i w nagłosie samogłoski o, u 
ulegają labializacji, którą należy zapisywać ukośną kreską z lewej do 
prawej strony nad literą ò, ù, np. kòło, gòsc, chòri, pòdac, bòlec, mòwa, 
wòlny, gùla, chùsta, fùter, ùchò, òkno.

4. Przed samogłoską i konsekwentnie należy stosować jotację, 
np. jinternet, jinterneta, jinwesticjô, Jignac. Zasada ta nie dotyczy  
spójnika i.

5. W rzeczownikach żeńskich pochodzenia obcego, pierwotnie 
zakończonych               na -ijô || -ëjô, obecnie -’ô, np. historiô, mòdernizacjô, 
w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby mnogiej funkcjonują 
dwie równoległe końcówki -i || -e, historii || historie, mòdernizacji || 
mòdernizacje.

6. W formach osobowych czasowników po spółgłoskach 
tylnojęzykowych k, g, h, ch zawsze występują końcówki -ùjã, -ùjesz, 
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-ùje, -ùjemë, -ùjeta, -ùją, np. dzãkùjã, dzãkùjesz, dzãkùje, dzãkùjemë, 
dzãkùjeta, dzãkùją.

7. W dopełniaczu i miejscowniku liczby mnogiej wyrazów 
odmieniających się według modelu przymiotnikowego po spółgłoskach 
szumiących sz, ż, cz, dż piszemy i, natomiast po pozostałych ë, np. 
pierszich, swiéżich, strasznëch. Wyjątki: jich, nich.
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Referaty
Starbienino, 12-13 października 2007 r.
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Edward Breza
Wybrane zagadnienia pisowni i morfologii kaszubskiej

Myśli, które pragnę przedstawić, nasunęły mi się wówczas, gdy 
opiniowałem do druku podręczniki do nauczania języka kaszubskiego: 
I. D. Pioch, Żëcé codniowé na Kaszëbach (b.r.w.) i II. W. Bobrowskiego, 
Kôrba. W I podręczniku zwróciłem uwagę na wybrane zagadnienia 
ortograficzne, w II opracowaniu na różne kwestie ortograficzne i wybrane 
z dziedziny morfologii: tak słowotwórstwa, jak i fleksji oraz kwestie 
różne.

I. W sprawie pisowni wyrazów typu lómp, nómer, nóta
Opiniując – zgodnie z tym, na co zasłużył – bardzo pozytywnie 

„Podręcznik z ćwiczeniami do nauczania języka kaszubskiego. Część 
II”, tj. Żëcé codniowé na Kaszëbach mgr Danuty Pioch, zauważyłem, 
jaki chaos panuje w kaszubszczyźnie w zakresie pisowni wyrazów lómp, 
lóntrus, lón, lónowac, lótowac, lóżé, nómer, nóta, nól, pónkt; dodałbym 
tu jeszcze wykrzyknik róm ‘na bok, odsuń się’ do konia, rzadziej do 
krowy, zapożyczony z niem. skróconej formy rum, co z pełnej herum 
‘koło, naokoło’; rozważyć by też trzeba przy tej okazji pisownię innych 
słów omawianego typu. 

Wszystkie wyliczone wyrazy i niektóre inne, do których przejdę, 
znamienne są tym, że etymologiczna samogłoska –u- lub –o- występuje w 
sąsiedztwie, a więc przed lub po tzw. spółgłoskach półotwartych, zwanych 
pod innym względem sonornymi lub też (najwłaściwiej) dźwięcznymi 
nieparzystymi, bo są one same dźwięczne, ale nie mają odpowiedników 
bezdźwięcznych, jak np. dźwięczne b, g wobec bezdźwięcznych p, k. Są 
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to spółgłoski m, n, r, l, ł; powodują one, że występujące między nimi lub 
w ich tylko jednostronnym sąsiedztwie samogłoski artykułowane są przy 
niższym (rzadziej wyższym) położeniu języka. Śladem tego procesu, 
datującego się w języku polskim od XIII w., jest np. potoczna wymowa 
i niekiedy pisownia wyrazów derektor, żeletka, amonicja, saradela, 
suteryna, martadela zamiast poprawnie dyrektor, żyletka, amunicja, 
seradela, suterena, mortadela. Tu należą także kociewskie formy typu 
bochanek, lan, żanić sia ‘bochenek, len, żenić się’. Dochodzi tu do 
zmian zależnych samogłosek, uwarunkowanych właśnie ich pozycją 
w sąsiedztwie spółgłosek m, n, r, l, ł. Od czasów francuskiego fonetyka 
M. Grammonta (1866 – 1948), zwłaszcza jego „Traktatu fonetycznego” 
(Traité de phonétique) z r. 1933, prof. uniwersytetu w Montpellier, 
wiadomo, że wszystkie zmiany głosek dzielimy na niezależne (tj. mogące 
występować w każdej pozycji) i zależne, tj. uwarunkowane położeniem 
przed określonymi głoskami. Tu mamy do czynienia z tzw. zmianami 
zależnymi, tj. uwarunkowanymi położeniem przed wymienionymi 
spółgłoskami półotwartymi.

Etymologicznie rzecz traktując, wszystkie z wyliczonych (i za chwilę 
rozważanych) wyrazów Kaszubi przejęli bezpośrednio z języka polskiego, 
jak np. lótowac, nómer, nóta, punkt i pokrewne; wśród nich nómer, nóta, 
punkt to pożyczki z jęz. łacińskiego w polszczyźnie od kolejno łacińskich 
wyrazów numerus ‘liczba, cyfra’, nota ‘znak, znamię, piętno’, punctus 
albo punctum dosłownie ‘ukłucie’, realnie ‘kropka’ i w niemczyźnie 
z dodanym wyrazem nól z łacińskiego nullus ‘żaden’; inne pochodzą 
z języka niemieckiego, najczęściej z gwar dolnoniemieckich i ich 
pochodzenie łatwo podać (tych bardziej zawiłych objaśniać nie będę),  
jak kómkara, kómpel, lóbzak lub róbzak z Rucksack ‘worek na plecy’, lófa 
lub lópa z (ostatecznie) górnoniem. laufen, dolnoniem. lopen lub löpen 
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‘biegać’ (z czego też nazwisko Lepper), lómp, lóntrus, lón i pokrewne, 
lóz(ny) od los, rónkel lub rónkla z Runkel(rübe) ‘burak pastewny’ 
i pokrewne, szróba od średnio-wysoko-niem. schrūbe lub szrówa od 
dolnoniem. schruve; szrópa, znalazłyby się pewno i inne.

W normatywnych wydawnictwach kaszubskich rzecz przedstawia się 
następująco. W Zasadach pisowni kaszubskiej E. Brezy  i J. Tredera  
znalazły się (w dodanym Słowniczku): lómp, lóntrus, lózny, lózowac, 
lóżé, nóta, nócëc, nórt ‘kąt’; też z ang. w r. 1953 zapożyczony do 
polszczyzny nylon (od New York = Ny i Lon(don) = lon) jako nylón, 
szruba lub szruwa; według nich opracowany: 1) Słowôrz kaszëbsko-
polscczi A. Labudy notuje: kumkara ‘taczka ze skrzynią’; lóz ‘wolny, 
wolno’; luńder ‘próżniak’ i luńdrowac ‘próżnować’; nóta i pochodne 
nócëc, ale już notérowanié, notérënk; nómer i pochodne nómrowac; 
nórt ‘kąt’; rąkla ‘burak pastewny’; róra, rórka ‘rura, rurka’; szrópa 
‘zgrzebło’, szrópowac ‘posługiwać się zgrzebłem’; szruwa; za Sych V 
291 podany onomatopeiczny  szrum ‘potańcówka’; 2) Słownik polsko-
kaszubski J. Trepczyka zawiera: (z)lózowac, (z)lózowanié, lóznota, 
lózëna; nóta, ale numer i wszystkie pochodne: numerënk, numeracëjô, 
numrowac, numrowi, nôrt,  pąkt, rąkla, szrót, szrótowac; szruwa; może 
także niektóre inne, które nie tak łatwo znaleźć w jednostronnej, polsko-
kaszubskiej części. U Sychty znajdziemy m.in. lón, lónowac, rąkel, 
rąklowi, rąklowiska, srómpa ‘dziewczyna niezgrabna’, ruta, mutra. 
Propozycją dla piszących są Wskôzë kaszëbsczégo pisënku (zob. Słownik 
na s. 114 – 183) E. Gołąbka, gdzie znajdziemy: luńt, nórt, nótë, nótczi, 
pąkt, róra lub réra, szruba/szruwa.

Pisownię tych i innych wyrazów trzeba ujednolicić, skoro tworzymy 
kaszubski język literacki i skoro uczymy języka kaszubskiego w szkole, 
pojawia się on w miejscach publicznych. Ogólne wskazówki znalazły 
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się w Zasadach ... (z r. 1984, zwłaszcza p. 3 b, c) z przykładowymi 
wyrazami 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’. Repertuar przykładów należy 
rozszerzyć możliwie do wyczerpania kaszubskiego zasobu wyrazowego. 
Posługujemy się tu kryterium fonetycznym, tzn. staramy się pisać te 
wyrazy tak, jak je wymawiamy. Kryterium fonetyczne bowiem dominuje 
w powstających i młodych językach literackich, jak np. w białoruskim czy 
dolnołużyckim. W myśl tego kryterium piszemy kulka ‘dołek’, kum(k) 
‘żłób(ek),’ mulk ‘kochanek, kochanka’, mus(z), mutra ‘nakrętka’, ruta 
‘szyba’, szum ‘piana’,  nudle ‘makaron’, norda ‘północ’ i inne. Potrzebny 
jest kaszubski słownik normatywny, jak w każdym innym języku 
literackim, tam winny się znaleźć omawiane tu wyrazy. Wytworzyła się 
praktyka pisania rąkel lub rąkla, szruwa i szruba, na południu Kaszub są 
te rzeczowniki wymawiane z pochyleniem, tzn. przez ó. Dlatego wnoszę 
o ich pisanie także konsekwentnie rónkel, rónkla, szróba i szrówa, jak 
tu omówionych: kómkara, lófa/lópa, lómp, lómpë, lóntrus, lón ‘zapłata, 
nagroda’, lónowac ‘opłacić się’, lóz, lózowac, lótowac ‘lutować’, nól, 
nómer i pochodne, nórt i pochodne; nóta i pochodne, nylón, róm, szrópa, 
szrópowac, szrót, szrótowac i pochodne; dodałbym tu jeszcze kómpel 
i róndel. Jeżeli n przed d, t wymawiane jest jako ń, piszemy u, np. fuńt, 
kuńda,  luńder.

Na podniesiony w dyskusji problem pisania nazwy oceny 
uczniowskiej odpowiedziałbym, że nóta jest wyrazem wieloznacznym 
(polisemicznym): 1) ‘znak muzyczny’; 2) ‘ocena uczniowska’; 3) ‘rodzaj 
pisma dyplomatycznego’.

II. Przechodzę do spraw zauważonych w opracowaniu 
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W. Bobrowskiego, które podzielę na: uwagi dotyczące: a) zapisu 
wyrazów, b) form słowotwórczych wyrazów, c)  form fleksyjnych 
wyrazów, d) imion i nazwisk przywoływanych autorów.

 A zatem: a) zapis wyrazów: Nie można się godzić na zapis odmienny 
od polszczyzny tylko według zasady, by w kaszubszczyźnie było inaczej, 
aniżeli w polszczyźnie. Pisownia kaszubska wyrosła z pisowni polskiej 
(tego zaprzeczyć się nie da, jedynie F. Ceynowa w pewnym okresie 
nawiązywał do tzw. alfabetu wszechsłowiańskiego i odcinał się od 
pisowni polskiej), jest to pisownia morfologiczna: respektuje budowę 
słowotwórczą wyrazów. Dlatego winniśmy pisać pózny, pózno itd., 
A. Labuda proponował zapis etymologiczny: pozdny, pozdno (jak w jęz. 
ros.). Po wtóre Kaszubi winni iść w parze z innymi narodami Europy, 
wychowanymi na kulturze  łacińskiej, częściowo także (zwłaszcza na 
rubieżach wschodnich) greckiej (por. teorię dwóch płuc, głoszoną przez 
Jana Pawła II) i wyrazy greckiego (przejęte do Europy zachodniej poprzez 
jęz. łaciński) i łacińskiego pochodzenia pisać, jak inne narody. Dotyczy 
to wyrazu punkt (z łac. punctum ‘ukłucie’ od pungo, pungere, punxi, 
punctum), „żyjącego” w terminie medycznym punkcjô lub punkcëjô, 
występującego w niem. Punkt, ang. punct-, fr. point, wł. punto, dlatego 
też Kaszubi winni mieć punkt, a nie jakiś pąkt, co się kojarzyć może 
z pãkac (dodajmy, że E. Gołąbk proponuje bezzasadnie obocznie punkt 
i pąkt). To samo dotyczy wyrazu chór, wywodzącego się ostatecznie z 
gr. chorós ‘taniec zbiorowy’, z czego łac. chorus, niem. Chor (czytane 
Kōr), ang. choir, fr. choeur, wł. i hiszp. coro, ros. chor, dlatego winno 
być także kasz. chór, nie fonetyczne chur, jak piszemy morfologicznie 
pół, mój, twój, swój, choć wymawiamy puł, muj, tfuj, sfuj; toż funkcjô 
lub funkcëjô od łac. functio, -onis, niem. Funktion, ang. i fr. function, nie 
zatem: fąkcja. Dziwi, że pisarze i w ogóle autorzy różnych tekstów tak 
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skwapliwie przechwycili komunistyczne i ateistyczne n.e. (=naszej ery:, 
p.n.e. = przed nasza erą) zamiast tradycyjnych i zgodnych z narodami 
całej Europy po Chr., przed Chr. Zalecić przeto trzeba wszędzie poprawić 
w Opracowaniu na przed Chr. i po Chr. [Nawiasem mówiąc komuniści 
zapomnieli, że n. e., p.n.e. też pośrednio wskazywało na fakt narodzenia 
Chrystusa, bo nasza era to ‘era po narodzeniu Chrystusa’].W tych 
i wielu innych wypadkach odmienna pisownia kaszubska od polskiej 
i innojęzycznej europejskiej zsyła Kaszubów na margines społeczeństw 
europejskich, a winniśmy iść z nimi po partnersku. W wielu tekstach 
nazwa Europa (czasami pisana Eùropa) i pochodny przymiotnik 
europejski zapisywane są Ojropa i ojropejsczi za wymową niemiecką. Nie 
widać podstaw, byśmy pisali fonetycznie za wymową niemiecką, tworząc 
postać fonetyczną, Niemcy także piszą Europa, jak inne cywilizowane 
narody. Uwaga dotyczy także innych wyrazów z grecką cząstką eu- czy 
w środku wyrazu  -eu- o znaczeniu ‘dobrze’, przymiotnikowo ‘dobry’. 
W wielu tekstach rzeczownik biuro pisany bywa buro; wyraz przejęli 
Kaszubi z polszczyzny, tu zaś dotarł z fr. bureau. Zapis buro mógłby 
być kojarzony z przysłówkiem buro od buri; dlatego opowiadam się za 
pisownią bióro, zaproponowaną przez E. Gołąbka, pisownia ta odpowiada 
wymowie kaszubskiej.

Nie widać powodów, dla których miałoby się wprowadzić przysłówek 
i partykułę oraz spójnik chocô ‘chociaż’, mający wprawdzie uzasadnienie 
w staropolskim i średniopolskim chocia, ale w kaszubszczyźnie łatwym 
do pomylenia z rzeczownikiem chãcą od chãc;  choc ma dodatkowo 
tę przewagę, że jest jednosylabowe. Dla tych samych powodów nie 
opowiadam się za proponowanym przez E. Gołąbka chocôż. Formy typu 
papieżstwo, drësztwo są dawnymi etymologicznymi postaciami, które 
uległy uproszczeniu do papiestwo, drëstwo i tak winny być współcześnie 
pisane.
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Wielu autorów (z J. Trepczykiem na czele) przymiotniki pochodne 
od rzeczowników o temacie rz- pisze –rzczi (typ morzczi ‘morski’). 
Opowiadam się za postacią morfologiczną typu morsczi, tak tez zaleca 
E. Gołąbk. Przysłówki typu tam-sam, ile-tile, szãtu-pãtu należy moim 
zdaniem pisać z myślnikiem pośrodku (jak zapisano);

b) odmiana wyrazów: Słowo ostrów jest w językach słowiańskich 
rodzaju męskiego (ten ostrów), ma temat twardy ostrow-, por. też formę 
zdrobnioną ostrówek, kasz. ostrówk, odmienia się więc do Ostrowu, na 
ostrowie, jedynie na Mazowszu przybrał temat miękki i rodz. żeński, 
a więc ta ostrów, tej ostrowi, w ostrowi, por. w związku z tym Ostrów 
Mazowiecka, ale Ostrów Wielkopolski. Niepoprawne są zatem w tekstach 
wielu autorów formy: na ostrowiu, w Ostrowiu z tematem miękkim 
(jak na koniu), ale w rodz. męskim. Znamienną cechą kaszubszczyzny 
jest używanie końcówki –e w mianowniku l. mn. rzeczowników rodz. 
męskiego i żeńskiego o temacie na –s, -z (zjawisko określane jako 
kaszubizm fleksyjny; według tego zjawiska wytyczano (Nitsch, Zabrocki) 
granice kaszubszczyzny). Chodzi o formy typu kłose, truse, tuze, koze, 
rase, nose, Kartuze i wiele innych; im trzeba by dać pierwszeństwo, 
tymczasem obserwuję odwrotnie: autorzy zdradzają predylekcję do 
końcówki –ë (To samo dotyczy miejscownika l. poj. rzeczownika rodz. 
męskiego o temacie na –s,-z: mówi się zatem, że Kaszuba ma wszystko 
w nosu i na wozu, a Polak w nosie i na wozie);

c) Z form słowotwórczych razi całkiem sztucznie zastosowany przez 
J. Trepczyka przyrostek –izna/-ëzna w rzeczownikach abstrakcyjnych 
typu marksizm, liryzm, puryzm jako marksëzna, lirëzna, purëzna, por. 
osobliwe ich skupienie na s. 104: Romancëzna, bajronizna, organicëzna, 
apartnoskarniowizna, titanizna ë prometeizna, mediewizna, orientalëzna, 
znankowizna, sarmacëzna i zaraz na str. następnej dalej: mesjanizna, 
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profecëzna, misticëzna, preromancëzna, nadto w moim odczuciu wyrazy 
na –izna/-ëzna byłyby po prostu śmieszne, np. makaronizna, leninizna, 
prozaizna, sëlabizna, kubizna (homonimiczne z nazwiskiem Kubizna), 
deizna, ateizna, sofizna, magizna, tragizna, demagogizna, katechizna 
[tu J. Trepczyk proponuje za niem. Katechismus postać katézmus, nie 
wyczuwając tożsamości sktuktury), idealizna, imperializna, lojalizna, 
moralizna, naturalizna, fatalizna, dualizna.

W tekstach są przykłady wyrazów na –izm: np. u F. Marszałkowskiego 
na s. 111: artizm, A. Labudy: socëjalizm (s. 166 o Piłsudskim). Tu 
znowu Kaszubi winni się wpisać w nurt kultury europejskiej i przejąć za 
językiem greckim :–ismos, w łac. –ismus przyrostek      –izm, obecny także 
w jęz. niem. –ismus, ang. -ism, fr. –isme, wł  i hiszp. –ismo i podobnie 
w innych językach cywilizowanych narodów Europy, por. np. 4 wyrazy: 
gr. hēroismos, łac. heroismus, niem. Heroismus, ang. heroism, fr. hérosisme, 
wł. i hiszp. eroismo; erotyzm, niem. Erotismus, ang. erotism, fr. érotisme, 
wł. i hiszp. erotismo; komunizm, niem. Kommunismus, ang. communism, 
fr. communisme, wł. i hiszp. comunismo; romantyzm, niem. Romantismus, 
ang. romanticism, fr. romantisme, wł. i hiszp. romanticismo itd. PrzeciwPrzeciw 
przyrostkowi –izna/-ëzna w funkcji abstrakcyjnej przemawia także – 
obok względu na jego międzynarodowy charakter – wielofunkcyjność 
tego formantu w kaszubszczyźnie, a polisemia w języku jest zawsze 
zjawiskiem niepożądanym. Można więc skonkludować: wszystkie 
narody (przynajmniej) Europy mają na wzór grecki utworzone czy też 
z greki bądź łaciny przejęte struktury typu heroizm (z właściwymi dla 
tych języków końcówkami fleksyjnymi), Kaszubi natomiast według 
propozycji J. Trepczyka, podjętej skwapliwie i bezkrytycznie przez wielu 
epigonów i następców Trepczyka mieliby mieć formacje typu heroizna 
przywodzące na pamięć nazwy mięs typu celëczëzna, baranizna i to 
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tylko dlatego, że wyrazy typu heroizm występują w polszczyźnie. Budzta 
spiącëch! – można odpowiedzieć tytułem dramatu ks. B. Sychty. W wielu 
tekstach pojawiła się forma mieszkeńc zamiast poprawnej mieszkańc, 
nie ma ona żadnego uzasadnienia morfologicznego, jest zabiegiem 
sztucznym, by odpodobnić  wyraz od polskiej postaci mieszkaniec, 
pochodnej od imiesłowu mieszkany. Wszystkie te zjawiska odnotowuję w 
zamieszczonych tekstach, wnoszę o ich poprawienie. Na stowarzyszenie  
niektórzy autorzy mówią stowôr (np. s. 131) – nieudany to neologizm. 
Tak samo stworzony został sztucznie przez J. Trepczyka wyraz stolaté, 
przejęty przez wielu autorów, z którym jednak mają kłopoty w odmianie, 
proponowałbym formę stalecé, które bliższy polskiemu ‘stulecie’, ale 
prosty w odmianie: stalecégo, w stalecym i bliższy używanemu (trafnemu) 
zrostowi stalata ‘długi okres’.

d) Osobnym zagadnieniem to formy imion i nazwisk autorów, których 
się teksty zamieszcza albo na których się powołuje. Na ogół stosuje się 
kolejność : nazwisko w dopełniaczu l. mn. + imię, zwłaszcza w nazwiskach 
na –ski i formanty rozszerzone, np. Borzëszkowsczich Józef; daje się  też 
formy typu Labudów Aleksander, Sampów Jerzi w mniemaniu, że to 
również dop. l. mn., kiedy genetycznie są to przymiotniki dzierżawcze 
od nazwisk Labuda, Samp. Jest to jeden ze sposobów określania ludzi na 
Kaszubach, ale obok niego stosuje się przydawki typu Stôri Kowalsczi  
(na ojca) : Młodi Kowalsczi (na syna). W nazwiskach zakończonych na 
samogłoskę i spółgłoskę formy patronimiczne na –owic/-ewic, skrócone 
do postaci –óc, -éc typu Bréskóc (od nazwiska Breska) Adam lub syn czy 
córka; Brézéc (od nazwiska Bréza) Jósk lub Marta bądź syn czy córka. 
Sposobów więc  jest wiele. A co powinno być normą?

Co do imion, takie stosować formy, jakich używali autorzy nieżyjący; 
w wypadku autorów żyjących, takich form, jakimi podpisali swoje 
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utwory. W nazwiskach: w wypadku autorów nieżyjących, takiej postaci, 
jakiej używali za życia; w wypadku osób żyjących, jak podpisali swoje 
utwory. Normą winna tu być kolejność: imię, potem nazwisko, jak jest 
u wszystkich narodów Europy z wyjątkiem Finów, Węgrów i Estończyków, 
gdzie obowiązuje kolejność: nazwisko + imię (ale to tez osobna grupa 
narodowościowa i językowa, tzw. ugrofińska). Niedopuszczalne jest 
zmienianie autorom imion i nazwisk, czego jaskrawym przykładem jest 
Jan Paul II (s. 64)- 65 (złośliwie można by dopowiedzieć: dlaczego nie 
Hans Paul II?), Mickiewiczów Adam, Janionów Marëjô (s. 19), tu forma 
Marëjô nie do przyjęcia, bo właściwa ona imieniu Matki Bożej, jest 
i Flori (o Ceynowie).

O dalszych zagadnieniach przy innej okazji.
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Róża Wosiak-Śliwa
O normie językowej w polszczyźnie i nie tylko

Norma językowa to „(…) zbiór tych elementów systemu językowego, 
a więc zasób wyrazów, ich form i połączeń oraz inwentarz sposobów 
tworzenia, łączenia, wymawiania i zapisywania wszelkich środków 
językowych, które są w pewnym okresie uznane przez jakąś społeczność 
(najczęściej przez całe społeczeństwo, a przede wszystkim przez jego 
warstwy wykształcone) za wzorcowe, poprawne albo co najmniej 
dopuszczalne. Użycie normy językowej nie naraża autora tekstu na 
zarzut, że mówi (pisze) źle, błędnie, nie tak, jak to jest przyjęte.”� 

We współczesnej polszczyźnie istnieją dwie normy. Są to: norma 
wzorcowa i norma użytkowa. 

Normę wzorcową stosują zwłaszcza ludzie wykształceni�, świadomi 
reguł gramatycznych i semantycznych (znaczeniowych) polszczyzny. 
Elementy języka i wypowiedzi w normie wzorcowej muszą pozostawać 
w zgodzie z tradycją językową przekazywaną przez pokolenia, zwłaszcza 
w środowisku tzw. starej inteligencji (kryterium autorytetu kulturalnego), 
historią języka, regułami gramatycznymi i semantycznymi polszczyzny 
oraz współczesnymi tendencjami rozwojowymi, które w niej można 
obserwować. Np. w polskiej ortografii obowiązują cztery zasady: 

1. fonetyczna, piszemy tak, jak mówimy, zatem dany znak graficzny 
przypisany jest jednej głosce (woda, noga, oko, koza); 

2. morfologiczna, bez względu na upodobnienia czy uproszczenia 

� Por. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 
�00�. 
� Wg prof. A. Markowskiego, są to osoby, które polszczyznę ogólną wyniosły z domu 
i mają wykształcenie więcej niż średnie, a język traktują jako wartość, także samą 
w sobie. 
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artykulacyjne, uwzględniamy budowę wyrazu, np. prefiksy w derywatach, 
(odczekać, podciąć, rozstawać się); 

3. historyczna, dotyczy m. in. pisowni niewymiennych rz, ó oraz 
h, związanej z procesami historycznymi rozwoju języka (góra, córka, 
skóra, rzeka, chrzest, jarzmo, higiena, haczyk); 

4. umowna, inaczej konwencjonalna, odnosi się do ustaleń 
ortograficznych, które nie znalazły uzasadnienia w trzech powyższych 
zasadach  (pisownia wielką literą nazw osobowych, miejscowych, 
pisownia nie z różnymi częściami mowy oraz wyrażeń przyimkowych 
i in.); normy umowne w języku polskim ustala Rada Języka Polskiego, 
w języku kaszubskim – powołana 26 sierpnia 2006 r. Rada Języka 
Kaszubskiego w składzie: Witold Bobrowski (przewodniczący), Edward 
Breza, Marek Cybulski, Roman Drzeżdżon, Stanisław Geppert, Eugeniusz 
Gołąbek, Wanda Lew-Kiedrowska, Hanna Makurat, Duszan Paździerski, 
Danuta Pioch, Eugeniusz Pryczkowski, Karol Rhode, Jan Walkusz, Róża 
Wosiak-Śliwa.   

Normy wzorcowej należy przestrzegać w oficjalnych kontaktach 
i rodzajach wypowiedzi (księża, aktorzy, dziennikarze, naukowcy, inni 
intelektualiści, nauczyciele). Należy jej też nauczać w szkołach.

W obrębie normy wzorcowej funkcjonuje w zakresie wymowy 
akcent preparoksytoniczny, padający na 3. sylabę od końca w wyrazach 
typu pedagogika, polonistyka, matematyka; w zakresie fleksji (odmiany) 
B. lp. kąkol, ropień; w zakresie składni rząd niektórych czasowników, np. 
zrobić kleks, posługiwanie się liczebnikami zbiorowymi w połączeniu 
z nazwami istot niedorosłych i niektórymi rzeczownikami z grupy 
pluralia tantum, np. pięcioro kociąt, dwoje drzwi; w zakresie leksyki, np. 
grać w koszykówkę, referentka ‘kobieta wygłaszająca referat’, wazelina 
‘środek kosmetyczny’ i in.

Norma użytkowa dotyczy zespołu środków językowych stosowanych 
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w kontaktach swobodnych. Tu bierze się pod uwagę ich stopień 
rozpowszechnienia, użyteczność i sprawność komunikatywną (np. 
ekonomiczność, prostotę, wyrazistość). Wyróżnia się normę potoczną 
ogólną (trzon normy użytkowej, typowa dla tekstów nieformalnych, na 
tematy niewyspecjalizowane, powstających w sytuacjach między dobrze 
znającymi się użytkownikami języka potocznego), normę potoczną 
regionalną (regionalizmy nie mieszczące się w normie wzorcowej, np. 
przyszedł wujciu Kaziu), normę profesjonalną (tu: elementy języka 
w tekstach piśmiennictwa naukowego, technicznego, kancelaryjnego, 
aprobowane w danym środowisku, ale pozostające poniżej normy 
wzorcowej, np. badania na coś, badania na cholesterol) . 

W zakresie wymowy na poziomie normy użytkowej dopuszczalne jest 
akcentowanie na przedostatniej sylabie (akcent paroksytoniczny) niemal 
wszystkich wyrazów i ich form (pedagogika, polonistyka matematyka); 
w zakresie fleksji  B. lp. kąkola, ropnia; w zakresie składni rząd niektórych 
czasowników, np. zrobić kleksa, używanie liczebników głównych 
w połączeniu z nazwami istot niedorosłych i pewnymi rzeczownikami 
z grupy pluralia tantum, np. sześć prosiąt; w zakresie leksyki, np. grać 
w kosza, referentka ‘urzędniczka prowadząca sprawy jakiegoś działu’, 
wazelina 1.‘natrętne przypochlebianie się komuś’, 2. ‘człowiek, który 
tak się zachowuje’ i in. 

Jak widać, norma języka ogólnego ma charakter dwupoziomowy 
(norma wzorcowa i norma użytkowa). To nie likwiduje całkowicie 
elementów niepoprawnych w języku. Wyróżnianie poziomu normy 
użytkowej zakłada wręcz istnienie form poniżej tego poziomu, a więc 
elementów nienormatywnych (np. dialektyzmy fonetyczne typu lyst, 
mogie, poczeba).

Działająca przy Radzie Języka Kaszubskiego Komisja Standaryzacji 
i Normalizacji w składzie: prof. E. Breza (przewodniczący), dr M. Cybulski, 
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dr D. Paździerski i dr R. Wosiak-Śliwa od ponad roku rozstrzyga 
wątpliwości związane z kaszubską normą językową. Plonem tych działań 
jest 7 Uchwał Rady Języka Kaszubskiego, dotyczących pewnych obszarów 
języka kaszubskiego. Wymienić tu należy w chronologicznej kolejności 
Uchwałę Nr 1/RJK/06 z dn. 17-11-2006 r. w sprawie kaszubskiej nazwy 
Rady Języka Kaszubskiego oraz jej Komisji, Uchwałę Nr 2/RJK/07 z dn. 
21-06-2007 r. w sprawie kaszubskiego szyku wyrazów, Uchwałę Nr  
3/RJK/07 z dn. 21-06-2007 r. w sprawie zakończeń typu –cjô || -cëjô, -fiô 
|| -fijô w wyrazach pochodzenia obcego, Uchwałę Nr 4/RJK/07 z dn. 26-
06-2007 r. w sprawie terminologii z zakresu teorii literatury na potrzeby 
szkół oraz Uchwałę Nr 5/RJK/2007 z dn. 26-06-2007 r. w sprawie 
terminologii medialnej dotyczącej określeń miesięcy, dni, pór roku, 
stron świata i czasu, Uchwałę Nr 6/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie 
niektórych nazw geograficznych oraz niejasnych form wyrazowych 
użytych w materiałach dla słuchaczy kursów języka kaszubskiego 
organizowanych przez Akademię Kształcenia Zawodowego oraz Uchwałę 
Nr 7/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r. w sprawie alternacji ó : o, ruchomego e, 
labializacji, jotacji, występowania ë po spółgłoskach tylnojęzykowych, 
wargowych i miękkich, oboczności - i || - e w niektórych przypadkach 
rzeczowników żeńskich pochodzenia obcego.

Z powyższych Uchwał jasno wynika, że Komisja Standaryzacji 
i Normalizacji w swych decyzjach próbuje pogodzić rozwój, historię 
języka z uzusem. Palmę pierwszeństwa przyznaje uzusowi jedynie w 
sytuacjach wyjątkowych, gdy ten zdecydowanie przemawia przeciwko 
rozwojowi. Tak stało się np. w wypadku nazwy miesiąca gromicznik ‘luty’ 
czy reguły dotyczącej zakończeń typu –cjô || -cëjô, -fiô || -fijô w wyrazach 
pochodzenia obcego, gdzie na pierwszy plan wysunęły się formy krótsze, 
częściej stosowane przez społeczeństwo kaszubskie. Ale już szyk 
wyrazów, wbrew uzusowi, pozostał zgodny z wieloletnią tradycją, tzn. 
przydawka || przydawki plus rzeczownik, por. pol. Zrzeszenie Kaszubsko 
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– Pomorskie, kasz. Kaszëbskò – Pòmòrsczé Zrzeszenié, pol. Rada Języka 
Kaszubskiego, kasz. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka, pol. Komisja 
Medialno - Administracyjna, kasz. Mediowò – Ùrzãdowô  Kòmisëjô 
i in. 

 Zarówno Komisja Standaryzacji i Normalizacji jak i Rada 
Języka Kaszubskiego nie ukrywają, że większość Uchwał rodziła 
się i rodzi z ogromnym trudem. Jakże często do głosu dochodzą dwa 
spierające się obozy: tradycjonalistów językowych, w większości 
językoznawców, którym nieobca jest historia języka kaszubskiego 
i jego rozwój na przestrzeni wieków i liberalistów, zwłaszcza działaczy 
i pisarzy kaszubskich, upatrujących normę języka kaszubskiego w tym, 
co obecnie zastane, a więc często nadmiernie spolaszone, nie znających 
praw rządzących rozwojem kaszubszczyzny i tym samym nie widzących 
zbytniej potrzeby odwoływania się do diachronii.

Myślę, że wprowadzenie, wzorem np. języka polskiego, dwu 
norm, wzorcowej i użytkowej, mogłoby pogodzić te dwa spierające 
się obozy. Norma wzorcowa, w której widoczne byłyby odwołania 
do historii języka kaszubskiego,  przestrzegana byłaby w oficjalnych 
kontaktach i rodzajach wypowiedzi; stosowaliby ją księża, aktorzy, 
dziennikarze, naukowcy, inni intelektualiści, nauczyciele. Nauczano by 
jej w szkołach, wykorzystywano w podręcznikach. Natomiast norma 
użytkowa realizowana byłaby w swobodnych kontaktach, czyli języku 
potocznym.

Może warto byłoby w następnej kadencji Rady Języka Kaszubskiego 
egzekwować taką dwupoziomowość kaszubskiej normy językowej?
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Dušan-Vladislav Paždjerski
„Kaszëbsczi słowôrz normatiwny” Eùgeniusza Gòłąbka 
– warsztat metodologiczny�

 
Słownik, o którym mowa, stanowi pionierskie przedsięwzięcie 

w dziedzinie leksykografii kaszubskiej, ponieważ po raz pierwszy próbuje 
możliwie najszerzej zdefiniować pojęcia języka kaszubskiego wyłącznie 
za pomocą kaszubskiego aparatu językowego. Mówię „próbuje”, 
gdyż wydaje mi się, że jednak nie osiąga tego celu, albo nie robi tego 
w wystarczającym stopniu, co spróbuję wyjaśnić.

O kwestii zasadności wyboru słów aparatu hasłowego (w świetle 
zapowiadanej w tytule słownika „normatywności”), o charakterze 
„normy”, którą proponuje autor i jej poprawności pisze H. Makurat 
w swojej recenzji Eugeniusz Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny. 
Recenzëjô (Projekt Rastko-Kaszëbë: http://rastko.net/rastko-ka/content/ttp://rastko.net/rastko-ka/content/
view/247/1/). Najwięcej zarzutów autorka kieruje na niedostateczne/). Najwięcej zarzutów autorka kieruje na niedostateczne 
zaangażowanie autora słownika w precyzyjny dobór leksyki, na częste 
odstępstwa od powszechnie przyjętej ortografii kaszubskiej, na fakt, 
że właściwie nie definiuje jasnej koncepcji swojej „normatywności” 
(autor nie daje przedmowy, w której ewentualnie mógłby wyłożyć 
swoją koncepcję, więc użytkownikowi pozostaje jej definiowanie na 
podstawie samego korpusu słownika), że pojęcia „normatywności” 
używa w błędnym rozumieniu i z zamiarem, by narzucić własną wizję 
normy, która często dobiega od tej, przyjętej przez naukę.

Eugeniusz Gołąbek (kasz. Eugeniusz Gòłąbk) jest autorem kilku 
ważnych kaszubskich publikacji, w których prezentuje swoją wizję 
normy języka kaszubskiego (szerzej o E.G. we wspomnianym wyżej 

� Oficyna Czec, Gdańsk 2005, 683 s.
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referacie): Rozmówki polsko – kaszubskie (Gdynia, 1992), Wskôzë 
kaszëbsczégò pisenkù (Gdańsk, 1997); jest on także autorem przekładu 
Nowego (Swięté pismiona Nowégo Testamentu, wyd. 3, Gdańsk-Pelplin, 
1982, 1993) i w części Starego Testamentu (Knéga psalmów, Gdańsk, 
1999), w których także pośrednio prezentuje swój pogląd na kaszubską 
normę. 

Słownik Gołąbka stanowi znaczący postęp w historii kaszubskiej 
leksykografii. Dotychczasowe słowniki, począwszy od Preissa, przez 
Hilferdinga, wspomnianego już Ramułta, Lorentza, aż do tych nowszych 
Trepczyka i Labudy, że wymienię tylko te najważniejsze, definiowały 
język kaszubski przede wszystkim w odniesieniu do jakiegoś innego 
języka (rosyjskiego, polskiego czy niemieckiego), w związku z czym 
były słownikami dwujęzycznymi. Wyjątek stanowi Ceynowa, prekursor 
kaszubistyki i kaszubskiej nauki w ogóle, a także kaszubski trybun, który 
w pierwszej połowie XIX wieku  jako pierwszy w historii pisał swoje prace 
w całości po kaszubsku, chociaż jego zbiory leksykograficzne pozostały 
w formie rękopisów i bywały włączane do słowników innych autorów. 
Gołąbek próbuje wykonać pierwszy poważniejszy krok w normowaniu 
kaszubskiej leksyki przy pomocy jednojęzycznego słownika średniej 
wielkości. 

Jednym z głównych problemów (a tym samym i braków) słownika 
jest brak jakiejkolwiek przedmowy (o tym również H. Makurat we 
wspomnianej pracy), która wyjaśniłaby liczne wątpliwości związane 
z organizacją haseł, ich wzajemnym stosunkiem, stosunkiem samego 
autora do problematycznych kwestii języka kaszubskiego (wątpliwości 
ortograficzne, morfologiczne i dialektalne). Autor zamiast przedmowy 
proponuje „objaśnienia” (Òbjasnienia pòrządkòwé, s. 5-7), w których, 
w trzech rubryczkach poświęconych akcentowi, odmianie wyrazów i ich 
znaczeniu (Akcent. Òdmiana słów. Znaczenié słów, wszystko na s. 5), 
w około ośmiu linijkach objaśnia wszystko, co uważa za potrzebne 
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w związku z organizacją słownika i jego haseł. W zdaniu poświęconym 
akcentowi udziela drugorzędnych informacji, dotyczących sytuacji, 
kiedy to akcentu nie ma w miejscu, w którym się go spodziewa (jakie to 
miejsce, z uwag autora nie wynika) i wówczas jest to odrębnie oznaczone 
w nawiasie za wyrazem hasłowym. Nadal jednak pozostaje niejasne, jaki 
jest ten akcent (poza tym, że jest mowa o tym, iż zawsze pada na tę samą 
sylabę we wszystkich odmianach: „we wszëtczich przëkładach òdmianë 
pôdô na jednã tã jistną szlabizã”), więc pozostawia się to wcześniejszej 
wiedzy użytkownika.  O odmianie wyrazów autor informuje, że została 
podana (z czym się zgadzam, gdyż odmiana rzeczowników, która w języku 
kaszubskim stanowi istotny problem, jest w obrębie hasła omawianego 
słownika szeroko zaprezentowana i, moim zdaniem, zajmuje miejsce, 
które powinno być przeznaczone na przykłady zdaniowe, które każdy 
słownik tego typu zazwyczaj zawiera), ale nie wspomina nic o tym, 
że dotyczy ona wyłącznie rzeczowników, a czasowniki i inne wyrazy 
odmienne nie zostały w podobny sposób zdefiniowane. I, na końcu 
uwagi autora znajduje się informacja, że nie daje słów „jaczich znaczenié 
jé czësto jasné, w ògle znóné”, co sprawia, że słownik staje się bardzo 
specyficzny i stawia wszystkich użytkowników w sytuacji, w której autor 
stanowi dla nich ostateczny autorytet w określaniu tego, które wyrazy są 
dla nich „czësto jasné, w ògle znóné”, stanowi niezwykle rzadką metodę 
w tworzeniu słowników, które pretendują do normowania jakiegoś 
języka. 

Jak widać z powyższej krótkiej analizy, w słowniku brakuje 
podstawowych narzędzi normatywnych, przynajmniej w tych dziedzinach, 
które większość słowników tego typu zawiera (zdefiniowanie akcentu, 
odmiany wyrazów, normy ortograficznej), pomijając już fakt, że przydatna 
byłaby choćby krótka przedmowa poświęcona podstawowym zasadom 
gramatycznym języka kaszubskiego, przede wszystkim dlatego, że takich 
publikacji jest bardzo mało, a następnie, ponieważ język kaszubski jest 
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stosunkowo nieznany, więc należy wykorzystywać każdą okazję, by 
przedstawić podstawowe elementy normy. Tym bardziej, że sam autor 
to czyni w kilku swoich wcześniejszych publikacjach: w Rozmówkach 
polsko – kaszubskich daje Podstawowe wiadomości z gramatyki języka 
kaszubskiego (s. 276-291) autorstwa Marka Cybulskiego, podczas gdy 
Wskôzë właściwie stanowią pewien rodzaj podręcznika ortograficzno-
gramatyczno-normatywnego. Takie narzędzia oferuje np. wspomniany 
już  Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego Ramułta, który, 
choć wydany w XIX wieku, również dziś (wznowione wydanie w nowej 
szacie ortograficznej z 2003 roku) stanowi jedno z najobszerniejszych 
i najbardziej kompetentnych źródeł leksykograficznych języka 
kaszubskiego.

Dalej autor poświęca dwie strony (5-6) skrótom, które występują 
tu w najrozmaitszych odmianach, zarówno te techniczne (np. „a.” lub 
„czasn.” – czasownik, „itd.” – i tak dalej i innych), jak i te, które możemy 
nazwać terminologicznymi (np: „bibl.” – biblijny, „chem.” – chemiczny, 
„dzec.” – dziecięcy itd.), ale nie są one używane systematycznie, np. 
autor bardzo rzadko oznacza rodzaj wyrazu, który podaje jako wyraz 
hasłowy  (patrz np. aba, abażur, Abel, abò itd.), zaś wielu z nich brakuje, 
np. skróty używane do oznaczania roślin i zwierząt (np. hasła: cziżik, 
dana, òlsza, rek itd.). Wątpliwości budzą także skróty, które autor określa 
jako: „wskazëjącé pòchòdzenié słowa abò komentarza”, które to, w swej 
wielorakości oznaczają również autorów klasycznych dzieł literackich 
(„JD” – Jan Drzeżdżon, „JP” – Stanisław Pestka (Jan Zbrzyca), „MA” 
– Aleksander Majkowski itd.), prac naukowych („HF” – Aleksander 
Hilferding, „CE” – Florian Ceynowa), literaturę, która dotyczy 
konkretnych autorów („LA” – Słownik polsko – kaszubski Labudy, „LZ” – 
Gramatyka pomorska Lorentza, „SY” – Słownik gwar kaszubskich Sychty) 
i współczesnych kaszubskich działaczy („PR” – Eugeniusz Pryczkowski, 
dziennikarz, „PS” – Paweł Szczypta, dziennikarz, „TF” – Tomasz Foppke, 

RKJ_biuletin_pl.indd   �� �00�-0�-��   ��:��:��



��

kompozytor) a także samego autora („EG”). Nie wiadomo jednak, co one 
właściwie oznaczają w obrębie hasła: czy fakt, że w cytowanym dziele 
konkretnego autora pojęcie pojawia się po raz pierwszy, czy pojedynczy 
autorzy wprowadzają je po raz pierwszy do literatury (jakiej?), czy też, 
w przypadku tych żyjących, autor słownika usłyszał je od nich po raz 
pierwszy, czy dany autor po raz pierwszy je definiuje, chociaż używano 
go już wcześniej, itd. Jako przykład wybrałem hasło adres, przed którego 
synonimem „adresa” autor umieszcza „TR” (Słownik polsko – kaszubski 
„i inne dzieła” Trepczyka), co, chyba, powinno znaczyć, że J. Trepczyk 
po raz pierwszy to pojęcie definiuje (w jego słowniku znajdujemy jako 
odpowiednik polskiego adres kaszubskie „adresa”), chociaż hasło adresa  
znajduje się w słowniku Ramułta, wydanym niemalże wiek wcześniej.

Nieścisłości leksykograficzne słownika są dość liczne, ale spróbuję 
przedstawić te najważniejsze. 1. W odróżnieniu od słowników autorstwa 
(albo w redakcji) uznanych autorytetów w dziedzinie leksykografiii 
kaszubologicznej (np. najnowsze wydanie Słownika Ramułta, we 
współczesnej redakcji językowej J. Tredera), Gołąbek nie wprowadza w 
porządku wyrazów rozróżnienia pomiędzy kaszubskim o i ò, np:  och! 
i òchãda, òpòka i opona stawia jedno za drugim (uwaga: kaszubskie o 
i ò [czyt. o i ue] stanowią warianty tej samej samogłoski, ale nie mogą 
się pojawiać w tym samym miejscu w wyrazach języka kaszubskiego. 
Mianowicie o nigdy (w rodzimych wyrazach kaszubskich) nie pojawia 
się na początku wyrazu i za spółgłoskami, ale to autor, moim zdaniem 
powinien był wyjaśnić. Taka kolejność wyrazów jest dosyć niejasna, 
a ta kwestia w języku kaszubskim nie została, wydaje mi się, wciąż 
dostatecznie rozwiązana, więc autor miał szansę ją unormować). 2. Autor 
często w obrębie hasła cytuje wyłącznie przykłady związane z odmianą 
wyrazów (rzeczowników), natomiast nie daje żadnych, albo tylko polskie 
objaśnienie pojęcia (np: bardówka ‘[nié: brodówka; akc: bar-] (stkasz.)’, 
dalej przykłady odmiany: ‘ti bardówczi, z tą bardowką; te bardówczi, 
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tëch bardówk // -ków, z tima bardówkama’ i to całe hasło; brzôd ‘[nié: 
te brzadë] – pol. owoc]’, dalej przykłady odmiany, itd.), być może 
zgodnie z koncepcją autora, że, według niego „powszechnie znanych” 
pojęć i znaczeń nie trzeba wyjaśniać. 3. Bardzo chaotycznie w ramach 
haseł podawane są odmiany wyrazów. Niejasna jest koncepcja, wedle 
której autor je podaje, a w niektórych przypadkach w ogóle ich nie ma 
(np. hasła: òpłókóny, òpòka, itd.). Może, zamiast częstego powtarzania 
takich samych lub podobnych odmian, byłoby lepiej podać schematy 
gramatyczne odmian, a cytować tylko te problematyczne. 4. Sporadyczne 
cytowanie przykładów. Czasem można by jako przykłady użycia wyrazów 
hasłowych potraktować formy odmian, które podaje autor, ale, moim 
zdaniem najlepiej byłoby wykorzystać sprawdzone cytaty z literatury 
kaszubskiej (np. hasła bez przykładów, gdzie podano problematyczne 
odmiany typu żëcé). 5. Frazeologia w omawianym słowniku w dużej 
mierze została pominięta. Podawana jest rzadko, a nie można powiedzieć, 
że autor nie miał do dyspozycji wcześniejszych wzorców, na których mógł 
się oprzeć. Jeśli nawet Słownik Ramułta można uznać za przestarzały, to 
już świetnego, siedmiotomowego słownika Sychty, prawdziwej kopalni 
przykładów frazeologicznych (B. Sychta Słownik gwar kaszubskich na 
tle kultury ludowej, t. 1-7, Wrocław, 1967-1976) nie wolno było pominąć, 
a dalej, specjalistyczna publikacja J. Tredera (J. Treder, Frazeologia 
kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 
1983) oferuje cały szereg rozwiązań frazeologicznych, a nawet  Słownik 
polsko – kaszubski  Trepczyka (J. Trepczyk, Słownik polsko – kaszubski, 
t.I (A-Ó) i II (P-Ż), naukowo opracował i aneksem opatrzył Jerzy 
Treder, Gdańsk, 1994) podaje dużą liczbę idiomów. Na przykład bardzo 
powszechne kaszubski wyrazy wòda, mòrze, którym Treder w swej 
pracy poświęca niemal trzy strony (22-24), u Gołąbka są opatrzone razem 
trzema przykładami frazeologicznymi, podczas gdy np. hasło mòtór 
zawiera 2 bardzo długie zdania (6 wierszy), które opisują motor od strony 
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technicznej (moim zdaniem niepotrzebnie). 6. Rośliny i zwierzęta są 
objaśniane nader lakonicznie, jako ‘gatunek rośliny’, ‘gatunek zwierząt’ 
lub za pomocą polskiego określenia, bez podawania nazwy łacińskiej, 
jak to jest zazwyczaj (np. cziżik, dana, rek). 7. Autor czasami podaje 
dość niejasne uwagi na temat różnej wymowy pojedynczych głosek, 
w których nigdzie nie jest wyjaśnione, co ta wymowa konkretnie oznacza 
(np. hasło hrabia ‘[wëm. ch-]’(?)). 8. Autor często podaje czasowniki 
dokonane jako „złożenia”, sam stawiając swoje objaśnienie w cudzysłów, 
z uwagą, że „chodzi o formy wyrazów z prefiksami” (s. 6). Wprowadza 
tym użytkowników w konfuzję (np. merkac, zmerkac, pômerkac, 
wëmerkac). 9. Widoczna jest ogromna fascynacja autora formami 
deminutywnymi (zdrobnieniami), które podaje dla wielu rzeczowników, 
chociaż nie wiadomo, czy są to formy bardzo popularne, autor nie 
wyjaśnia także, że deminutiwów należy szukać w obrębie podstawowego 
rzeczownika. 10. Wydaje się, że autor buduje gniazdo hasłowe wedle 
zasady: „rzeczownik – forma deminutywna rzeczownika”, przy czym 
wszystkie te formy deminutywne są odsyłane do „podstawowej”, chociaż 
często pozostaje pod znakiem zapytania, które formy są częstsze (np. 
ticz, ticzka). 11. Autor poprzez częste uwagi „tak samo jak w polskim” 
(np. ticz), wydaje się, zdejmuje z siebie odpowiedzialność definiowania 
(objaśniania) danego pojęcia. 12. Autor traktuje czasami słownik jak 
leksykon, cytując wewnątrz hasła pojęcia bliskoznaczne, które nie są 
z nim leksykalnie związane (np. żôga –  ‘fóksszwanc’).

I, na końcu, aby sprawdzić, w jakim stopniu autor podaje najczęstsze 
formy kaszubskiej leksyki, porównałem korpus hasłowy jego słownika 
z Twoim pierwszym słownikiem – przeznaczonym dla początkujących 
w nauce języka kaszubskiego (K. Kwiatkòwskô, W. Bòbrowsczi, Twój 
pierszi słowôrz. Słowôrz kaszëbskò-pòlsczi, Gdańsk, 2003), wybierając 
z niego wyrazy metodą przypadkowej próbki: po pięć wyrazów z każdej 
litery, po dwa z początku i końca litery i po jednym ze środka. Słownik 
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Gołąbka nie posiada wyrazów: abecadło (jako pierwsi „sąsiedzi” tego 
wyrazu, gdyby on się znajdował w słowniku, stałyby, ponieważ są 
w korpusie słownika Gołąbka, wyrazy abażur i Abel), cziwùt (w pobliżu: 
cziwac, cziżik), dãpny (w pobliżu: dãna, dãpòwac), erbòwóny  
(w pobliżu: erbòwac, erbôrz), himn (w pobliżu: hije, Hindenburg (!)), 
jôpsc (jôłczec, jôrchla), lecëdło (lecec, leczëc (sã)), liwk (liturgiczny, 
lizól), maszoperëjô (maszinowniô, mata), mùca (mszô, mùcha), 
òbzerac sã (obywatel(-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 pierwszy rzut 
oka wyraźnie można dostrzec, że wybór wyrazów przez autora jest w 
dużym stopniu wątpliwy. Niektóre niezbędne pojęcia zostały pominięte, 
zaś do korpusu zostały włączone zamiast nich, te o wiele rzadsze. Autor 
w pewien sposób uprzedził taką krytykę uwagą, że dobrze znane wyrazy 
pominął (można się tylko zastanawiać dlaczego), ale uważam, że wiele 
z nich jednak powinno się było znaleźć w słowniku (abecadło, hymn, 
skrzydło, maszoperia, sierp itd.).

Nasuwa się wniosek, że słownik mógł być i powinien być opracowany 
w sposób bardziej profesjonalny, że w dużym stopniu niejasna 
metodologia doprowadziła do tego, że słownik nie jest zbyt czytelny dla 
użytkownika. Autor, wydaje się, przeznacza słownik przede wszystkim 
dla wąskiego kręgu użytkowników, gdyż zbyt wiele spraw pozostawia 
w domyśle (znaczenia „znanych” wyrazów, specyfika akcentu, wymowy, 
form gramatycznych), a dużą ilość materiału prezentuje w dużym stopniu 
samowolnie (np. nie wyjaśniając stosunek dialektalnych wobec przyjętych 
przez autora literackich form, sposób zapisu, wyboru haseł itd.). Słownik 
jednak wnosi ogromną ilość materiału, po raz pierwszy definiowanego 
wewnątrz jednojęzycznego korpusu słownikowego. Jednak, pomimo, 
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że stanowi podstawę do polemiki w pracach nad kaszubską normą 
językową, stanowi także odważny autorski krok naprzód w dotychczas 
niedefiniowane przestrzenie normatywne, w które mało który kaszubolog 
odważyłby się wkroczyć. I dlatego Kaszubski słownik normatywny 
stanowi jedną z pierwszych prób tego rodzaju, która zapowiada nową 
epokę w badaniu i normowaniu języka kaszubskiego.

tłumaczenie z serbskiego 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

Język kaszubski w obrocie prawnym, a dokładniej w prasie, radiu 
i telewizji, a także w administracji wydaje nam się zjawiskiem dość 
nowym. W istocie, można powiedzieć, że tak jest. Jednak wgłębiając 
się w ten temat szczegółowo, trzeba niezależnie rozpatrzyć wszystkie te 
dziedziny. W przypadku prasy stwierdzamy, że właśnie w niej kaszubski 
obecny był najwcześniej. Pierwsze teksty Floriana Ceynowy ogłoszono 
w połowie XIX wieku�, uważane są za początek literatury kaszubskiej. 
Jego pismo o tytule „Skôrb kaszëbskò – słowińsczi mòwë”, a następnie 
„Gryf” Aleksandra Majkowskiego, „Przyjaciel Ludu Laszubskiego” 
redagowany przez Friedricha Lorentza, „Zrzesz Kaszëbskô” z dodatkami, 
„Gazeta Kartuska” z felietonami Andrisowégò Gùsta (Augustyna 
Chrabkowskiego)� i dodatkiem „Kaszuby”, wejherowska „Klëka” – to 
są te czasopisma, które do II wojny światowej stanowiły o kaszubskiej 
żywotności i dały podstawy pod powojenny regionalizm.

Po ostatniej wojnie, dokładnie po zawieszeniu „Zrzeszë Kaszëbsczi” 
w 1947 roku, język kaszubski przez dłuższy czas nie był w ogóle obecny 
w mediach. Zmieniło się trochę, gdy powołano „Kaszëbë”, wydawane 
w latach 1957-61. Tam jednak po kaszubsku pisano jedynie felietony�. 

� F. Ceynowa, Wilëjô Nowégò Rokù, w: „Jutrzenka. Przegląd Słowiański”, nr 3:1843 
z 15 kwietnia 1843r., Warszawa., s. 51-60.
�  Felietony A. Chrabkowskiego ukazywały się od 1933 do 1939 roku. Część z nich 
ukaże się w książce o tytule Jak jô béł bògati, Banino 2007.
�  Felietony pisali między innymi: Tadeusz Bolduan – redaktor naczelny pisma, Raj-
mund Bolduan, Jan Piepka, Jan Kiedrowski.
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Na to pozwalała cenzura, która uważała kaszubski za gwarę polszczyzny. 
Trzeba jednak przyznać, że również redakcja pisma tak sądziła. Jego 
redaktor naczelny Tadeusz Bolduan do końca życia uważał kaszubski 
za gwarę języka polskiego�. Gdy w taki sposób była traktowana 
kaszubszczyzna, nie było problemu. Dylemat powstawał, gdy ktoś 
miał odwagę powiedzieć, że kaszubski jest językiem. Absolutnie nie do 
przyjęcia było, by ktoś chciał używać tego języka nie tylko do pisania 
felietonów, powiastek czy żartów, jak na przykład do nauki w szkole. 

Warto przypomnieć, jak takie pomysły były odbierane przez tych, 
którzy mieli swego czasu znaczący wpływ na ich ewentualną realizację. 
W 1981 roku w „Głosie Wybrzeża” dobrze dziś znany kaszubskim 
czytelnikom Janusz Kowalski, w notatce o tytule Kochać równocześnie, 
napisał: „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”�. Śladem 
Ryszarda Ciemińskiego drugi raz upomniał się o dwujęzyczne napisy 
na tablicach przydrożnych. Te zdania wzbudziły wielką burzę. Pierwszy 
odezwał się prof. Andrzej Bukowski, który w artykułach Kaszubi w 
rezerwacie?, a następnie Temat kaszubski i Przeciw zacieraniu prawdy 
o Kaszubach wymierzył armaty przeciw Kowalskiemu, a przy okazji 
dostało się też Aleksandrowi Labudzie i Janowi Trepczykowi�. Bukowski 
pomysły Kowalskiego nazwał – ujmując to bardzo delikatnie – jako 
niedorzeczne. Najbardziej drażniło go nazwanie etnolektu kaszubskiego 
językiem. Stąd miały się brać pomysły podwójnych nazw i audycji 
�  Taką opinię wyrażał kilkakrotnie podczas bezpośrednich spotkań. 
� J. Kowalski, Kochać równocześnie w: „Głosie Wybrzeża” z 1.09.1081. 
� W dyskusji obok Janusza Kowalskiego i Andrzeja Bukowskiego głos zabierali: Woj-
ciech Kiedrowski, Augustyn Kowalewski, Lech Bądkowski, Tadeusz Oracki, Edward 
Breza, Stanisław Potocki, Kazimierz Kretowicz, Lech Krasucki i Stanisław Kubiak.

RKJ_biuletin_pl.indd   �� �00�-0�-��   ��:��:��



��

radiowych. To wszystko było dla niego „pójściem do rezerwatu”. 
I nawet inne poglądy polemizującego z nim Wojciecha Kiedrowskiego, 
przywołanego już wcześniej Ryszarda Ciemińskiego� i innych nie 
przekonały Bukowskiego, jak również redakcji, która jemu właśnie 
pozwalała zamykać dyskusję. Warto by było wrócić do tej polemiki, 
a także do innych późniejszych dyskusji prasowych�. Z wielu z nich 
można się dowiedzieć o źródłach dzisiejszych kompleksów, które dalej 
nie pozwalają rządowym i samorządowym prominentom na szerokie 
wprowadzenie kaszubszczyzny w życiu publicznym.

Niedorzeczne w 1981 roku – według Bukowskiego – audycje radiowe 
stały są faktem w 1990 roku. W tym samym czasie powstała też „Rodnô 
Zemia” w Telewizji Gdańskiej�, a następnie prasowe polemiki, które już 
zakończyły się uznaniem językowego statusu kaszubszczyzny. Była to 
jedna z najważniejszych kwestii we współczesnej, po 1989 roku, historii 
ruchu kaszubskiego. Utorowała drogę kaszubszczyzny do szerokiej 
obecności w społecznym życiu mieszkańców naszego regionu.

Oprócz „Rodny Zemi” i radiowego „Na Bôtach i w Bòrach” mamy 
od przeszło roku w Telewizji program „Kaszëbë”, a w Radiu Gdańsk 
codzienną „Klëkę”. Znaczącym dziełem w medialnym światku kaszubskim 
stało się Radio Kaszëbë, które odgrywa już znaczną rolę w kwestii 
zachowywania rodnej mowy. Wszystko to razem przedstawia już dość 
dużą aktywność Kaszubów w eterze. Gdy do tego dodamy czasopisma, 
jak „Dziennik Bałtycki” z dodatkami „Norda”, albo „Kurier Bytowski”, 
dochodzimy do wniosku, że dzisiejsze media kaszubskie kształtowane są 
� W. Kiedrowski, Zwierciadło pana Bukowskiego znów błyszczy w: „Głos Wybrzeża” z 
26.08.1981r.; R. Ciemiński, Trzy polemiki w: „Życie literackie” z 9.05.1981r. i Listek 
figowy w: „Życie literackie” z 31.10.1981r. 
� Zwłaszcza do dyskusji, która odbywała się w „Gazecie Kartuskiej” w latach 1992-
1993. Brali w niej udział m.in.: Janusz Kowalski, Eugeniusz Pryczkowski, Dariusz 
Szymikowski, Piotr Kwidziński, Alina Kistowska, Maria Maszk, Wanda Kiedrowska, 
Jarosław Ellwart.
� Pierwszym redaktorem programu była Izabella Trojakowska. 
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przez pokolenie „Tatczëznë” – czasopisma, które zmieniło na początku 
lat 90-tych ubiegłego wieku pogląd na kaszubszczyznę, szczególnie na 
pisownię kaszubską�0. Powiedziałbym – paradoksalnie – że jest to smutna 
konstatacja. Dlatego, że pokolenie redaktorów „Tatczëznë” jest ostatnim, 
które w naturalny sposób przejęło rodną mowę od swoich rodziców. Jak 
ten medialny język kaszubski wygląda u młodszych można się przekonać 
słuchając Radia Kaszëbë. Gdy mówi Dariusz Majkowski, słucha się dość 
przyjemnie (nie tylko przez wzgląd na nazwisko); w przypadku innych 
często bywa tak, że wolałbym słuchać lepszej kaszubszczyzny...

Dziś obecność języka kaszubskiego w mediach zapewnia ustawa 
sejmowa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.). Jako że jest to bardzo ważny dokument, 
przytoczę jego najważniejsze dla nas fragmenty. Jest to artykuł 21, 
który mówi: „Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, 
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”��. 

Dalej, w punkcie 1a, jest napisane: „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 ustawa była i jest podstawą dla obecności kaszubskiego w Telewizji 

�0 „Tatczëznę” redagowali w latach 1990-1991 studenci i absolwenci związani z klu-
bem „Pomorania”: Mariusz Szmidka, Dariusz Dziekanowski, Eugeniusz Pryczkowski, 
Dariusz Szymikowski, Artur Jabłoński, Jarosław Ellwart i Wojciech Etmański.
�� Oficjalna strona internetowa sejmu RP.
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i Radiu. Dzięki temu, w ciągu siedemnastu lat zmienił się diametralnie 
pogląd na język kaszubski w mediach - szczególnie w decyzyjnych 
kręgach czwartej władzy, czyli Telewizji. Na początku lat 90-tych nie 
wypadało się odezwać po kaszubsku nawet na korytarzu telewizji. Dziś 
nikomu to nie przeszkadza. Nawet wielu redaktorów różnych redakcji 
chętnie rozmawia na kaszubskie tematy, często używa też popularnych 
słów, a wyrażenie „Do ùzdrzeniô” zna i czasami używa prawie każdy 
z gdańskiego ośrodka telewizji.

Kaszubszczyzna w „Rodny Zemi” i „Na Bôtach w Bòrach” 
wyprzedziła formalne zapisy. Zawsze funkcjonowała i funkcjonuje 
w tych programach jako język, który dużo później – dokładnie 6 stycznia 
2005 roku – ogłoszony został jako jedyny w Polsce język regionalny 
w ustawie „o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku 
regionalnym”��.

Dopiero ta ustawa precyzuje, że kaszubski jest językiem i przez to 
też formalnie wpisuje go w ustawę o radiofonii i telewizji, gdzie jest 
mowa właśnie o języku regionalnym. O tym mówi rozdział 4 ustawy 
pod tytułem „Język regionalny”. W artykule 19 czytamy: „1. Za 
język regionalny 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 

�� Oficjalna strona internetowa sejmu RP.
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jako wynik ostatniego spisu powszechnego”. Precyzuje to artykuł 9, 
w którym napisane jest: „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 Kaszubach – według tej ustawy – do dwujęzycznych 
należy tylko dziesięć gmin: Stężyca, Sulęczyno, Somonino, Sierakowice, 
Chmielno, Przodkowo (powiat kartuski), gmina wiejska Puck, Linia 
i Szemud (powiat wejherowski) i Parchowo z bytowskiego��.

Co kryje się za faktem, że można w tych gminach używać języka 
pomocniczego? Mianowicie używanie języka w miejscach administracji 
samorządowej, w pismach, na radach sołeckich czy posiedzeniach rad 
gmin, również na różnego rodzaju tablicach informacyjnych. Ta ostatnia 
rzecz była już wcześniej znana. Pierwsze tablice z podwójnymi nazwami 
ulic pojawiły się w Ostrzycach w gminie Somonino. Był to rok 1997��. 
Niebawem to samo uczyniono w całej gminie Jastarnia; w Jastarni, Juracie 
i Kuźnicy��. Później w Miechucinie w gminie Chmielno i Mirachowie 
w gminie Kartuzy��. Podwójne nazwy pojawiły się też przed wjazdem na 
teren gminy albo powiatu; najpierw w gminie Linia��, potem w powiatach 
puckim i wejherowskim, a później w gminach Przodkowo i Żukowo. 
Wszędzie działo się to przed przyjęciem ustawy o mniejszościach 
�� Taki stan jest efektem mankamentów spisu powszechnego. Pytania nie obejmowały 
kwestii kaszubskiej etniczności, mówiły tylko o przynależności narodowej. W czasie 
spisu notowano też liczne przypadki (zwłaszcza w powiecie bytowskim), że ankieterzy 
w rubryce dotyczącej używanego języka automatycznie wpisywali: język polski. Do-
piero ostra kampania informacyjna przeprowadzona przez Zrzeszenie Kaszubsko – Po-
morskie w czasie spisu przyniosła efekt w postaci wpisywania języka kaszubskiego 
jako języka międzyludzkiej komunikacji. 
�� Pierwsza wieś na całych Kaszubach, „Norda” z 4 séwnika 1998r.
�� Magazyn TVG „Rodnô Zemia” z dn. 24.10.1999r. 
�� Magazyn TVG „Rodnô Zemia” z dn. 30.01.2000r.
�� Lëńskô gmina witô, „Norda” z 2 stëcznika 1998r.
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narodowych i etnicznych i języku regionalnym. Oznacza to, że według 
prawa było to działanie nielegalne. Ciekawe, że po 2005 roku, a więc 
po przyjęciu ustawy, specjalnie nie zauważamy nowych działań 
w tej materii. Może dlatego, że - jak czytamy w artykule 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”. Zaś, jak czytamy, jeden punkt dalej: „Koszty związane 
z wymianą tablic informacyjnych, wynikającą z ustalenia dodatkowej 
nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości, 
ponosi budżet państwa”. I właśnie na tej płaszczyźnie coś zaczęło się 
dziać na Kaszubach.

Pierwsi z tej możliwości postanowili skorzystać mieszkańcy wsi 
Szymbark i Potuły w gminie Stężyca��. Na sołeckich zebraniach wspólnie 
ustalili, że chcą, by oprócz polskich nazw, pojawiły się też kaszubskie. 
W tym roku, w lutym, rada gminy Stężyca podjęła uchwałę, w jakiej 
proponuje wszystkim wsiom w gminie wprowadzenie podwójnych 
nazw. Pisma szły do urzędu wojewódzkiego, a stąd z pozytywną opinią 
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam sprawa trafiła na 
obrady Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, gdzie 
po analizie prof. Jerzego Tredera okazało się, że co szósta nazwa zawiera 
błędy (między innymi chodziło o takie wsi, jak Klukowa Huta, Gołubie, 
Kamienica Szlachecka, Wygoda, Żuromino i Nowa Wieś). Pismo od 
gminy, że pięć szóstych nazw jest poprawnie zapisanych i mogą one być 
wcielone w życie, od dwóch tygodni leży już w ministerstwie. Tylko, że 
teraz urzędnicy nie wiedzą, jak przekazać pieniądze na wykonanie tablic. 
Ostatecznie jednak wydaje się, że ta sprawa dojdzie do szczęśliwego 
finału. Prawdopodobnie na wiosnę w gminie Stężyca pojawią się 

�� Magazyn TVG „Rodnô Zemia” z dn. 22.02.2006r.
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podwójne nazwy wsi��.
Mieszkańcom Szymbarka pozazdrościli mieszkańcy Chmielna, 

którzy – pod kierownictwem sołtysa Jana Piotrowiaka – zdecydowali, 
aby zgodnie z ustawą, nadać podwójne nazwy wszystkim osiedlom 
Chmielna. Sprawa szybko nabrała rozmachu. Przetoczyła się przez 
trójmiejskie media, w których wójt z przyjemnością chwalił się takimi 
pomysłami�0. Minęło jednak co najmniej półtora roku i nic. Na moje 
pytanie skierowane do działaczy Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 
w Chmielnie odpowiedziano mi: „Rzecz umarła”.

Trzeba jednak dopowiedzieć, że oba pomysły wyszły od mieszkańców 
sołectw, którzy rozumieją, że podwójne nazwy podkreślają kaszubską 
tożsamość. Wzruszony tym około osiemdziesięcioletni pan, o nazwisku 
Czerwionka z Szymbarka, mówił do kamery TVG z nieskrywaną 
radością, że kaszubski język teraz będzie w jego wsi wreszcie bardziej 
doceniony��. Włodarze, zarówno Stężycy jak i Chmielna, widzą to 
tylko jako turystyczną atrakcję. W Stężycy twórcza konsekwencja 
mieszkańców doprowadzi prawdopodobnie wnet do szczęśliwego finału, 
w Chmielnie rządzonym autorytatywnie przez jednostkę, rzecz została 
urwana. I pomyśleć, że niektórzy nazywają tę wieś stolicą rodnej mowy��. 
Trzeba powiedzieć tu bardzo wyraźnie, że jest to mit. Właśnie rządcy 
Chmielna są przeciwnie nastawieni wobec nauczania języka kaszubskiego 
w szkołach. Tylko w jednej wsi – Borzestowie – uczy się tego języka. Od 
lat jednak prokaszubskie działanie mieszkańców Borzestowa skutecznie 
prowokuje wójt gminy – rodowity Kaszuba��.
�� Inf. od Łukasza Grzędzickiego, prezesa O/Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 
w Szymbarku.
�0 Magazyn radiowy „Na Bôtach i w Bòrach”, magazyn „Rodnô Zemia z 31.05.2006r.
�� Magazyn TVG „Rodnô Zemia” z dn. 22.02.2006r.
�� Taką nazwę proponowano dla Chmielna za sprawą organizowanego tam konkursu 
„Rodnô Mòwa”.
�� Szczególnym przykładem jest próba powołania Kaszubskiego Gimnazjum w Bo-
rzestowie. Głównym rzecznikiem tej akcji jest radny Brunon Cirocki. Inicjatywa ta 
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Ten przykład pokazuje, jak bywa, podkreślam – bywa, koniunkturalnie 
wyzyskiwana kaszubszczyzna i ustawy z nią związane, które są przecież 
podwaliną do użytku naszej rodnej mowy w życiu publicznym. Także 
w nauczaniu szkolnym, gdzie coraz częściej stykamy się z naciskiem 
wójtów na inicjowanie nauki w szkołach, tylko dlatego, żeby uzyskać 
ministerialną dotację. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. Nie chcę 

tutaj podawać tych złych przykładów, choć są znane��. Powiem za to, 

że na szczęście są też dobre przykłady, rozsądnego, ewolucyjnego 

wprowadzania kaszubskiego do szkół, gdzie dba się też o dokształcanie 

nauczycieli. Tymi gminami są niewątpliwie Sierakowice i Żukowo, także 

Linia i zapewne Szemud. Może jeszcze dałoby się znaleźć kilka, ale 

i tak jest to bardzo mało spośród pięćdziesiąt kaszubskich gmin. Innym 

dużym problemem jest to, że wciąż wiedza i świadomość nauczycieli 

o zachowaniu i rozwoju języka kaszubskiego nie może nadążyć za wizją 

dzisiejszej etniczności, w tym roli najważniejszego jej wyróżnika – języka 

kaszubskiego. Wciąż nie możemy się doczekać tego, by ludzie, którzy 

z różnych powodów włączają się w ruch kaszubski, zawsze i wszędzie 

byli rzecznikami swego języka, zaświadczali o swoim pozytywnym 

stosunku wobec niego. I nie mówię tu bynajmniej o przypadkowych 

osobach, ale o dość znanych, nawet laureatach kaszubskiego dyktanda, 

którzy uczą języka kaszubskiego... przeważnie tylko po polsku��. Jest 

to przykre, że w kręgach Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego mówią 

o Kaszubach i konieczności uczenia kaszubskiego, zaś w otoczeniu 

prawdopodobnie nigdy nie zostanie zrealizowana. 
�� W jednym z miast kontrola stwierdziła nawet, że wykazywano nauczanie języka 
kaszubskiego, podczas gdy takiej nauki nie prowadzono. Sprawa była bardzo głośno 
komentowana w prasie.
�� Znany jest przykład nauczyciela kursu dla dorosłych, który prowadził w Gdyni 
zajęcia wyłącznie po polsku.
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krewnych, sąsiadów i swych znajomych spoza ZKP zrzucają z siebie 

tę obłudną maskę. Często są niewolnikami nieodległej przeszłości, gdy 

głośno występowali przeciwko kaszubszczyźnie. Ludzie w ich otoczeniu 

to pamiętają, dlatego dzisiaj ciężko jest tym nauczycielom, wójtom, 

burmistrzom, urzędnikom, etc., zmienić myślenie i stać się uczciwymi 

propagatorami kaszubszczyzny.

Jeśli poważnie myślimy o zachowaniu i rozwoju rodnej mowy musimy 

czynić to na wielu płaszczyznach i musi to być prawdziwa rodna mowa, 

a nie jakiś sztuczny język. Poprzekręcane formy, jakich nigdy nie było 

w języku kaszubskim, tylko drażnią Kaszubów i jeszcze bardziej zrażają 

ich do używania kaszubskiego. Paradoksalnie takie „ratowanie języka”, 

jest dobijaniem gwoździa do trumny. Musimy wgłębić się w tradycję 

języka, także tą stworzoną przez media w ostatnich siedemnastu latach. To 

jest kierunek sprawdzony i zaakceptowany przez telewidzów i słuchaczy. 

Od nas – w jakimś stopniu też od naszej Rady – zależy, czy my ten 

rozpoczęty po 1989 roku proces pięknie wesprzemy, czy będziemy go 

niszczyli udziwnieniami typu: redio, sprôwa, gromnicznik, końcówkami 

rzeczowników „-ëjô”, nazwami przypadków zapożyczanymi z łaciny 

(od czego Aleksander Labuda odstąpił w 1939 roku) i wieloma innymi 

„kwiatkami”, które teraz powstają na warsztacie Rady. Tych działań 

społeczność kaszubska nigdy nie zaakceptuje, bo są one obce dla niej. Tak 

więc dla dobra przyszłości kaszubskiego języka i jego szerokiej obecności 

w telewizji, radiu, prasie i publicznej administracji, należy odstąpić od 

indywidualnego działania, a wspólnie stać się mądrymi kontynuatorami 

ogólnego dorobku kaszubskiego dziedzictwa kulturowego.
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Renata Mistarz
Analiza programów nauczania języka kaszubskiego 
stosowanych w nauczaniu szkolnym po �999 r. i potrzeby  
w tym zakresie
(konspekt)

Referat w wymiarze czasowym ok. 40 minut obejmował następujące 
zagadnienia:

1. Zestawienie pt. „PROGRAMY DO NAUCZANIA JĘZYKA 
KASZUBSKIEGO” na podstawie Raportu pt. Organizacja i realizacja 
kształcenia dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych 
lub grup etnicznych w szkołach/placówkach województwa pomorskiego 
opracowanego przez Zespół ds. Diagnoz i Analiz Pomorskiego Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku w 2005 roku i w oparciu o arkusze diagnostyczne 
w nim zawarte. Zestawienie zawiera 29 programów zdiagnozowanych 
jako programy do nauczania języka kaszubskiego bądź nie spełniające 
tych wymogów wraz z odpowiednim komentarzem;

2.Prezentację Power Point pt.Prezentację Power Point pt. O programach nauczania języka 
kaszubskiego, zawierającą 26 slajdów z obszarów::

a) Opis programów nauczania języka kaszubskiego dopuszczonychOpis programów nauczania języka kaszubskiego dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez MEN

– Danuta Pioch, Program do nauczania języka kaszubskiego 
z elementami wiedzy o Kaszubach - numer dopuszczenia przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania DKW-40141150/00. Jest 
to program do nauczania zintegrowanego przedmiotu Język kaszubski 
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z elementami wiedzy o Kaszubach w szkole podstawowej od klas II do 
VI;

– 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 dopuszczenia DKOS-5002-36/06;

b) Prawo oświatowe związane z tworzeniem programów:
– z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych (Dz. 
U. 2007/157/1100);

– z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego 
programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania 
i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U.  z 2004/25/220); 

– z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 90, poz. 846);

– z dnia 3 grudnia 2002 r.  w sprawie warunków i sposobu 
wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 
i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup 
etnicznych  (Dz. U. 2002/220/1853);

– z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 
2004/43/393);  

– z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
(Dz. U. 2007/83/562). 
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c) Postulat doprowadzenia do zgodności zapisów 2 rozporządzeń 
(adresat – ZG ZKP poprzez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych): 

 – z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego 
programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania 
i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004/25/220) - § 24 
ust. 9;

 – z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu 
wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 
i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup 
etnicznych  (Dz. U. 2002/220/1853) – §  8.

d) Składniki programu nauczania ogólnego – zgodnie 
z rozporządzeniem z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do 
użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów 
nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. 
z 2004/25/220):

 – szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania;– szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania;;
– materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, 

uwzględniający treści nauczania określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego;;

– procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych;;
 – opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich– opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich 

oceny, z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w odrębnych 
przepisach;;

 – omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych, na jakich 
została oparta koncepcja programu, relacji do zakresu podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, a także ewentualnych specjalnych 
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warunków dotyczących realizacji programu;;
 – w przypadku publikacji programu - nazwiska rzeczoznawców, którzy 

opiniowali program..

e) Rodzaje programów językowych (gramatyczne, funkcjonalne, 
tematyczne, sytuacyjne, leksykalne).

f) Czynniki, które należy uwzględniać przy planowaniu kursu 
językowego (wiek uczniów i umiejętności językowe, które chcemy 
kształtować, poziom zaawansowania językowego uczniów na początku 
kursu, w przypadku szkół ponadgimnazjalnych wynikające z przepisów 
prawa - poziomy podstawowy i rozszerzony, dobór treści i ich selekcję 
i gradację).

g) Postulaty: 
 – uwzględnienie aktualnego dorobku nauki na temat rozwoju 

językowego dzieci i młodzieży (teorie rozwoju mowy i rozwoju 
językowego dziecka); 

 – uwzględnienie dorobku nauki na temat rozwoju poznawczego 
i społecznego dzieci i młodzieży (a rozwój kompetencji 
komunikacyjnej).

h) Postulaty o podjęcie dyskursu pedagogicznego (inicjacja – ZKP 
we współpracy z CEN i uczelniami wyższymi) nad następującymi 
kwestiami:

– nad rodzajem treści językowych wprowadzanych na poszczególne 
stopnie rozwoju ucznia;; 

– parametr wieku a przyswajanie 2-go języka, formy dwujęzyczności, 
wychowanie dwujęzyczne, programy bilingwalne.. 

i) Wybrane zagadnienia metodyczne nauczania języka etnicznego 
jako ojczystego (zagadnienia metodyczne, budowanie metodyki):
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 – różnica między nauczaniem języka obcego a nauczaniem języka 
ojczystego i etnicznego;; 

 – specyfika działań w nauczaniu języka ojczystego: kształtowanie 
tożsamości jednostkowej i wspólnotowej.. 

j) Wybrane zagadnienia inne:
 – znaczenie edukacji regionalnej dla nauczania języka kaszubskiego;; 
 – przykłady rozwiązań praktycznych w zakresie nauczania języków 

mniejszości na poziomie europejskim. Konieczność korzystania 
z doświadczeń europejskich w zakresie języków mniejszości w edukacji..

k) Wybrane treści programowe - elementy systemu języka 
kaszubskiego:

 – składnia;
– fonetyka i fonologia; 
– morfologia; 
[od strony opisowej, syntetycznej (na podstawie opracowań naukowych, 

dotyczących nauczania języków obcych wiadomo, że te systemy mają 
szczególne znaczenie dla rozwoju językowego użytkowników)].

l) Wybrane treści programowe: literatura kaszubsko-pomorska 
w nauczaniu języka kaszubskiego dzieci i młodzieży, która dotąd nie 
została opracowana od strony treściowej i merytorycznej.

m) Postulaty do ZKP i partnerów współpracujących (CEN, wyższe 
uczelnie):

 – Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy nauczycieli na temat 
składni, fonetyki i fonologii oraz morfologii kaszubskiej;;

 – Poznanie zasobów literatury kaszubsko-pomorskiej adresowanej 
do dzieci i młodzieży;; 

 – Dokonanie selekcji w/w treści do projektowanych programów 
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nauczania i poziomu wieku uczniów;; 
 – Próba syntezy doświadczeń różnych nauczycieli i wypracowania 

rekomendacji..

n) Wykorzystanie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego w programowaniu kursów kaszubskich

– poziomy biegłości językowej - skala ogólna (Common Reference 
Levels: global scale); 

– samoocena samoocena (Common Reference Levels: self assessment grid). 
o) Adresy: źródła pisane i internetowe:Adresy: źródła pisane i internetowe::
 – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (uczenie się, 

nauczanie, ocenianie), Wyd. CODN, Warszawa 2003;
 – Europejskie portfolio językowe dla dorosłych– Europejskie portfolio językowe dla dorosłych, CODN 2005;
 – Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat– Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat, CODN, 

Warszawa; 
 – Europejskie portfolio językowe dla uczniów od 10 do 15 lat (wraz– Europejskie portfolio językowe dla uczniów od 10 do 15 lat (wraz 

z europejskim paszportem językowym), CODN, Warszawa 2004;
 – Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkól– Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkól 

ponadgimnazjalnych i studentów, CODN Warszawa 2004;
 –– www.coe.int;
 –– www.linguanet-europa.org;

RKJ_biuletin_pl.indd   �� �00�-0�-��   ��:��:��



��

Hanna Makurat
Stan i problemy dzisiejszego języka kaszubskiego

Obecnie Kaszuby są najbardziej heterogenicznym pod względem 
lingwistycznym regionem w Polsce. Kaszubski obszar językowy, 
którego granice wyznaczają miejscowości: Gdańsk – Stara Kiszewa 
– Czersk – Chojnice – Człuchów – Miastko – Słupsk, to terytorium 
bilingwalne, na którym występuje naturalna dwujęzyczność, wynikająca 
stąd, że zamieszkująca ten obszar autochtoniczna społeczność kaszubska, 
posługuje się obok ogólnopolskiego językiem regionalnym.

Z perspektywy synchronicznej w odniesieniu do kaszubszczyzny 
nie można mówić o jednym i jednoznacznie zorganizowanym kodzie 
językowym. 

Zasadniczo język kaszubski funkcjonuje współcześnie w dwóch 
wariantach:

a) wariant znormalizowany, literacki, kulturowy, ogólny (kaszubski 
język literacki);

b) wariant nieznormalizowany (dialekty i gwary języka 
kaszubskiego).

Wariant znormalizowany jest w istocie tożsamy z pisaną odmianą 
kaszubszczyzny, znaną przede wszystkim kaszubskiej inteligencji. 
Ponadto normalizacja kaszubszczyzny nie jest jeszcze definitywnie 
zakończona oraz wymaga dłuższego czasu na rozpowszechnienie�.

Powszechnie w żywej mowie kaszubskiego społeczeństwa 
funkcjonuje wariant nieznormalizowany, tj. liczne odmiany gwarowe 
języka kaszubskiego. Według statystyk Jana Mordawskiego współcześnie 

� Zob. hasło norma językowa w: Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod. red. 
J. Tredera, Gdańsk 2006, s. 186-187.
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językiem kaszubskim posługuje się na co dzień ok. 81 tys. osób (14,2% 
społeczności kaszubskiej), natomiast znajomość języka regionalnego 
deklaruje 367, 5 tys. osób (64,5% społeczności kaszubskiej)�.

Funkcjonowanie współczesnego języka kaszubskiego należy zatem 
badać dwuaspektowo:

1) funkcjonowanie żywej mowy kaszubskiej społeczności,
2) funkcjonowanie kaszubskiego języka standardowego.
Funkcjonowanie żywej mowy społeczności kaszubskiej w istotny 

sposób związane jest z problemem znajdującego się w fazie regresu 
naturalnego bilingwizmu. Najistotniejszym symptomem wstecznej 
dwujęzyczności na kaszubskim obszarze językowym jest załamywanie 
się międzypokoleniowej transmisji języka kaszubskiego.

Najstarsza generacja zasadniczo posługuje się prawie wyłącznie 
językiem kaszubskim, jednak jest to kaszubszczyzna z licznymi 
naleciałościami polskimi. Średnie pokolenie język regionalny wykorzystuje 
w komunikacji ze starszymi użytkownikami regiolektu i często również 
w kręgach rówieśniczych. W rozmowach z najmłodszym pokoleniem, 
dla którego typowa jest pasywna znajomość kaszubszczyzny, przewagę 
ma polszczyzna. W językowych kontaktach najstarszego i najmłodszego 
pokolenia nieprzypadkowy jest asymetryczny model użycia języków: 
przedstawiciel starszego pokolenia użytkowa kodu kaszubskiego, 
reprezentant najmłodszej generacji odpowiada w kodzie polskim. 

Ponadto powszechnym w kaszubskich rodzinach zjawiskiem jest 
sytuacyjny kulturowo-językowy eskapizm�: rozmowy z najmłodszym 
pokoleniem prowadzone są w języku polskim, jednak kaszubszczyzna 
nie jest całkowicie wyeliminowana z językowej komunikacji w rodzinie, 

� 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. 297-298.
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stanowiąc podstawowy kod wykorzystywany w komunikacji między 
średnim i starszym pokoleniem. Skutkiem takich tendencji językowych 
jest stopniowy zanik języka kaszubskiego, przy jednoczesnym 
absorbowaniu elementów kaszubszczyzny przez polszczyznę.

Zachowania językowe związane z zahamowaniem przekazywania 
kaszubszczyzny wiążą się z powszechnym w kaszubskich rodzinach 
przekonaniem o niemożliwej komplementarności języka kaszubskiego 
i polskiego. Priorytetem kaszubskiej rodziny stało się zatem uczynienie 
polszczyzny substytutem niegdyś powszechnej kaszubszczyzny. 
Samoograniczenie� kaszubskiej mowy ma być metodą służącą wyuczeniu 
dzieci poprawnego języka polskiego. Niekompletna kompetencja 
komunikacyjna w polskim języku starszego i średniego pokolenia 
przyczynia się jednak do przekazywania kolejnej generacji wyłącznie 
kodu ograniczonego, a niewykształcenie kodu rozszerzonego.� 

Natomiast taki rozwój sytuacji językowej, w której żaden język 
nie jest gruntownie opanowany, prowadzi do rozwinięcia się dialektu 
kontaktowego (contact dialect)�. Współcześnie, będący wynikiem 
kontaktu polsko-kaszubskiego, lokalny język mieszany, zwany również 
mieszanką językową�, staje się podstawowym kodem używanym 
w kaszubskich domach rodzinnych. 

Wraz z zawężaniem się domowo-rodzinnej funkcji kaszubszczyzny 
stopniowo następuje nobilitacja języka kaszubskiego w sferach oficjalnych. 
Jak napisała Justyna Starczuk: multi- i bilingwizm to nie tylko fenomen 
� 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.
� Terminologia za: B. Bernstein, Socjoloingwistyka a społeczne problemy kształcenia, 
[w:] Język i społeczeństwo, wybrał i opatrzył wstępem M. Głowiński, Warszawa 1980, 
s. 83-119.
� Terminologia 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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języka, ale przede wszystkim jego funkcjonalności, tj. potrzebowania 
i wykorzystywania w praktyce� – tak więc postępujący regres kaszubsko-
polskiego naturalnego bilingwizmu staje się sygnałem do wzmacniania 
funkcjonalności kaszubszczyzny standardowej. Kaszubszczyzna, stając 
się mniej wyraźną w powszechnej mowie kaszubskiej społeczności, 
ewoluuje w stronę języka ogólnego, a zarazem elitarnego, używanego 
przez lokalną inteligencję.

Współcześnie funkcjonowanie kaszubskiego języka standardowego 
tożsame jest z funkcjonowaniem odmiany pisanej kaszubszczyzny, która 
ma zastosowanie: w edukacji, w prasie, w literaturze, w mniejszym 
zakresie również w administracji i nauce. Natomiast projekt realizacji 
znormalizowanego wariantu kaszubszczyzny w odmianie mówionej 
okazuje się teoretycznym wzorcem, nieosiągalnym nie tylko dla mas, 
ale niemającym współcześnie pragmatycznych konsekwencji też 
w środowisku konstytuujących go elit. Ponadto elementy gwarowe 
przenikają do odmiany pisanej, co uniemożliwia osiągnięcie pełnej 
realizacji normy, o czym pisze Jerzy Treder:

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

Problemy normalizacyjne kaszubszczyzny w istocie wynikają z dużego 
zróżnicowania wewnętrznego kaszubszczyzny�0. Żywe współcześnie 
liczne odmiany gwarowe stanowią barierę dla ukonstytuowania się 
i ugruntowania jednoznacznego i definitywnie ustalonego wariantu 

� 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 wyróżnił aż 76 gwar kaszubskich.
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ponaddialektalnego. Niekompletna standaryzacja kaszubszczyzny wiąże 
się z kolei z niekonsekwencjami w użyciu form.

Trudności związane z normalizacją mają również źródło w braku 
aprobaty społecznej dla ogólnej odmiany kaszubskiego języka literackiego 
i związaną z tym problemem małą funkcjonalnością standardowej 
kaszubszczyzny. Aby kaszubszczyzna rzeczywiście zyskała status 
języka kulturowego, konieczna jest najpierw jej akceptacja jako języka 
wysokiego w społeczności Kaszubów. Niski prestiż kaszubszczyzny 
w świadomości jej użytkowników jest natomiast czynnikiem hamującym 
standaryzację oraz spowalniającym rozprzestrzenianie kaszubszczyzny 
kulturowej. Jak pisze Brunon Synak:

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

Obecnie organem odpowiedzialnym za standaryzację języka 
kaszubskiego jest powołana 26 sierpnia 2006 r. Rada Języka Kaszubskiego. 
Definitywna normalizacja wymaga jeszcze wydania teoretycznych 
opracowań normalizacyjnych, takich jak gramatyka normatywna, 
ortografia języka kaszubskiego, współczesne słowniki różnych typów. 
Jak pisze Edward Breza, kaszubski język literacki wciąż jeszcze jest in 
statu nascendi��.

Oceniając perspektywy rozwoju obu wariantów, znormalizowanego 
i nieznormalizowanego, należy wziąć pod uwagę kierunki rozwoju 
zjawisk językowych. Ewolucja naturalnego bilingwizmu kształtowanego 
w kaszubskiej rodzinie zmierza w kierunku wstecznym. Rozwój 
kaszubskiego języku literackiego postępuje w kierunku jednolitej 
normalizacji. Możliwości dalszego rozwoju i funkcjonowania języka 
�� 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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kaszubskiego należy zatem wiązać z wariantem standardowym 
kaszubszczyzny.
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Hanna Makurat
Bilingwizm na kaszubskim obszarze językowym

Kaszubski obszar językowy to bilingwalny region w Polsce. Jest 
to terytorium, na którym występuje lokalna dwujęzyczność, związana 
z zamieszkującą ten obszar autochtoniczną społecznością kaszubską, 
która posługuje się zarówno językiem polskim jak i kaszubskim. 

W niniejszej pracy termin bilingwizm będzie rozumiany jako 
znajomość dwóch języków, tak aktywna jak i pasywna. Pasywny 
bilingwizm występuje wówczas, jeśli bilingwalna osoba choćby w jednym 
ze znanych jej języków nie posługuje się aktywnymi sprawnościami 
językowymi, ale rozumie usłyszane w tym języku komunikaty i/albo czyta 
teksty napisane w tym języku. Aktywny bilingwizm występuje wówczas, 
jeśli bilingwalna osoba oprócz rozumienia i czytania w obu językach też 
aktywnie posługuje się tymi językami, tzn. mówi i/albo pisze. 

Opisywany w niniejszej pracy bilingwizm Kaszubów ujmowany 
jest jako zjawisko społeczne, polegające na przemiennym używaniu 
dwóch języków, polszczyzny i kaszubszczyzny, na kaszubskim obszarze 
językowym przez indywidualnych użytkowników dwujęzyczności.

Bilingwizm na kaszubskim obszarze językowym jest zjawiskiem 
złożonym. Stopień bilingwizacji nie jest jednakowy we wszystkich 
pokoleniach, ponadto w odniesieniu do określonych grup wiekowych 
pojęcie bilingwizmu może budzić wątpliwości.. 

W odniesieniu do sytuacji językowej właściwej dla opisywanej 
w niniejszej pracy społeczności kaszubskiej szczególne znaczenie 
ma zawarty w powyższej definicji podział na bilingwizm pasywny 
oraz bilingwizm aktywny. Bilingwalna aktywność przedstawicieli tej 
społeczności związana jest przede wszystkim z przynależnością do 
odpowiedniej grupy wiekowej:
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1. w najmłodszym bilingwalnym pokoleniu (do 30 lat) – przeważa 
pasywny bilingwizm (pasywna znajomość kaszubszczyzny);

2. w średnim pokoleniu (31-50 lat) – przeważa aktywny 
bilingwizm;

3. w starszym pokoleniu (51-70 lat) – przeważa aktywny 
bilingwizm;

4. w najstarszym pokoleniu (71 lat i więcej) – przeważa pasywny 
bilingwizm (pasywna znajomość polszczyzny).

Badania terenowe przeprowadzone w latach 2004-2007 przez autorkę 
niniejszej pracy w miejscowościach: Lisie Jamy, Leszczynki, Kamienica 
Szlachecka, Mezowo, Glincz i Banino wykazują niejednolity stopień 
aktywności bilingwalnej społeczności kaszubskiej. 

Wszyscy przedstawiciele najmłodszego pokolenia (do 30 lat) jako 
język używany najczęściej, a jednocześnie język, w którym łatwiej im 
mówić, podawali polszczyznę. Języka kaszubskiego używają w szkole na 
lekcjach języka kaszubskiego, ewentualnie w rozmowach z najstarszymi 
przedstawicielami rodziny. Niektórzy respondenci przyznawali się, 
że języka kaszubskiego wcale nie używają. Językiem codziennym jest 
dla najmłodszego bilinwalnego pokolenia polszczyzna. Próby rozmów 
w kaszubskim języku z przedstawicielami najmłodszego pokolenia 
wykazywały częsty brak sprawności językowej w języku kaszubskim, 
właściwy dla tej grupy badanych.

Badania prowadzone wśród przedstawicieli średniego pokolenia 
(31-50 lat) wykazują, że informatorzy należący do tej grupy posługują 
się zarówno językiem kaszubskim, jak i polskim, zależnie od sytuacji, 
miejsca oraz współrozmówcy. Dla 50% badanych najczęściej używanym 
językiem jest kaszubszczyzna, dla 25% - polszczyzna, 25% podaje, że 
obu języków używa tak samo często. 50% informatorów deklaruje, że 
łatwiej im mówić językiem kaszubskim, 37,5% - polskim, 12,5% - mówi 
swobodnie zarówno w języku polskim jak i kaszubskim. 
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Starsi przedstawiciele (51-70) używają języka kaszubskiego 
w kontaktach ze wszystkimi, którzy znają język kaszubski, w różnych 
miejscach i sytuacjach. Polszczyzna używana jest jako język modlitwy 
oraz do kontaktu z obcymi, księdzem, urzędnikiem oraz często z dziećmi. 
62,5% badanych przedstawicieli starszego pokolenia podaje, że łatwiej 
im mówić językiem kaszubskim i tego języka używają najczęściej. 37,5% 
respondentów tak samo łatwo mówić im polszczyzną jak i kaszubszczyzną 
i tak samo często posługują się oboma tymi językami.

Przedstawiciele najstarszego pokolenia (71 lat i więcej) w znaczącej 
większości (85,7%) deklarują, że łatwiej im mówić w języku kaszubskim 
i tym językiem posługują się najczęściej, polszczyzna jest przez nich 
używana jedynie w sytuacjach, w których nie mogą porozumieć się 
w języku kaszubskim. Jedynie 14,3% respondentów z tej grupy wiekowej 
podaje, że równie często posługuje się polszczyzną, jak i kaszubszczyzną 
i w porozumienie w obu językach nie sprawia im  trudności. Jednak 
podczas rozmów prowadzonych z przedstawicielami najstarszego 
bilingwalnego pokolenia respondenci należący do tej grupy wiekowej 
chętniej jako język rozmowy wybierali kaszubszczyznę, a często również 
przyznawali się, że nie potrafią mówić po polsku albo też sprawia im to 
znaczną trudność.

Mimo nierównej aktywności bilingwalnej w poszczególnych grupach 
wiekowych bilingwizm występujący na kaszubskim obszarze językowym 
(bądź pasywny bilingwizm, bądź aktywny bilingwizm) jest faktem 
socjologicznym i ma charakter naturalny. 

Odwołując się do klasyfikacji dwujęzyczności dokonanej przez 
Weinricha� ze względu na stopień rozdzielenia obu języków, bilingwizm 
występujący na kaszubskim obszarze językowym należy określić jako 
bilingwizm (współrzędny) koordynacyjny (coordinate). Bilingwalni 

� Zob.: U. Weinrich, op. cit., s. 9-10.
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przedstawiciele społeczności kaszubskiej nie zawsze potrafią tłumaczyć 
słowa jednego języka na drugi, często nie potrafią podać odpowiednika 
kaszubskiego w języku polskim bądź też polskiego odpowiednika 
w kaszubszczyźnie. Poszczególne słowa zarezerwowane są bądź to dla 
polskiego kodu językowego, bądź dla kaszubskiego. 

Kwestia bilingwizmu socjologicznego na kaszubskim obszarze 
językowym wymaga też odrębnego omówienia z punktu widzenia 
przekształcania się i rozwoju sytuacji językowej na Kaszubach. Jak 
zauważył Einar Haugen, długotrwały bilingwizm mógłby się utrzymywać 
jedynie wówczas, gdyby na danym terytorium prowadzona była polityka 
językowa�, stwarzająca odpowiednie okoliczności dla utrzymania obu 
języków w proporcji bliskiej stanu równowagi. W przeciwnym razie 
dochodzi do ewolucji sytuacji językowej, związanej z niejednakowym 
statusem i brakiem odpowiedniości funkcji obu języków, a również ze 
zmianą pokoleń. Haugen opracował cykl, przedstawiający w sposób 
graficzny procesy językowe zachodzące w społeczności bilingwalnej�.

Cykl Haugena przedstawia typowy model naturalnego rytmu 
zmian sytuacji językowej społeczności mniejszościowych. Ewolucja 
przebiega od fazy monolingwizmu (posługiwania się jedynie językiem 
mniejszości (L�)) poprzez fazę bilingwizmu, w której można wyodrębnić 
etap nierównowagi języków, w którym przewagą ma język mniejszości, 
następnie etap przejściowego czasu stosunkowo równomiernej znajomości 
obu języków, i kolejno etap nierówności: przewagę ma język większości, 
aż do nastania etapu monolingwizmu (posługiwania się jedynie językiem 
większości (L�)). 

Wątpliwy wydaje się jednak przedstawiony na cyklu Haugena końcowy 
� Zob.: 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, op. cit., s. 70).
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etap rozwoju sytuacji językowej. W przypadku kontaktu bardzo bliskich 
i pokrewnych sobie języków ewolucja zmian sytuacji bilingwalnej nie 
musi kończyć się zastąpieniem L� przez L�. Silne wzajemne interferencyjne 
wpływy sprzyjają temu, aby w ostatniej fazie nastąpiło pomieszanie 
dwóch systemów językowych i powstanie dialektów mieszanych. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia m.in. w przypadku kontaktu opisywanych tu 
dwóch języków zachodniosłowiańskich – kaszubszczyzny i polszczyzny. 
Aby uwzględnić procesy rozwijające się w taki sposób cykl Haugena 
należałby przekształcić następująco: 

dialekt mieszany
L� ( L�

kontakt z L�

L�

dyglosjaL�L�

dialekt  
mieszany 

L� ( L�

L�

L�

bilingwizm

)

)

l�

Diagrama 1: Cykl przedstawiający ewolucję, będącą skutkiem 
kontaktu języków pokrewnych.
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Obecnie sytuację językową na Kaszubach należy określić jako 
sytuację przejściową między etapem stosunkowo równomiernej 
znajomości języków a etapem kształtowania się polsko-kaszubskiego 
dialektu mieszanego. Naturalny bilingwizm społeczności kaszubskiej 
znajduje się obecnie w fazie regresu (residual bilingualism). Objawem 
wstecznej dwujęzyczności na Kaszubach jest zaniechanie naturalnego 
przekazywania języka kaszubskiego z pokolenia na pokolenie 
w rodzinnych domach. 

Komunikacja średniego, starszego i najstarszego pokolenia 
z najmłodszym pokoleniem prowadzona jest obecnie najczęściej 
w języku polskim. Jednak niepełna kompetencja w tym języku prowadzi 
do intensyfiakacji polsko-kaszubskich interferencji językowych. Silne 
wzajemne wpływy polaszczyzny i kaszubszczyzny zmierzają w kierunku 
rozwijania się języka mieszanego, zwanego też dialektem kontaktowym  
(contact dialect)�. Regionalny kod mieszany staje się obecnie kodem 
językowym powszechnie używanym w rodzinnej komunikacji na 
Kaszubach.

Opisana powyżej sytuacja językowa na kaszubskim obszarze 
językowym prowadzi do wniosku, że dotąd bilingwalna społeczność 
Kaszub, znająca polski i kaszubski kod językowy, przekształca się 
obecnie społeczność językowo heterogeniczną, posługującą się w żywej 
mowie trzema kodami językowymi: językiem kaszubskim, językiem 
polskim i dialektem mieszanym, będącym skutkiem polsko-kaszubskiego 
kontaktu językowego.
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Bernstein B., Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia, 

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

� Terminologia za: J. Smolicz, Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, 
tłum. E. Grabczyk-Ryszka, Warszawa 1990, s. 141. 
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Hanna Makurat
Sytuacja języka kaszubskiego z punktu widzenia 

hierarchiczności języków i polityk językowych na płaszczyźnie 
diachronicznej i synchronicznej

Międzynarodowy porządek językowy jest również hierarchią feudalną 
odbijającą i uwieczniającą hierarchię imperialną. Kraje Centrum posiadają 
kultury „światowe” i „światowe” języki. Kraje Peryferii natomiast – 
proste języki i kultury. 

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

Istotą rzeczywistości językowej jest multilingwizm: Językowa Wieża 
Babel� stanowi zasadniczy parametr określający językowy porządek 
świata. Obszary jednojęzyczne są w zasadzie tworami teoretycznymi, 
które nie mają racji bytu w warunkach komunikacji lingwistycznej. 
Mnogość i różnorodność języków oraz ich współistnienie wiążą się z kolei 
z problemem relacji między językami – z hierarchicznością na arenie 
państwowej i międzynarodowej. Pluralizm i hierarchiczność języków są 
wyznacznikami międzynarodowej rzeczywistości językowej.

Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie sytuacji języka 
kaszubskiego w kontekście problematyki hierarchiczności języków oraz 
polityk językowych na płaszczyźnie diachronicznej i synchronicznej. 
Punktem odniesienia jest tutaj międzynarodowy porządek językowy 
rozumiany jako zespół relacji zachodzących między językami 

� Cyt. za: E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, 
Gdańsk 2002, s. 98.
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funkcjonującymi w warunkach komunikacji lingwistycznej i polityki 
językowej. Szczególnie ma się na uwadze problem kontaktów i konfliktów 
językowych kaszubszczyzny z językiem polskim i niemieckim.

Światowa dyglosja�, która dzieli językową rzeczywistość na języki 
większości i języki mniejszości, stanowi zasadniczy parametr określający 
językowy porządek świata. Relacje między językami większości 
i językami mniejszości są relacjami pionowymi: języki większości to 
językami dominujące, języki mniejszości – zdominowane. Koegzystencja 
tych języków na jednym terytorium nigdy nie jest równoprawna, 
co jest wynikiem stosowania odpowiednich polityk językowych. 
Hierarchiczny układ funkcjonującego lingwistycznie świata stanowi 
zatem arenę międzynarodowych konfliktów językowych, które w istocie 
są instrumentem i skutkiem konfliktów politycznych. O problemie tym 
pisze J.M. Tortosa:

(...) nie ma polityki językowej bez relacji międzynarodowych. 
Odwoływałem się w tej kwestii do światowej dyglosji, jako że w istocie 
konflikt lingwistyczny istnieje jako rezultat innych konfliktów na jakiejś 
globalnej scenie�.

Kaszubski obszar językowy� od najdawniejszych czasów jest 
terenem językowo heterogenicznym, określonym przez lokalne 
kontakty i konflikty lingwistyczne. Językowa polityka heterogenizacji 
zaczęła pojawiać się na tym obszarze dopiero pod koniec XX wieku. 
Do tego czasu języki „imperiów”, za jakie uznaje się tutaj polszczyznę 
� 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.
� J.M. Tortosa, op. cit., s. 95.
� Współcześnie granice kaszubskiego obszaru językowego wyznaczają następujące 
miejscowości: Gdańsk – Stara Kiszewa – Czersk – Chojnice – Człuchów – Miastko 
– Słupsk.
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i niemczyznę, wypierały bądź też wchłaniały autochtoniczny język 
„peryferii”� – kaszubszczyznę. 

Na terenach kaszubskich o ewentualnej jednojęzyczności Kaszubów 
można mówić wyłącznie w odniesieniu do czasu przed wiekiem XI�. 
Po 1000 r. historia kaszubskiego obszaru językowego jest w istocie 
historią przenikania się i rywalizacji mowy kaszubskiej, właściwej dla 
społeczności lokalnej, oraz przedostającej się na to terytorium niemczyzny 
i polszczyzny. 

Z perspektywy diachronicznej kaszubszczyzna, pomimo że na 
terytorium kaszubskim stanowiła język większości, w rezultacie polityk 
asymilacyjnych prowadzonych przez Polaków bądź Niemców nigdy 
w swojej historii nie funkcjonowała w sferach oficjalnych: społeczno 
politycznych czy administracyjnych. W kontaktach oficjalnych na 
Pomorzu Zachodnim zasadniczo dominował język niemiecki, na Pomorzu 
Wschodnim – język polski. 

 Prowadzone na terenach kaszubskich procesy polonizacyjne oraz 
germanizacyjne Kaszubów były lingwistycznym skutkiem polityk 
asymilacyjnych prowadzonych przez państwo polskie, pruskie bądź 
niemieckie. Akcje polonizacyjne oraz germanizacyjne następowały 
przemiennie i wiążą się one z następującymi wydarzeniami 
historycznymi:

1282 r. – układ w Kępnie, władzę nad Pomorzem objął książę 
Wielkopolski Przemysław II (polonizacja);
1308-1466 r. – panowanie krzyżackie na Kaszubach (germanizacja);
1466 r. – drugi pokój toruński, na podstawie którego Pomorze jako 
Prusy Królewskie zostało przyłączone do Polski (polonizacja);
XVI w. – reformacja; na obszarze kaszubskim pojawiła się Biblia 

� Terminy: język “imperium” i język “peryferii” za: J.M. Tortosa, op. cit., s. 109
� Por.: J. Treder, Z językowej przeszłości Kaszubów, [w:] tegoż, Historia kaszubszczyzny 
literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 9-11.

•

•
•

•
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w niemieckim tłumaczeniu Lutra (germanizacja liturgii na Pomorzu 
Zachodnim);
1648 r. – zakończenie wojny trzydziestoletniej, kiedy Pomorze 
Zachodnie znalazło się pod panowaniem Brandenburgii 
(germanizacja);
1772-1918 – czas zaboru pruskiego (germanizacja);
1939-1945 – II wojna światowa, okupacja hitlerowska na Pomorzu 
(germanizacja);
1952-1989 – homogeniczna polityka PRL, dyskryminacja języków 
mniejszości (polonizacja). 
Kaszubski obszar językowy to odwieczne terytorium "peryferii" 

znajdujące się pod wpływam imperialnego "centrum": polskiego, pruskiego 
bądź niemieckiego, które usiłowały uczynić Kaszubów obiektem polityk 
asymilacych i narzucić im język swojego "imperium". Relacje językowe 
na terenie kaszubskim zawsze miały charakter wertykalny: polszczyzna 
albo niemczyzna zajmowały pozycję dominującą, kaszubszczyzna była 
językiem zdominowanym. 

Zmiany sytuacji językowej kaszubszczyzny na arenie państwowej 
i międzynarodowej wiązane są z symboliczną datą 1989 r.�, kiedy nastąpił 
koniec Polskiej Republiki Ludowej. Po roku 1989 obserwuje się zmianę 
polityki językowej państwa polskiego wobec języków mniejszości 
i języków regionalnych i następuje w Polsce stopniowe przechodzenie 
od językowej polityki homogenizacji do polityki heterogenizacji. 

Próby podnoszenia prestiżu języka kaszubskiego na Kaszubach 
pojawiały się (wbrew antyregionalnej polityce PRL) już od początku lat 
osiemdziesiątych XX w. Ewolucja sytuacji języka kaszubskiego związana 
� A.F. Majewicz, T. Wicherkiewicz, Polityka językowa na Kaszubach na tle prawodaw-
stwa wobec mniejszości w jednoczącej się Europie (Diagnoza i postulaty), [w:] Kaszub-
szczyzna. Kaszëbizna...., s. 81-98; rok 1989 uznaje się za symbol początku zmiany po-
lityki językowej w Polsce, należy jednak mieć na uwadze, że symptomy regionalizacji 
pojawiały się już od początku lat osiemdziesiątych XX w.

•

•
•

•
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była z różnymi formami nobilitacji kaszubszczyzny, w szczególności 
w zakresie kaszubskiej edukacji, kaszubszczyzny w kościele oraz 
w kaszubskojęzycznych środków masowego przekazu. 

Funkcjonowanie języka w dużym stopniu było determinowane przez 
czynniki polityczne, jednak równie istotną kwestią było zaangażowanie 
się inteligencji kaszubskiej w działania socjolingwistyczne, które 
bezpośrednio wpływały na sytuację kaszubszczyzny�. 

Początki kaszubskiej edukacji wiąże się z powstaniem Zrzeszenia 
Kaszubskiego w 1956 r. Jednak konkretne próby regionalizacji nauczania 
na Kaszubach podjęto dopiero od 1981 r. Na początku lat osiemdziesiątych 
przy Zarządzie Głównym ZK-P powołana została Komisja Oświaty, która 
zajęła się ona sprawami kaszubskiej edukacji. Wówczas do szkół zaczęto 
wprowadzać lekcje mowy kaszubskiej. W 1991 r. powstała pierwsza 
Kaszubska Szkoła Podstawowa w Głodnicy i Kaszubskie Liceum 
Ogólnokształcące w Brusach. Na Uniwersytecie Gdańskim od 1982 r. 
prowadzone były Studia Podyplomowe z zakresu edukacji regionalnej 
oraz od 1991 r. – lektorat kaszubszczyzny. Naukę języka kaszubskiego 
regulują rozporządzenia MEN z 1991 r. i MENiS z 2001 r., zgodnie 
z którymi język kaszubski może nauczany jako przedmiot dodatkowy na 
wszystkich poziomach edukacji�.

Pojawienie się języka kaszubskiego w kościele ma swoje korzenie 
w pierwszej odprawionej w całości po kaszubsku przez ks. Franciszka 
Gruczę mszy świętej w nocy 26 października 1985 r. we wsi Wygoda 
w kaplicy M.B. Anielskiej. Od tego czasu zaczyna się rozpowszechniać 
zwyczaj mszy świętych z elementami kaszubskimi w liturgii. W 1992 r. 
ukazuje się pierwsze tłumaczenie Biblii na język kaszubski: Kaszëbskô 
Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewajelje w tłumaczeniu Franciszka Gruczy 
� A.F. Majewicz, T. Wicherkiewicz, op. cit., s. 82.
� Zob. hasło Kaszubszczyzna w szkole w: Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, 
pod red. J. Tredera, Gdańsk 2006, s. 119-124.
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(kolejne tłumaczenia to Swiãté Pismiona Nowégo Testameńtu Eugeniusza 
Gołąbka z 1993 r. i tłumaczenie z języka greckiego Ewangelii wg św. 
Marka o. dra Adama Sikory z 2001 r.). Sprawa kaszubszczyzny w liturgii 
uregulowana została 17 listopada 1993 r. w liście abpa Tadeusza 
Gocłowskiego�0. 

Kaszubszczyzna zaczęła regularnie rozszerzać swój zasięg 
w mediach. Od lipca 1990 r. w TV Gdańsk nadawany jest 20-
minutowy kaszubskojęzyczny program Rodnô Zemia. W Radiu Gdańsk 
prowadzone są stałe audycje w języku kaszubskim: Na Bôtach i w Bòrach 
i kaszubskojęzyczne wiadomości: Klëka (od 2004 r.). W 2004 r. zaczyna 
funkcjonować „Radio Kaszëbë”. Pojawia się kaszubskojęzyczna prasa: 
„Òdroda” (od 1999 r.) i „Zwónk kaszëbsczi” (od 2004 r.), ponadto 
kaszubskie teksty drukuje „Pomerania” i „Norda”. W internecie 
kaszubszczyzna występuje m.in. na portalach: naszekaszuby.pl, kaszubia.
com, rastko.net, kaszubi.pl, zymk.net��. 

 Faworyzowanie języka kaszubskiego w życiu publicznym 
wpływa na stopniowy wzrost jego pozycji społecznej. Przychylna 
kaszubszczyźnie polityka edukacyjna, polityka Kościoła Katolickiego 
i polityka mediów są czynnikami przyczyniającymi się do wzmacniania 
prestiżu języka regionalnego przede wszystkim na szczeblu lokalnym. 

Natomiast polityczno-prawna sytuacja kaszubszczyzny na arenie 
państwowej i międzynarodowej w istotny sposób została uregulowana 
w XXI w. Językowi kaszubskiemu jako regionalnemu językowi 
autochtonicznemu zapewniono ochronę prawem. Przejawy przychylnej 
językowi kaszubskiemu polityki językowej obserwuje się tak na 
szczeblu lokalnym, jak też państwowym i międzynarodowym. Aktem 
ustawodawczym, który określa stosunek prawny państwa polskiego 
�0 Zob. hasło Kaszubszczyzna w kościele w: Język kaszubski..., s. 115-117.
�� Zob. hasła Kaszubszczyzna w internecie; Kaszubszczyzna w prasie, Kaszubszczyzna w 
w radiu i TV, w: Język kaszubski..., s. 114-115, 118-119.
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do języka kaszubskiego, jest Ustawa o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r. (DZ.U. 
2005 Nr 17 poz. 141.), która weszła w życie 2 maja 2005 r. Na podstawie 
tej ustawy kaszubszczyzna uzyskała status języka regionalnego w Polsce. 
W paragrafie 4, artykule 19 ustawy zamieszczono zapis: „Językiem 
regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski”

Następstwem ustawy jest m.in. możliwość wprowadzenia języka 
kaszubskiego jako pomocniczego w gminach, w których co najmniej 
20% ludności posługuje się językiem kaszubskim, oraz wprowadzenie 
dodatkowych, kaszubskich nazw miejscowości i obiektów 
fizjograficznych.

Możliwości polityk językowych są świadomie wykorzystywane 
w środowiskach lokalnych poprzez podejmowanie działań z zakresu 
„planowania językowego”��. Dokumentem określającym sposoby 
realizacji proregionalnej polityki językowej jest opracowana przez ZK-P  
Strategia ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej��. 

Pomimo podnoszenia prestiżu języka regionalnego na obszarze 
językowym kaszubskim pozycję dominującą wciąż ma polszczyzna:

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��.

Mimo podejmowanych przez inteligencję kaszubską działań mających 
�� A.F. Majewicz, T. Wicherkiewicz, op. cit., s. 82.
�� Strategia ochrony i rozwoju języka i kultury kaszubskiej, Gdańsk 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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na celu podwyższenie prestiżu kaszubszczyzny i używania przez elity 
języka kaszubskiego jako oficjalnego, w porządek językowy wpisana 
jest hierarchia języków oficjalnych i swoisty stosunek społeczności do 
języka regionalnego. Z punktu widzenia porównawczego wartościowania 
języków język kaszubski nadal ma pozycję słabą. Jego niskie miejsce 
w hierarchii językowej wiąże się m.in. z małą rynkowością regiolektu 
i z powszechnym przekonaniem użytkowników kaszubszczyzny o jej 
małowartościowym statusie, bo jak pisze Brunon Synak:

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

Z perspektywy diachronicznej oraz podejmowanych współcześnie 
działań na rzecz ochrony i rozwoju języka kaszubskiego aktualną sytuację 
prawno-polityczną kaszubszczyzny ocenić należy jednak jako korzystną. 
Świadomie prowadzona przez środowiska inteligencji kaszubskiej 
polityka językowa sprzyja ochronie i rozwojowi kaszubszczyzny, co w 
konsekwencji prowadzi do podniesienia znaczenia języka kaszubskiego 
na szczeblu lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym.

W wielojęzycznej Europie hasło „mów językiem imperium” nie 
jest aktualne��. Każdy język mniejszościowy oraz regionalny uznawany 
jest za element europejskiego dziedzictwa i bogactwa kulturowego, 
w związku z tym powinien podlegać aktywnej ochronie i promocji. 
Najważniejszym dokumentem europejskim, określającym cele, zasady 
i środki ochrony oraz promocji języków regionalnych i mniejszościowych 
w życiu publicznym, jest sporządzona w Strasburgu 5 listopada 1992 r. 
Europejska Karta Języków Mniejszościowych lub Regionalnych. Polska 
�� 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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podpisała Kartę 12 maja 2003 r. i obecnie trwają przygotowania tego 
dokumentu do ratyfikacji.
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Marek Cybulski
Praktyczne aspekty Ustawy o mniejszościach narodowych 

i etnicznych oraz o języku regionalnym (6 I 2005. Dz. U. 2005 
Nr �7 poz. �4�.)

10 września 2003 roku przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego udali się do Warszawy do siedziby Sejmu RP z zamiarem 
dokonania wpisu Kaszubów do grupy mniejszości etnicznych, co by 
owocowało subwencjami i dotacjami ze skarbu państwa, zwłaszcza 
na rzecz języka kaszubskiego i generalnie kaszubskiej kultury. Te 
działania spotkały się ze sprzeciwem innych mniejszości, a także samych 
Kaszubów, którzy mieszkają na ziemi pomorskiej od wielu pokoleń, 
posługują się językiem kaszubskim, są jednak związani z kulturą polską 
i sami uważają się  za Polaków, w związku z czym nie chcą traktować 
siebie jako mniejszości w Polsce. Trzeba było zatem zrezygnować z tych 
projektów i podjąć nowe kroki. W tej sytuacji, aby zapewnić ochronę 
językowi kaszubskiemu, zdecydowano się działać w dwu kierunkach. 
Postanowiono – po pierwsze –  wesprzeć Europejską Kartę Języków 
Regionalnych i Mniejszościowych, na którą język kaszubski jest wpisany 
od maja 2003 r. (tu utworzono kaszubskie menu, zawierające oświatę, 
kulturę, sądownictwo), oraz – po drugie – wzbogacić polski program 
Karty o punkt języki regionalne, co w konsekwencji doprowadziło 
do uchwalenia analizowanej Ustawy o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Wymieniona Ustawa, uchwalona przez Sejm RP 6 stycznia 2005 r., 
weszła w życie w maju 2005 r. Wyszczególnia ona mieszkających 
w Polsce przedstawicieli mniejszości narodowych, posiadających 
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własne państwo (białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, 
rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska), i etnicznych, tego państwa 
pozbawionych (karaimska, łemkowska, romska, tatarska), przyznając im 
szczególne uprawnienia (prawo do używania swego języka w instytucjach 
i urzędach, tablic i napisów w językach mniejszości obok języka 
urzędowego, uczenia się i pielęgnowania języka mniejszości). Druga 
część tytułu sugeruje, że ustawa ta dotyczy języka etnicznego (rozdział 
czwarty), a informację, że językiem tym jest język kaszubski, podaje 
w par. 19. Gdy chodzi o traktowanie tego języka, zapewnia mu ochronę 
prawną, stosują się bowiem do niego podane wyżej przepisy odnoszące 
się do języków mniejszości.

Praktyczne aspekty wymienionej Ustawy dotyczą dwu sfer działania: 
szkolnictwa i życia administracyjnego, zwłaszcza na poziomie 
samorządów; będę je zatem analizował w tych aspektach.

Gdy chodzi o konsekwencje funkcjonowania wymienionej Ustawy 
w szkołach, MENiS wydało Zasady organizacji i finansowania 
nauczania języka kaszubskiego wg stanu na 1 maja 2005 roku. Ten 
czternastopunktowy dokument szczegółowo precyzuje zasady, na  
których winno się opierać nauczanie języka kaszubskiego. Według tych 
zasad szkoła podejmuje decyzję o nauczaniu języka kaszubskiego od 
pierwszego września nowego roku szkolnego na wniosek rodziców lub 
uczniów, którzy ukończyli szesnasty rok życia. Na zorganizowanie klasy 
potrzeba 7 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum oraz 14 w szkole 
ponadgimnazjalnej. W wypadku braku możliwości zorganizowania 
nauczania języka kaszubskiego w danej szkole dyrektor jest zobowiązany 
przekazać listę zgłoszonych organowi prowadzącemu szkołę, który 
zorganizuje międzyszkolne zespoły nauczania, w nich zaś liczba 
uczniów nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 20. Nauczanie języka 
kaszubskiego odbywa się na podstawie programów i podręczników 
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zatwierdzonych przez właściwego ministra, a subwencjonowane jest 
przez państwo.

Dziś w około 500-tysięcznej społeczności kaszubskiej około 80 
tysięcy osób mówi językiem ojczystym, spośród nich tylko około 
300 pisze po kaszubsku�. Fakt ów nie może dziwić, ponieważ przed 
rokiem 1989 kaszubszczyzna była nieobecna w szkole (tylko nieliczni 
nauczyciele, niekiedy wbrew stanowisku władz oświatowych, niektóre 
lekcje poświęcali Kaszubom i kaszubszczyźnie), a w roku 1984 istniała 
tylko jedna szkoła (na Głodnicy), w której uczono kaszubskiego 
kilkunastu uczniów. Dziś wygląda to zdecydowanie inaczej. W roku 
szkolnym 2004/2005 uczyło się kaszubskiego lub o Kaszubach w 100 
szkołach podstawowych 5196 uczniów, w 27 gimnazjach – 1345 uczniów 
– i w 3 szkołach średnich – 261 uczniów. Jest to jednak liczba stosunkowo 
niska, bo ciągle są szkoły na Kaszubach, z których wychodzą absolwenci 
z brakiem podstawowej wiedzy o rodzimym języku i kulturze.

Szacuje się, że na terenie Kaszub mieszka w tej chwili około 150 
nauczycieli języka z kwalifikacjami: 12 nauczycieli, którzy zdali 
egzamin eksternistyczny ze znajomości języka kaszubskiego i otrzymali 
uprawnienia do nauczania tegoż języka nadane przez ZK-P jeszcze w 1998 
r., 41 absolwentów 1. edycji Studium Podyplomowego Kwalifikacyjnego 
Pedagogiczno-Metodycznego Nauczania Języka Kaszubskiego 
(Uniwersytet Gdański, 2000–2001; wśród nich znaleźli się niektórzy 
nauczyciele z wymienionej wcześniej dwunastki), 51 słuchaczy 2. edycji 
Studium Nauczania Języka Kaszubskiego (2002–2004), 39 nauczycieli, 
którym nadało kwalifikacje Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie: 13 w XII 
2003 r. i 26 w 2005 r. Potrzeby w tym zakresie ciągle istnieją, ale też 
zgłaszają się kolejni chętni zainteresowani nabyciem kwalifikacji.
� Informacji na temat obecnej sytuacji edukacji kaszubskojęzycznej udzieliła mi Renata 
Mistarz, konsultant do spraw edukacji regionalnej w Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Gdańsku.
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Wcześniej, przed wejściem w życie omawianej Ustawy, trwały prace 
nad wprowadzeniem języka kaszubskiego do egzaminu maturalnego. Już 
w roku 2001 udała się do Warszawy do MENiS delegacja przedstawicieli 
kaszubskich środowisk nauczycielskich, by opracować  Sylabus do 
kaszubskiej matury. Efektem tego był fakt, że w roku szkolnym 2004/2005 
po raz pierwszy w historii można było również zdawać maturę (ustną 
lub pisemną) z języka kaszubskiego. Część ustna tego egzaminu trwała 
około 25 minut i  składała się: 1) z prezentacji po kaszubsku wybranego 
tematu, 2) rozmowy z egzaminatorem. Matura pisemna trwała 240 
minut i również składała się z dwu części: 1) pracy polskojęzycznej na 
temat kaszubskiej kultury oraz 2) dwóch testów (słowno-gramatycznego 
i badającego rozumienie testu pisanego po kaszubsku) oraz tłumaczenia z 
kaszubskiego na polski  (na napisanie własnego tekstu przeznaczono 1,5 
godziny, zaś na rozwiązywanie dwu testów i tłumaczenie z kaszubskiego 
na polski – 2,5 godziny), przy czym wolno było korzystać ze słowników. 
Maturę z języka kaszubskiego wybrała jedna uczennica Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach, trzynastu uczniów Liceum 
Kaszubskiego w Strzepczu (powiat wejherowski), czworo uczniów 
Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach i cztery uczennice 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Somoninie�. W 2006 roku maturę 
zdało 11 uczniów z tych trzech szkół.

 Dla najlepszego maturzysty z języka kaszubskiego Ewa i Grzegorz 
Szalewscy ufundowali specjalną nagrodę. Grzegorz Szalewski jest 
byłym starostą wejherowskim, jednym z twórców Kaszubskiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Strzepczu, jedynej na Kaszubach szkoły średniej, 
w której wszyscy uczniowie uczą się języka kaszubskiego, i jedynej 
szkoły średniej z językiem kaszubskim w północnej części Kaszub. 
Nagroda jest wręczana każdego roku, a depozytariuszem utworzonego 
� J. Kowalski, Statystyka i spostrzeżenia (ùczba kaszëbiznë), Pomerania, 2006, nr 1, s. 
57 –59, tenże, Ùczba kaszëbiznë 2005/2006, Pomerania, 2006, nr 1, s. 59 –62.
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na ten cel funduszu jest Szkoła Podstawowa w Głodnicy�.
Z wprowadzeniem kaszubszczyzny do szkół wiąże się również 

problem standaryzacji kaszubszczyzny. Autorzy podręczników 
i drukowanych konspektów lekcji często posługiwali się w zakresie 
słownictwa niegwarowego, np. podstawowej terminologii naukowej, 
głównie  gramatycznej, Słownikiem polsko-kaszubskim Jana Trepczyka�. 
Stosunkowo niedawno  wyszedł Kaszubski słownik normatywny Eugeniu-
sza Gołąbka�, po który również z pewnością sięgną nauczyciele.

Drugi praktyczny aspekt związany z wymienioną Ustawą to aspekt 
administracyjny.

W wyniku spisu powszechnego, jaki przeprowadzono w Polsce w roku 
2002, okazało się, że gmin, w których co najmniej 20% mieszkańców 
zadeklarowało, że ich językiem ojczystym jest kaszubski, jest dziesięć: 
Przodkowo, 49,0%, Sulęczyno 48,6%, Stężyca 43,2%, Sierakowice 
39,9%, Somonino 30,8%, Chmielno 34,8%, Linia 35,5%, Szemud 26,3%, 
Parchowo 22,3%, gmina wiejska Puck 30,9%� (co do wiarygodności 
tych wyników zgłasza się niekiedy zastrzeżenia, ponieważ nie wszyscy 
użytkownicy kaszubskiego zgłosili ten fakt w spisie, przyzwyczajeni do 
traktowania kaszubszczyzny jako dialektu polskiego). Konsekwencją 
tego jest fakt, że obecnie w świetle omawianej Ustawy w wymienionych 
gminach językiem pomocniczym (drugim po polskim), uprawnionym 
do używania w urzędach, jest język kaszubski, do którego znajomości  
� Hania Kos z Miłoszewa w powiecie wejherowskim jako najlepsza kaszubska matu-
rzystka w r. 2005 otrzymała jednorazowe stypendium ufundowane przez Ewę i Grze-
gorza Szalewskich z Rumi (i., Kaszubski maturzysta, Pomerania, 2005, nr 4, s. 87). 
W 2006 r. taką nagrodę otrzymała Katarzyna Główczewska z Czyczków.
� J. Trepczyk, Słownik polsko- kaszubski, t. I (A – Ó), t. II (P – Ż), naukowo opracował 
i aneksem opatrzył J. Treder, Gdańsk 1994.
� E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
� Początkowo planowano określić ów próg w wysokości 8% (w tej wersji dołączono by 
do owych gmin siedem następnych: Władysławowo około 14%, Żukowo około 12%, 
Krokowa około 11%, Luzino około 8%), jednak wobec sprzeciwu jednego z posłów, 
domagającego się progu 50%, zdecydowano się na kompromis w wysokości 20%.
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zobowiązani są urzędnicy (za co przysługuje im specjalne wynagrodzenie), 
zmuszeni udzielać odpowiedzi w mowie i piśmie po kaszubsku, jeśli 
w tym języku zwrócą się do nich interesanci. W tym celu uchwałę 
o wprowadzeniu języka pomocniczego musi podjąć Rada Gminy, po 
czym gmina jest wpisywana do Urzędowego Rejestru Gmin, a język 
pomocniczy jest oficjalnie używany w praktyce gminnej. Wolno wówczas 
również wprowadzić na tablice informacyjne dwujęzyczne (polskie 
i kaszubskie) nazwy miejscowości, ulic, wzgórz, jezior. W 2006 roku 
uchwałę taką podjęli radni gminy Stężyca, zatwierdzając 55 kaszubskich 
nazw. Z inicjatywy Zarządu Głównego ZK-P wydawnictwo „Region” 
wydało dwujęzyczny „Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych 
i fizjograficznych”�. 

Najbardziej widoczną konsekwencją obowiązywania wymienionej 
Ustawy jest zorganizowanie kursów języka kaszubskiego dla ponad 
trzystu urzędników (zgłosiło się więcej kandydatów niż przewidziano 
miejsc) w kilku miejscowościach województwa pomorskiego (m.in. 
w Kościerzynie, Gdańsku, Kolbudach, Żukowie, Pucku, Szemudzie); 
uczy się tu ogólnej literackiej kaszubszczyzny. Grupy słuchaczy dzielą się 
na początkujących i zaawansowanych. We wrześniu bądź październiku 
2005 r. uruchomiono 10 takich kursów, a planowano wówczas jeszcze 
uruchomić dodatkowo 15 takich kursów. Kursy obejmują 200 godzin, 
zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po cztery godziny dziennie, 
a  grupy liczą  8 osób. Słuchacze uczą się  z podręczników Danuty 
Pioch, które otrzymują darmowo, korzystają również ze Słownika gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej ks. dra Bernarda Sychty. Przetarg na 
organizowanie kursów wygrała Akademia Kształcenia Zawodowego 

� Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych. Pòlskò-kaszëbsczi 
słowôrz miestnëch ë fizjografnëch mión, pod red. A. Chludzińskiego, opracował zespół 
w składzie: E. Breza, M. Cybulski, J. Treder, R. Wosiak- Śliwa, Gdańsk 2006.
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w Gdańsku, finansuje je Unia Europejska (75%) i rząd RP (25%)��. 
Uznano przy tym, że posiadają znajomość języka kaszubskiego i nie 
muszą uczestniczyć w kursie ani zdawać egzaminów absolwenci ze zdaną 
maturą z języka kaszubskiego. Od października 2006 r. wdrażany jest 
projekt „ Język kaszubski dla pracujących”. Kursy obejmują 150 godzin 
(poziom zaawansowany – 9 grup) lub 200 godzin (poziom podstawowy 
– 9 grup)�.

Po wprowadzeniu Ustawy w periodyku Kaszëbskô Òdroda 
(nr 2/2005) przeprowadzono rozmowę z przedstawicielami samorządów 
owych dziesięciu gmin, w których kaszubski może stać się drugim 
oficjalnym językiem. Najbardziej przychylnie wypowiedział się wójt 
gminy Chmielno, Zbigniew Roszkowski. Podkreślił on, że gmina od 
dawna była znana z promowania kaszubskiej kultury (por. organizowanie 
corocznych ogólnokaszubskich centralnych eliminacji konkursu rodnej 
mowy) i odkąd jest wójtem, kaszubski zawsze był w pomocniczym 
użyciu w pracy gminy i w kontaktach urzędników z interesantami, 
a jeśli zajdzie taka potrzeba, pojawi się uchwała Rady Gminy na temat 
używania języka kaszubskiego. Dodał również, że w gminie pracuje 
2, 3 urzędników umiejących pisać po kaszubsku. Pozostali wójtowie 
i urzędnicy gmin odnieśli się do Ustawy już z pewną rezerwą, zgłaszając 
problemy, jakie w związku z tym się pojawiają bądź mogłyby się pojawić. 
Wójt gminy Sulęczyno, Jan Kulas, stwierdził, że Rada Gminy będzie 
głosować  realizację Ustawy, i sam jest zdania, iż należy uszanować 
pracę kaszubskich działaczy, którzy dużo zrobili dla uchwalenia Ustawy, 
poza tym samorząd jest do tego zobowiązany przez fakt, że gmina zajęła 
drugie miejsce wśród deklarujących używanie języka kaszubskiego. 
Sekretarz gminy Stężyca, Tomasz Brzoskowski, zapewnił, że Rada 
i Konwent Gminy będą dyskutować nad praktycznymi aspektami 
� (im),(im), Kaszubski w pracy, Pomerania, nr 3/2002, s. 40.
� Por. o tym J. Makurat w „Pomeranii” 2006, nr 11, s. 49.
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wprowadzenia w życie Ustawy. Radni są pewni tego, że wprowadzą 
dwujęzykowe tablice, gdy zaś chodzi o kaszubski w urzędach, nie ma 
jeszcze projektów konkretnych rozwiązań. Wójt gminy Linia, Stanisław 
Adamczyk, zapewnił, że Ustawa jest analizowana, a gmina będzie 
się starać wprowadzić ją w życie, ale nie jest pewien tego, czy uda 
się to zrobić w szybkim czasie. Wójt gminy Parchowo, Władysława 
Łangowska, stwierdziła, że punkty Ustawy możliwe do wprowadzenia 
w życie zostaną wprowadzone natychmiast, nie było jednak konkretnych 
dyskusji w gronie radnych na temat pozostałych punktów. O braku 
planów i dyskusji na temat wprowadzenia w życie Ustawy mówił 
również sekretarz gminy Przodkowo i wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Sierakowice, Jerzy Meronk, a wójt gminy Szemud, Zbigniew 
Engelbrecht, zwrócił uwagę na to, że gmina sąsiaduje z Gdynią i mieszka 
w niej dużo ludzi napływowych, nie-Kaszubów. Sekretarz gminy 
Somonino, Sabina Drewa, wspomniała o stosunkowo niewielkiej liczbie 
ludzi, umiejących pisać po kaszubsku, co powoduje pewien kłopot przy 
wprowadzeniu Ustawy w życie. Wójt wiejskiej gminy Puck, Tadeusz 
Puszkarczyk, stwierdził brak większego zainteresowania mieszkańców 
gminy wprowadzeniem Ustawy, i zadeklarował, że gmina zajmie się 
problemem wtedy, gdy pojawią się sygnały od mieszkańców, że chcą 
wprowadzenia Ustawy�0.

Problemem, jaki pojawi się przy tworzeniu kaszubskojęzycznych 
tekstów administracyjnych, jest brak powszechnie używanej kaszubskiej 
terminologii administracyjno-prawnej. Taką terminologię proponuje 
częściowo Jan Trepczyk w Słowniku polsko-kaszubskim i jest ona 
niekiedy stosowana w kaszubskich periodykach. Niektóre terminy są 
w niej identyczne jak w języku polskim (z uwzględnieniem kaszubskiej 
fonetyki), inne nawiązują do przyjętych dawniej na Kaszubach 
germanizmów. Wspomniany Słownik Trepczyka podaje jednak często 
wiele synonimów na oznaczenie tego samego pojęcia, co dla terminologii 
�0 P. Breza, Kaszëbsczi wchôdô do ùrzãdów, Kaszëbskô Òdroda /2005 nr 2, s. 6–7.
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urzędowej nie jest rozwiązaniem korzystnym, pamiętać jednak trzeba, że 
w intencji Trepczyka jest to swego rodzaju propozycja, by użytkownicy 
języka wybierali  najlepsze według nich słowa i upowszechniali je. 
Istnieją zatem pewne propozycje leksykalne, gdy chodzi o kaszubskie 
odpowiedniki podstawowych terminów w tym zakresie, życie jednak 
pokaże, które z nich i w jakim zakresie znajdą zastosowanie w żywej 
mowie.

Trzeba tu dodać, że umieszczanie w przestrzeni publicznej 
kaszubskojęzycznych tablic z nazwami miejscowości oraz nazwami 
ulic, a także w witrynach sklepowych napisów typu Më rozmiejemë 
pò kaszëbskù lub Tu mòże gadac pò kaszëbskù praktykowane było już 
wcześniej, przed wejściem w życie Ustawy, jako swego rodzaju atrakcja 
turystyczna w wymienionych i w pozostałych kaszubskich gminach Dziś 
można to już robić w ramach wymienionej Ustawy, w związku z czym 
„mieszkańcy kilku wsi podjęli decyzję o wystąpieniu do rad gmin 
z wnioskami popierającymi wprowadzenie dodatkowych nazw w języku 
kaszubskim. Tak było w Szymbarku, Potułach czy Miechucinie. Władze 
gmin, w których te miejscowości leżą, tj. Stężycy i Chmielna, rozpoczęły 
już stosowne procedury”��.

Konsekwencją wprowadzenia w życie omawianej Ustawy jest również 
możliwość zastosowania kaszubskojęzycznej wersji imienia i nazwiska 
przedstawiciela kaszubskiej mniejszości i wpisania jej do dowodu 
osobistego i innych oficjalnych dokumentów. Oficjalnie nikt jeszcze 
nie zdecydował się na taki krok, choć jeden z kaszubskich nauczycieli 
ujawnił mi, że ma takie plany.

Kolejnym krokiem promocji mowy Kaszubów stała się Strategia 
rozwoju języka kaszubskiego, przyjęta przez Radę Naczelną Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w lutym 2006 r. Jest to plan pracy nad 
kaszubszczyzną, rozpisany na lata. Zwrócono w niej uwagę przede 
wszystkim na konieczność docenienia rodzimego języka zwłaszcza 
�� Ł. Grzędzicki, Oficjalne nazwy w dwóch językach, Pomerania 2006, nr 4, s. 18. 
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przez młodych Kaszubów, co się wiąże z wprowadzeniem jego nauczania 
w przedszkolach oraz szkołach różnego typu, od podstawowych po 
wyższe��.

Jak z przeprowadzonego przeglądu wynika, również fakt 
wprowadzenia kaszubszczyzny do szkół przygotowywany był już 
dużo wcześniej, przed uchwaleniem analizowanej Ustawy, a obecnie te 
działania zostały niejako usankcjonowane i na pewno nabiorą większego 
tempa. Więcej pracy i przygotowań wymaga natomiast wprowadzenie 
języka kaszubskiego do urzędów.

Fakt wejścia w życie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym wiele na Kaszubach zmienił. Nauczyciele, 
którzy uczyli kaszubskiego i o Kaszubach, mogą, a nawet niekiedy 
w świetle obowiązujących przepisów muszą to robić, jeśli rodzice i starsi 
uczniowie wyrażą taką chęć. Dyrekcje szkół i organy prowadzące muszą 
zapewnić szkole dostateczną liczbę nauczycieli-specjalistów, natomiast 
organy samorządowe gmin, w których liczba kaszubskojęzycznych 
mieszkańców przekracza 20%, muszą być gotowe do komunikowania 
się z nimi po kaszubsku. Te posunięcia administracyjne, imponujące 
w porównaniu ze stanem sprzed kilku dziesięcioleci (choć liczba szkół 
z językiem kaszubskim ciągle jeszcze jest zbyt niska w porównaniu 
z potrzebami) pozwalają żywić nadzieję, że kaszubszczyzna nie podzieli 
losu wymarłych już języków i etnolektów, że nie znajdzie się wśród 
owych dwóch trzecich języków świata, którym – w świetle obecnych 
prognoz – grozi wymarcie.

Przedruk z: Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, pod red. Jerzego 
Tredera, KHNiT PAN, Warszawa 2006, s. 63–72.

�� R. Drzéżdżón, Kònferencjô ë żukòwsczé krówczi, Pomerania 2006, nr 3, s. 22.
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Dezyderata
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Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj, jaki spokój może 
być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź 
w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, 
słuchając też tego, co mówią inni: nawet głupcy i ignoranci, oni też mają 
swą opowieść. Jeżeli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny 
lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się 
zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, 
jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych 
kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat 
bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej 
cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne 
heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć; nie bądź cyniczny 
wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań 
jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez 
goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by 
w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się 
tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. 
Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem 
wszechświata: nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy 
to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być 
powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego 
istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia; 
w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. 
Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle 
jeszcze ten świat jest piękny... 

Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.
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Uważa się, że tekst znaleziony został kościele Św. Pawła w Baltimore 
w 1692. W rzeczywistości został on napisany w 1927 przez Maxa 
Ehrmanna (1872-1945).

[Dezyderata przetłumaczona na kaszubski na prośbę skierowaną 
do Rady Języka Kaszubskiego przez więźnia osadzonego w Zakładzie 
Karnym w Strzelcach Opolskich.]

RKJ_biuletin_pl.indd   ��� �00�-0�-��   ��:��:��



���

Biogramy członków  
Rady Języka Kaszubskiego
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Witold Bobrowski
Ur. w 1955 r.,  mgr wychowania 

plastycznego, nauczyciel w kaszubskich 
szkołach wiejskich od 1979 r. 

Debiutował w piśmie podziemnej 
„Solidarności” nauczycielskiej „Kontakty” 
(32/1986) wierszami „Nad zarkã Lecha B.” 
oraz „Drëszë”. Od 1984 r. redaktor i wydawca 
kaszubskojęzycznego pisemka „Vzénjik”. 
Autor licznych kaszubskich tekstów 
przeznaczonych do użytku szkolnego oraz wierszy okolicznościowych. 
Od 1991 r. pierwszy dyrektor i nauczyciel języka kaszubskiego w Szkole 
Podstawowej na Głodnicy - pierwszej szkole podstawowej z nauką języka 
kaszubskiego. Od 2000 r. do 2003 r. pierwszy dyrektor i nauczyciel języka 
kaszubskiego w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Strzepczu. 
Od 2000 r. do czasu delegalizacji w 2007 r. przez prezydenta Łukaszenkę, 
członek korespondent białoruskiej International Academy of National 
Minorities’ Research. W 2007 r. przeszedł na emeryturę.
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Edward Breza
Prof. dr hab., dr h.c. UKW, emerytowany 

prof. zw. Uniwersytetu Gdańskiego, nadal 
pracujący na stanowisku prof. zw. w Gdańskiej 
Wyższej Szkole Humanistycznej i w Wyższej 
Szkole Zawodowej w Ciechanowie, 
w Instytucie Filologiczno – Historycznym 
w Mławie, badacz nazw własnych 
Pomorza, zarówno nazw osobowych, jak 
i geograficznych; dialektolog: prace dotyczące 
gwar borowiackich i kociewskich, kaszubolog, historyk języka polskiego 
na Pomorzu, w tym wpływu języka łacińskiego na polszczyznę, metodyk 
nauczania gramatyki języka polskiego i kaszubskiego, popularyzator 
wiedzy językoznawczej, w latach 1992 – 2006 redaktor „Rocznika 
Gdańskiego”. Bibliografię jego prac (w ujęciu J. Tredera) zawierają: 
„Prace Językoznawcze Uniwersytetu Gdańskiego”, z. 19 – 20, Gdańsk 
1994, s. 15 – 46 (do r. 1992) i Księga jubileuszowa na 70. rocznicę życia 
pt. „Florilegium linguisticum”, red. J. Treder i A. Lewińska, Gdańsk 2002, 
s. 10 – 46 (za lata 1993 – 2002) oraz scalona w opracowaniu M. Jaracz 
w przygotowanej przez bydgoskich językoznawców polonistów Księdze 
jubileuszowej na 75 lat życia.
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Marek Cybulski
Dr nauk humanistycznych, pracownik 

Zakładu Historii Języka Polskiego, 
Dialektologii i Onomastyki Uniwersytetu 
Gdańskiego, polonista – językoznawca, 
specjalizujący się w zakresie dialektologii, 
zwłaszcza kaszubologii.

Autor książki „Rząd czasowników 
w kaszubszczyźnie” ( Gdańsk - Rumia 
2001), artykułów poświęconych 
kaszubskiej składni, morfonologii i leksyce, a także współautor  
podręczników do nauki kaszubskiego i poradnika dla nauczycieli.
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Roman Drzeżdżon
Ur. 4 września 1972 r. w Starzynie (gm. 

Puck). Absolwent Technikum Rolniczego 
w Kłaninie (1993 r.). Od 1996 r. pracuje 
w Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana 
Ceynowy. 

Poeta, prozaik, satyryk i felietonista 
kaszubski. Laureat kaszubskich konkursów 
literackich i ortograficznych. W 2007 r. otrzymał 
stypendium im. Izabelli Trojanowskiej dla 
dziennikarza kaszubskiego.

Założyciel i członek nieformalnego stowarzyszenie kaszubskich 
literatów „Zymk”. Współzałożyciel Kaszubskiego Kabaretu „Fif”. 
Współpracownik czasopism: „Gazeta Nadmorska”, „Norda – Dodatek do 
Dziennika Bałtyckiego”, „Kaszëbskô Òdroda”, „Pomerania”, „Stegna”, 
„Zymk”.

Współautor „Słowniczka polsko-kaszubskiego”, antologii poezji 
kaszubskiej „Dzëczé gãsë” (wraz z Grzegorzem J. Schramkem), autor 
tomiku „Czile słów…”. Opracował we współczesnej pisowni teksty 
Jan Patocka „Figle gniéżdżewsczich gbùrów” oraz Alojzego Budzisza 
„Dokôzë”.
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Stanisław Geppert
Twórca i redaktor portalu NaszeKaszuby.

pl. Autor pierwszych rozwiązań  
umożliwiających pisanie po kaszubsku 
na komputerach, współautor  
pierwszego kaszubskojęzycznego 
programu KaszEd (2002 r.), inicjator  
nadania językowi kaszubskiemu kodu 
„CSB“. Laureat nagród Medal Stolema 
i Skra Ormuzdowa. Urodzony w 1970 r., 
z wykształcenia inżynier elektronik.
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Eugeniusz Gołąbek
Ur. 26 VIII 1949 r. w Osowej (dziś 

dzielnica Gdańska). Jest samoukiem - 
literatem i muzykiem. Z zawodu technik 
elektryk, ukończył Technikum Komunikacyjne 
w Gdańsku. Pracuje jako robotnik, a na pisanie 
i muzykowanie wykorzystuje czas wolny po 
pracy zawodowej. 

 Jego pierwszym utworem 
opublikowanym w piśmie „Pomerania” po 
kaszubsku było opowiadanie „Òdpùst” (1979 r.), a potem, w ciągu 
następnych 15 lat, pisywał do „Pomeranii” i biuletynu ZG ZK-P felietony 
pod stałym tytułem „Przëscyganié czasu”. 

Jest autorem „Rozmówek polsko-kaszubskich” (1990 r.), zasad 
pisowni kaszubskiej „Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù” (1997 r.), przekładu 
Nowego Testamentu („Swiãté Pismiona Nowégò Testameńtu”, 1993), 
„Kaszëbsczégò Słowarza Normatiwnégò” (2005), współautorem (wraz 
z E. Pryczkowskim) modlitewnika „Më trzimómë z Bògã. Kòscelné 
mòdlëtwë i spiéwë” (1993), translatorem na j. kaszubski „Knédżi 
Psalmów” (1999) i in.
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Wanda Lew – Kiedrowska
Ur. w 1948 roku w Sierakowicach 

– nauczycielka języka polskiego 
i kaszubskiego. Była pierwszą nauczycielką 
języka kaszubskiego w Kaszubskim Liceum 
Ogólnokształcącym w Brusach. Języka 
kaszubskiego uczyła też na wszystkich 
edycjach Studium Edukacji Regionalnej 
i Alternatywnej, Studiach Podyplomowych dla 
Nauczycieli Języka Kaszubskiego i kursach 
organizowanych przez Akademię Kształcenia Zawodowego w Gdańsku. 
Obecnie jest członkiem Rady Języka Kaszubskiego i nauczycielką 
j. kaszubskiego w KLO w Strzepczu.   

Autorka scenariuszy do nauki j. kaszubskiego, inicjatorka kaszubskich 
dyktand ortograficznych (od 2002 r.) oraz „Majówek z gen. Józefem 
Wybickim” – Będomin – Sikorzyno (od 2005 r.), założycielka Zespołu 
Pieśni i Tańca „Niezabôtczi” i Dziecięco- Młodzieżowego Zespołu 
Instrumentalnego „Stężyca” oraz oddziału ZKP w Stężycy. 

Od nowej edycji korespondentka „Gazety Kartuskiej”, gdzie ukazały 
się jej pierwsze wiersze i felietony podpisywane pseudonimem „Damroka”. 
Współpracowała z „Sycyną”i magazynem „Na Bôtach i w Bòrach” 
w Radiu Gdańsk. Wydała tomik swoich wierszy „Dzéwczątkò i róża”.

Za pracę i działalność odznaczona m.in. „Medalem Edukacji 
Narodowej”, „Medalem Stolema”, „Skrą Ormuzdową”.
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Hanna Makurat
Ur. w 1982 r. w Gdańsku. W 2006 r. 

skończyła filologię polską na Uniwersytecie 
Gdańskim, gdzie napisała pierwszą pracę 
magisterską w języku kaszubskim. Obecnie 
doktorantka w Zakładzie Historii Języka 
Polskiego, Dialektologii i Onomastyki 
UG. Poetka, tłumaczka literatury z języka 
rosyjskiego, serbskiego, słoweńskiego 
i polskiego na język kaszubski.
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Dušan – Vladislav Paždjerski
Ur. w 1967 r. w Zienicy, dzisiejsza Bośnia 

i Hercegowina. 
Studia slawistyczne skończył w Belgradzie 

w 1992 r. Pracował w radiu, najstarszym 
serbskim wydawnictwie Matica Serbska. 
Doktorat obronił na UAM w Poznaniu 
w 2004 r. na temat serbsko - i chorwacko 
– polskiej leksykografii. W 2004 r. założył 
Kaszubską Bibliotekę Internetową Rastko-
Kaszuby. W 2006 r. dostał Medal Stolema. Jest członkiem Rady Języka 
Kaszubskiego. Od 2007 r. członek redakcji czasopisma literackiego 
„Korespondencja z Ojcem”. 

Badania naukowe skupiają się na kaszubsko – serbskich paralelizmach  
językowych. Przetłumaczył z języka polskiego na język serbski 
kilkadziesiąt dzieł literackich. Zajmuje się również popularyzacją kultury 
serbskiej w Polsce i kaszubskiej w Serbii.
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Danuta Pioch
Ur. 30. 01. 1959 w Gdańsku. Absolwentka 

filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. 
Jest nauczycielem i dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Mojuszu.  

Od kilkunastu lat zaangażowana 
w działania na rzecz krzewienia 
kaszubszczyzny. Wprowadziła w 1996 roku 
naukę j. kaszubskiego w Szkole Podstawowej 
w Mojuszu, gdzie powstawały scenariusze 
kolejnych podręczników i programy nauczania. Jest autorką programu 
dla szkoły podstawowej „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù”, zatwierdzonego 
przez MEN. Uzupełnieniem programu szkoły podstawowej są wydane 
jej trzy podręczniki:  „Kaszëbë. Zemia i lëdze”, cz. 1., „Żëcé codniowé 
na Kaszëbach”, cz. 2., „Najô domôcëzna”, cz.3.

Czynnie uczestniczy w pracach Komisji Oświaty ZKP, jest ekspertem 
ds. matury z j. kaszubskiego w OKE w Gdańsku, pracuje jako konsultant 
ds. nauczania j. kaszubskiego w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i 
Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach.
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Eugeniusz Pryczkowski
Członek Związku Autorów 

i Kompozytorów Scenicznych (2001) 
i Związku Literatów Polskich (2005), laureat 
kilku nagród literackich, m.in. Nagrody im. 
Romana Wróblewskiego i ogólnopolskich 
konkursów im. Jana Drzeżdżona i 
Mieczysława Stryjewskiego, dziennikarz, 
pisarz, współautor zbioru „Piesnie Rodny 
Zemi”, autor tekstów kaszubskich piosenek, 
tłumacz pieśni religijnych na kaszubski, redaktor  antologii współczesnej 
prozy kaszubskiej „Dërchôj królewiónkò” (1996), współautor książki 
do nabożeństwa „Më trzimómë z Bògã” (1998), autor ok. 3000 pozycji 
publicystycznych, wierszy, opowiadań. Wśród nich znalazły się: poetycki 
tomik „Na jimiã Bòsczé” (2000), tom prac prozatorskich „Sól zemi” 
(2007) i in.

Ur. 7. 7. 1969 r. w Wejherowie. Pochodzi ze wsi Stążki w dawnej 
gminie Sianowo. 

Współzałożyciel pisma „Tatczëzna” (1990), którego w końcowym 
okresie (1991) był redaktorem naczelnym; tygodnika „Norda” (1995); 
wydawnictwa Szos (1995).

Od początku istnienia telewizyjnego magazynu „Rodnô Zemia” 
lektor lekcji języka kaszubskiego. Po śmierci Izabelli Trojanowskiej, 
21.04.1995 r., wraz z Arturem Jabłońskim redaktor magazynu; od końca 
1998 r. prowadzi go samodzielnie przy współpracy grona młodych 
intelektualistów kaszubskich. 

Obecnie członek Zarządu Głównego ZKP oraz prezes Oddziału ZKP 
w Baninie.
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Za działalność dziennikarską na Kaszubach otrzymał międzynarodowe 
wyróżnienie „Polcul Foundation” (1998), laureat Medalu Stolema 
(1999) oraz wielu nagród i wyróżnień przyznawanych przez samorządy 
województwa pomorskiego, w tym także marszałka województwa. 
W 2006 otrzymał Medal 50-lecia Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.
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Karol Rhode
Ur. 15 lutego 1984 roku w Gdyni. 

Mieszka w Wejherowie. Absolwent II Liceum 
Ogólnokształcącego w Wejherowie. Jest 
studentem V roku politologii na Uniwersytecie 
Gdańskim. Pracuje w Radiu Kaszëbë jako 
tłumacz języka kaszubskiego. Działa w Klubie 
Studenckim „Pomorania” oraz Radzie Języka 
Kaszubskiego, gdzie jest koordynatorem 
Komisji Medialno-Administracyjnej.
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Jan Walkusz
Kapłan diecezji pelplińskiej, pracownik 

naukowy Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

Jest znany z dokonań naukowych 
(m.in. Duchowieństwo katolickie diecezji 
chełmińskiej 1918-1939) oraz jako eseista 
i poeta, tworzący w języku polskim 
i kaszubskim.
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Róża Wosiak – Śliwa
Dr nauk humanistycznych, pracownik 

Zakładu Historii Języka Polskiego, 
Dialektologii i Onomastyki Uniwersytetu 
Gdańskiego, polonistka – językoznawca, 
specjalizująca się w zakresie dialektologii, 
zwłaszcza kaszubologii; autorka ok. 50 
artykułów naukowych i popularnonaukowych 
o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 
poświęconych kaszubszczyźnie i kulturze 
języka  polskiego; współautorka (z M. Cybulskim) dwóch podręczników 
do nauki języka kaszubskiego: „Kaszubski język literacki. Podręcznik 
dla lektoratów” (Gdańsk 1992) oraz „Ùczimë sã pò kaszëbskù. Książka 
pomocnicza dla klas starszych” (Gdańsk 2001, Gdańsk 2005, Gdańsk 
2007); współautorka (z E. Brezą, M. Cybulskim, J. Trederem) „Polsko-
kaszubskiego słownika nazw miejscowych i fizjograficznych. Pòlskò- 
kaszëbsczégò słowarza miestnëch ë geògrafnëch mión”, red. A. Chlu-
dziński (Gdańsk 2006); redaktor naukowy dwóch serii „Pomorskie Studia 
Dialektologiczno-Onomastyczne” i „Ùczimë pò kaszëbskù. Materiałë dlô 
szkólnëch. Rozkłady, konspekty i scenariusze”; organizatorka gdańskich 
sympozjów „Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś”.

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa 
Miłośników Języka Polskiego, Rady Języka Kaszubskiego.

W obrębie badań naukowych R. Wosiak – Śliwy znalazł się język 
pisarzy kaszubskich, kaszubska składnia oraz leksyka (zwłaszcza nazwy 
potraw). 
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