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Podobnie jak nr 1. Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego, nr 2. podzie-
lić możemy zasadniczo na dwie części: I prawno-administracyjną i II mery-
toryczną. W części I prezentuje się nowy skład Prezydium Rady, zmieniony 
skład Komisji i aktualny stan Komisji oraz wykazy ich członków. Zmiany są 
wynikiem Zjazdu Walnego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i podjętych 
przez nowy Zarząd decyzji, w gestii bowiem Zarządu jest powoływanie i za-
twierdzanie władz Rady oraz członków poszczególnych Komisji. Tu znalazły 
się także podjęte przez Radę uchwały.

Rada działa głównie przez w jej skład wchodzące Komisje. I tak Ko-
misja Standaryzacji i Normalizacji Języka Kaszubskiego główny nacisk 
położyła w minionym roku na opracowanie form oficjalnych i zdrobnio-
nych imion, używanych przez Kaszubów; propozycje te po niektórych, nie-
licznych poprawkach przyjęła Rada. Nadto rozpatrywała zagadnienia wnie-
sione przez społeczność kaszubską, jak np. pisownia wyrażeń przyimko-
wych typu òb noc, òb dzéń; opracowała także teoretycznie ważne roz-
różnienie normy wzorcowej i normy regionalnej (por. podjęte uchwały). 
Z kolei Komisja Medialno-Administracyjna zajmowała się terminologią 
sportową, nazwami urzędów w Polsce oraz słownictwem komputerowym. 
Wypracowane propozycje przekazała Komisji Standaryzacji i Normaliza-
cji, będą one m. in. przedmiotem zainteresowań w przyszłym roku. Komi-
sja Polityki Językowej i Administracji wpółorganizowała i przygotowy-
wała wystąpienia na konferencji Ratyfikacja przez Polskę Europejskiej Kar-
ty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych... w Senacie RP w Warsza-
wie 17 IV 2008 r.; opiniowała postanowienia dotyczące języka kaszubskie-
go w części III w procesie ratyfikacji Europejskiej Karty Języków Regional-
nych lub Mniejszościowych, nadto dokonywała ekspertyz i wyrażała opi-
nię w związku z wprowadzaniem języka kaszubskiego jako pomocniczego 
w administracji gminnej i w nazwach miejscowości w gminach kaszubsko-
języcznych; uczestniczyła w współorganizacji międzynarodowej konferen-
cji z cyklu Partnership for Diversity nt. Regionalnej polityki językowej i Eu-
ropejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych w dn. 11 – 13 
IX 2008 we współpracy z European Bureau for Lesser-Used Languages, ZK-P 
i Samorządem Województwa Pomorskiego. Z członkami Komisji Edukacyj-
nej jako całością bądź poszczególnymi członkami kontaktowali się nauczy-
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Jistno jak nr 1. Biuletinu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, nr 2. prakticz-
no mòżemë pòdzelëc na dwa dzéle: I prawno-administracjowi i II merito-
riczny. W I dzélu prezentëje sã nowi skłôd Prezydium Radzëznë, zmienio-
ny skłôd Kòmisëjów i terôczasny stón Kòmisëjów a téż spisënk jich nôleż-
ników. Zmianë są brzadã Òglowégò Zjazdu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrze-
szeniô i pòdjimiãtëch przez nowi Zarząd rozsądzeniów, bò Zarząd mô 
władzã pòwòłiwaniô i zacwierdzaniô przédnictwa Radzëznë a téż nôleż-
ników apartnëch Kòmisëjów. Tu nalazłë sã téż pòdjimiãté przez Radzëznã 
ùchwôlënczi. 

Radzëzna òglowò robi przez wchôdającé w ji skłôd Kòmisëje. I tak 
Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji Kaszëbsczégò Jãzëka nôwik-
szi cësk w ùszłim rokù miała na zrëchtowanié òficjalnëch i zdrobniałëch 
fòrmów mión ùżiwónëch przez Kaszëbów; ne bédënczi pò niechtërnëch, 
niewielnëch pòprôwkach przëjãła Radzëzna. Króm tegò rozsądzała pro-
blemë wniosłé przez kaszëbską spòlëznã, jak np. pisënk przëmiónkòwëch 
wërażeniów ôrtu òb noc, òb dzéń; zrëchtowała téż teòreticzno wôż-
né rozróżnienié wzorcowi normë i regionalny normë (pòr. ùchwôlënczi). 
Zôs Mediowô Kòmisëjô zajima sã spòrtową słowizną, pòzwama ùrzãdów 
w Pòlsce a téż kòmpùtrową słowizną. Zrëchtowóné bédënczi przekaza-
ła Kòmisëji Sztandarizacëji i Normalizacëji, bãdą òne m.jin. przedmiotã 
zajinteresowaniów w przińdnym rokù. Kòmisëjô Jãzëkòwi Pòliticzi i Ad-
ministracëji wespółòrganizowała i rëchtowała wëstąpienia na kònferencji 
Ratyfikacjô przez Pòlskã Eùropejsczi Kartë Regionalnëch abò Miészëzno-
wëch Jãzëków… w Senace PR we Warszawie 17 IV 2008 r.; òbsądzała 
pòstanowienia tikającé sã kaszëbsczégò jãzëka w dzélu III w procese ra-
tifikacje Eùropejsczi Kartë Regionalnëch abò Miészëznowëch Jãzëków, 
króm tegò rëchtowała ekspertizë i wërażała òpiniã zrzeszoné z wprowa-
dzanim kaszëbsczégò jãzëka jakno pòmòcniczégò w gminowi administra-
cje i w pòzwach môlëznów w kaszëbskòjãzëkòwëch gminach; brała ùdzél 
w wespółòrganizacje midzënôrodny kònferencje z cyklu Partnership for 
Diversity nt. Regionalny jãzëkòwi pòliticzi i Eùropejsczi Kartë Regional-
nëch abò Miészëznowëch Jãzëków w dn. 11 – 13 IX 2008 w wespółrobòcë 
z European Bureau for Lesser-Used Languages, KPZ i Samòrządzëną 
Pòmòrsczégò Wòjewództwa. Z nôleżnikama Edukacjowi Kòmisëji jak-
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ciele głównie pow. kartuskiego i kościerskiego, którzy zamierzali przystąpić 
do egzaminu z języka kaszubskiego, uprawniającego do nauczania tego ję-
zyka na różnych szczeblach kształcenia; na kolejnych zebraniach opracowy-
wała propozycje terminologii gramatycznej i interpunkcyjnej, opracowała 
propozycje terminologii matematycznej; jej członkowie, zasiadający w Ra-
dach Gmin służyli radą i pomocą w opracowaniu propozycji kaszubskich 
nazw miejscowości itp.

Część II Biuletynu obejmuje zasadniczo referaty wygłoszone na sesji 
wyjazdowej w Starbieninie w dn. 17 – 18 X 2008. Nie publikujemy wypo-
wiedzianych tam głosów w dyskusji, gdyż zostały one albo uwzględnione 
przez referentów, albo zasugerowane Autorom do poprawy przez redak-
tora numeru. Jest jednak także wewnętrzna spójność obu części, np. prac 
Rady i Komisji dotyczy wystąpienie R. Wosiak-Śliwy, a odczyt E. Brezy na-
wiązuje do czterech uchwał w sprawie zasobu i formy imion kaszubskich. 
Podkreślić tu raz jeszcze trzeba, że kolumna III: imiona zdrobnione jest tyl-
ko propozycją dla użytkowników, poza którą w kontaktach familiarnych: 
rodzinie, szkole, zakładzie pracy, w życiu towarzyskim można swobodnie 
wychodzić.

Po ukazaniu się nru 1. Biuletynu do przedstawicieli ZK-P, redaktora, 
wielu autorów dochodziły głosy krytyki na rozstrzygnięcia Rady, tempo pra-
cy, przedmiot rozważań; niektórzy, nawet członkowie samej Rady, uznali za 
stosowne publikować swoje głosy w Internecie. Za wszelkie konstruktywne 
głosy wyrażamy jako Rada podziękowania, prosimy także o uwagi na temat 
nru oddawanego do Rąk PT Czytelników. Poszczególne Komisje Rady i sama 
Rada oprócz przyjętego planu pracy rozpatruje na bieżąco zgłaszane przez 
różne gremia i osoby prywatne problemy; jest ich dużo, a możliwości ko-
legialnego i demokratycznego rozpatrzenia ograniczone. Działamy według 
zasady prima primo; sprawom najważniejszym dajemy pierwszeństwo. Na-
turalne także, że efektywność pracy Komisji i Rady wynika ze stopnia zaan-
gażowania się w omawianą problematykę poszczególnych członków Rady. 

Niech kolejny, nowy numer Biuletynu służy kultywowaniu i rozwojowi 
języka kaszubskiego oraz bogatej kultury kaszubskiej, która jest częścią kul-
tury ogólnonarodowej.

W grudniu 2008 r.     Edward Breza



13

no całoscą abò apartnyma nôleżnikama kòntaktowelë sã szkólny przede 
wszëtczim z kartësczégò i kòscersczégò pòwiatu, chtërny chcelë przëstąpic 
do egzaminu z kaszëbsczégò jãzëka, co dôwô ùprawnienié do naùczaniô 
tegò jãzëka na różnëch rówiznach sztôłceniô; na pòstãpnëch zéńdzeniach 
rëchtowała bédënczi gramaticzny i jinterpùnkcyjny terminologie, zrëch-
towała bédënczi matematiczny terminologie; ji nôleżnicë, jaczi są w Ra-
dzëznach Gmin, służëlë radą i pòmòcą w zrëchtowaniu bédënków kaszëb-
sczich pòzwów môlëznów itp. 

Dzél II Biuletinu prakticzno òbjimô referatë wëgłoszoné na wëjazdowi 
sesje w Starbieninie w dn. 17 – 18 X 2008. Nie pùblikùjemë wërzekłëch tã 
głosów w diskùsje, bò òstałë òne abò przëjãté przez referentów, abò za-
bédowóné Aùtoróm do pòprawë przez redaktora numru. Równak je téż 
bënowé lepiszcze nëch dwùch dzélów, np. robòtë Radzëznë i Kòmisëjów 
tikô sã wëstąpienié R. Wòszôk-Slëwë, a òdczit É. Brézë nawlékô do sztërech 
ùchwôlënków w sprawie zasobù i fòrmë kaszëbsczich mión. Pòdsztréchnąc 
tu jesz rôz mùszi, że kòlumna III: zdrobniałé miona je leno bédënkã dlô 
brëkòwników, za chtërny w familiarnëch kòntaktach: rodzëznie, szkòle, fir-
mie, w towarzësczim żëcym mòżna swòbódno wëchadac.

Pò ùkôzanim sã nru 1. Biuletinu do przedstôwców KPZ, redaktora, 
wielu aùtorów dochôdełë głosë kriticzi na rozsądzenia Radzëznë, chùtkòsc 
robòtë, przedmiot rozwôżaniów; niechtërny, nawetka nôleżnicë sami Ra-
dzëznë, ùznelë za włôscëwé pùblikòwac swòje głose w Jinternece. Za wszel-
czé kònstruktiwné głosë jakno Radzëzna dzãkùjemë, prosymë téż ò ùwôdżi 
na témã nru, jaczi òddôwómë w rãce Tczëwôrtnëch Czëtińców. Apart-
né Kòmisëje Radzëznë i sama Radzëzna, òkróm przëjãtégò planu robòtë, 
na bieżąco rozsądzô zgłoszoné przez wszelejaczé karna i lëdzy problemë; 
je jich wiele, a mòżlëwòscy wespólnégò i demòkraticznégò rozsądzeniô 
ògreńczoné. Robimë wedle reglë prima primo; nôwôżniészé sprawë są na 
pierszim môlu. Prôwdac téż, że skùtkòwnosc robòtë Kòmisëjów i Radzëznë 
wëchôdô ze stãpnia włączeniô sã w robòtã nad òbgôdiwóną problematiką 
apartnëch nôleżników Radzëznë. 

Niech pòstãpny, nowi numer Biuletinu służi pòdtrzëmëwaniu i rozwi-
jowi kaszëbsczégò jãzëka ë bòkadny kaszëbsczi kùlturë, chtërna je dzélã 
òglowònôrodny kùlturë.

W gòdnikù 2008 r.    Édwôrd Bréza
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Regulamin Komisji Polityki Językowej 
i Administracji Rady Języka Kaszubskiego

§ 1.
Komisja Polityki Językowej i Administracji, w dalszej części Regulami-

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

Komisja została powołana 18 stycznia 2008 r. na I Zebraniu Plenarnym 
RJK. Powołanie Komisji uzyskało akceptację Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego (zgodnie z § 11 ust. 1. Regulaminu RJK). 

§ 2.
Komisja zakresem swej działalności obejmuje wszelkie zagadnienia 

związane z polityką językową i administracją Rady Języka Kaszubskiego. 
Zadania Komisji to:

1. Organizacja lub współorganizacja wystąpień na konferencjach do-
tyczących Ratyfikacji przez Polskę Europejskiej Karty Języków Regio-
nalnych lub Mniejszościowych oraz innych przedsięwzięciach po-
święconych promocji języka kaszubskiego.

2. Organizacja lub współorganizacja międzynarodowych konferencji 
z cyklu Partnership for Diversity nt. Regionalnej polityki językowej 
i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych itp.

3. Opiniowanie i ekspertyza postanowień dotyczących języka kaszub-
skiego w części III w procesie ratyfikacji Europejskiej Karty Języków 
Regionalnych lub Mniejszościowych.

4. Opiniowanie i ekspertyza kwestii związanych z postanowieniami 
Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku re-
gionalnych w zakresie wprowadzania języka kaszubskiego jako po-
mocniczego w administracji gminnej i nazwach miejscowych w gmi-
nach kaszubskojęzycznych.

5. Przeprowadzenie kwerendy i sporządzenie raportu z wdrażania tych 
postanowień w gminach kaszubskojęzycznych. 

6. Opracowanie i promowanie słownictwa dotyczącego polityki języ-
kowej i administracji.

7. Inne sprawy zlecone przez RJK.
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Regùlamin Kòmisëji Jãzëkòwi Pòliticzi 
i Administracëji Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

§ 1.
Kòmisëjô Jãzëkòwi Pòliticzi i Administracëji, dali w Regùlaminie zwó-

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

Kòmisëjô òstała pòwòłónô 18 stëcznika 2008 r. na I Òglowim Zéńdzenim 
RKJ. Pòwòłanié Kòmisëji òstało zaakceptowóné bez Przédnika Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô (zgódno z § 11 ùst. 1. Regùlaminu RKJ). 

§ 2.
Kòmisëjô w òbrëmienim swòjégò dzejaniô mô wszelejaczé problemë 

zrzeszóné z jãzëkòwą pòlitiką i administracją Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. 
Zadania Kòmisëji to:

1. Rëchtowanié i wespółrëchtowanié wëstąpieniów na kònferencjach 
tikającëch sã Ratifikacje przez Pòlskã Eùropejsczi Kartë Regional-
nëch abò Miészëznowëch Jãzëków a téż jinëch projektów namie-
nionëch promòcje kaszëbsczégò jãzëka.

2. Rëchtowanié i wespółrëchtowanié midzënôrodnëch kònferencjów 
z cyklu: Partnership for Diversity nt. Regionalny pòliticzi jãzëkòwi 
i Eùropejsczi Kartë Regionalnëch abò Miészëznowëch Jãzëków itd.

3. Òbtaksowiwanié i ekspertiza rozsądzeniów tikającëch sã 
kaszëbsczégò jãzëka w III dzélu w procese ratifikacje Eùropejsczi 
Kartë Regionalnëch abò Miészëznowëch Jãzëków.

4. Òbtaksowiwanié i ekspertiza problemów zrzeszonëch z rozsądze-
niama Ùstawë ò nôrodnëch i etnicznëch miészëznach ë ò regional-
nym jãzëkù w òbrëmienim wprowadzeniô kaszëbsczégò jãzëka jak-
no pòmòcowégò w gminowi administracje i pòzwach môlëznów 
w kaszëbskòjãzëkòwëch gminach.

5. Zrobienié kwerendë i zrëchtowanié rapòrtu z wprowadzaniô nëch 
rozsądzeniów w kaszëbskòjãzëkòwëch gminach. 

6. Zrëchtowanié i promòwanié słowiznë tikający sã jãzëkòwi pòliticzi 
i administracje.

7. Jinszé sprawë zléconé bez RKJ.
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§ 3.
W skład Komisji wchodzą osoby zajmujące się problematyką języka ka-

szubskiego należące do Rady Języka Kaszubskiego i spoza niej:
1. dr Tomasz Wicherkiewicz – przewodniczący Komisji;
2. Tomasz Fopke – członek Komisji;
3. Karol Rhode – 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 dzia-

ła w składzie dotychczasowym.
W czasie kadencji istnieje możliwość dokonywania zmian w składzie 

osobowym Komisji.

§ 4.
Zebrania Komisji zwołuje jej przewodniczący. Odbywają się one w mia-

rę 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 Polityki Językowej i Administracji 
Rady Języka Kaszubskiego
przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim
ul. Straganiarska 20/23     80-837 Gdańsk

Zatwierdzam:
Edward Breza

Przewodniczący RJK
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§ 3.
W skłôd Kòmisëji wchôdają lëdze zajimający sã sprawama kaszëbsczégò 

jãzëka, ny mdący w Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka, jak téż ny, jaczi w ni nie są:
1. dr Tomôsz Wicherkewicz – czerownik Kòmisëji;
2. Tomôsz Fópka – nôleżnik Kòmisëji;
3. Karól Rhode – nôleżnik Kòmisëji.

Nôleżników Kòmisëji pòwòłiwô Prezydium RKJ.
Pòwòłanié nôleżników Kòmisëji nastąpiwô na trzëlatną kadencjã RKJ.
Kadencjô nôleżników Kòmisëji zaczinô sã òd dnia ji pierszégò zéńdzeniô. 
Pò skùńczenim kadencje do czasu pòwòłaniô nowégò składu Kòmisëjô 

dzejô w donëchczasnym składze.
Òb czas kadencje je mòżlëwòsc robieniô zmianów w składze Kòmisëji.

§ 4.
Zéńdzenia Kòmisëji zwòłiwô ji czerownik. Òdbiwają sã òne, jeżlë je 

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

§ 5.
Regùlamin Kòmisëji pò pozytiwnym òbtaksowanim bez Radzëznã 

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

§ 6.
Ùdbë w sprawie rozsądzeniów Kòmisëji ë pòdawanié jejich do pùbliczny 

wiédzë, pòdjimô Òglowé Zéńdzenié RKJ.

Adresa do korespòndencje:
Kòmisëjô Jãzëkòwi Pòliticzi i Administracëji
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka
kòl Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô
sza. Straganiarskô 20/23       80-837 Gduńsk

Zacwierdzóm:
Édwôrd Bréza
Przédnik RKJ



Postanowienia 



Pòstanowienia 
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Korekta 

Uchwały Nr 7/RJK/07 pkt 5.

Punkt 5. otrzymuje brzmienie:
W rzeczownikach żeńskich pochodzenia obcego, pierwotnie zakoń-

czonych na -ijô || -ëjô, obecnie -’ô, np. historiô, mòdernizacjô, w do-
pełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej funkcjonują 
dwie równoległe końcówki -i ||-e, np. historii || historie, mòdernizacji 
|| mòdernizacje.
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Pòprôwka 

Ùchwôlënkù Nr 7/RKJ/07 pkt 5.

Pùnkt 5. dostôwô brzmienié:
W białogłowsczich jistnikach cëzégò pòchôdaniô, z pierwòsznyma 

zakuńczeniama -ijô || -ëjô, dzysô -’ô, np. historiô, mòdernizacjô, 
w genetiwie, datiwie ë lokatiwie pòjedińczi lëczbë fùnksnérëją dwa 
równoległé kùnôszczi -i ||-e, np. historii || historie, mòdernizacji || 
mòdernizacje.



Uchwały



Ùchwôlënczi
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Uchwała Nr 1/RJK/2008 z dnia 18.01.2008 r. 
w sprawie powołania 

Komisji Polityki Językowej i Administracji RJK

• Przewodniczącym Komisji został dr Tomasz Wicherkiewicz;
• Członkiem Komisji - Tomasz Fopke.

Uchwała Nr 2/RJK/08 z dn. 18.01.2008 r. 
w sprawie wyboru formy gramatycznej 

w nazwach komisji RJK

Rada Języka Kaszubskiego opowiada się za dłuższą formą wyrazu wo-
bec krótszej. Odtąd funkcjonować będzie forma: kòmisëjô, a nie: kòmisjô, 
a zatem:

1. Kòmisëjô Edukacëji Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka ‘Komisja 
Edukacji Rady Języka Kaszubskiego’;

2. Mediowô Kòmisëjô Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka ‘Komisja Me-
dialna Rady Języka Kaszubskiego’;

3. Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka ‘Komisja Standaryzacji i Normalizacji Rady Języka Kaszub-
skiego’;

4. Kòmisëjô Jãzëkòwi Pòliticzi i Administracëji Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka ‘Komisja Polityki Językowej i Administracji 
Rady Języka Kaszubskiego’.



27

Ùchwôlënk Nr 1/RJK/2008 z dnia 18.01.2008 r. 
w sprawie pòwòłaniô 

Kòmisëji Jãzëkòwi Pòliticzi i Administracëji RKJ

• Przédnikã Kòmisëji òstôł dr Tomôsz Wicherkiewicz;
• Nôleżnikã Kòmisëji – Tomôsz Fópka.

Ùchwôlënk Nr 2/RJK/08 z dn. 18.01.2008 r. 
w sprawie wëbieru gramaticzny fòrmë 

w pòzwach kòmisëjów RKJ

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka je za dłëgszą fòrmą słowa miast krót-
szi. Òdnąd fùnkcjonowac bãdze fòrma: kòmisëjô, a nié: kòmisjô, temù téż:

1. Kòmisëjô Edukacëji Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka ‘Komisja 
Edukacji Rady Języka Kaszubskiego’;

2. Mediowô Kòmisëjô Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka ‘Komisja Me-
dialna Rady Języka Kaszubskiego’;

3. Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka ‘Komisja Standaryzacji i Normalizacji Rady Języka Kaszub-
skiego’;

4. Kòmisëjô Jãzëkòwi Pòliticzi i Administracëji Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka ‘Komisja Polityki Językowej i Administracji 
Rady Języka Kaszubskiego’.
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Uchwała Nr 3/RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. 
w sprawie pisowni niektórych wyrażeń 

przyimkowych, przysłówków złożonych 
oraz wyrazów

Rada Języka Kaszubskiego zaleca oddzielną pisownię wyrażeń przyim-
kowych typu: òb czas, òb noc, òb lato, òb dzéń.

Rada Języka Kaszubskiego ustala łączną pisownię przysłówków złożo-
nych typu: dotëchczas, donëchczas.

Rada Języka Kaszubskiego zaleca pisownię z łącznikiem przysłówków 
złożonych typu: ruk-cuk, tej-sej, tam-sam, figi-migi.

Rada Języka Kaszubskiego ustala pisownię sztôłt ‘kształt’ (bez ch).
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Ùchwôlënk Nr 3/RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. 
w sprawie pisënkù niechtërnëch 

przëjimkòwëch wërażeniów, złożonëch 
przësłówków ë słowów

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje rozłączny pisënk przëjimkòwëch 
wërażeniów ôrtu: òb czas, òb noc, òb lato, òb dzéń.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka rozsądzô łączny pisënk złożonëch 
przësłówków ôrtu: dotëchczas, donëchczas.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pisënk z parłącznikã złożonëch 
przësłówków ôrtu: ruk-cuk, tej-sej, tam-sam, figi-migi.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka rozsądzô pisënk słowa sztôłt ‘kształt’ 
(bez ch).
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Uchwała Nr 4/RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. 
w sprawie stosowania kaszubskich imion 

oficjalnych na literę A oraz ich zdrobnień 

Rada Języka Kaszubskiego proponuje stosowanie następujących ka-
szubskich imion oficjalnych* na literę A (kolumna II) oraz ich zdrobnień 
(kolumna III).

Przykłady:

Abdon Abdón, Abdona Abdónk

Abel, Abla Abel, Abla Abélk

Abraham Ôbróm, Ôbrama Ôbrómk

Achilles Achiles, Achilesa Achilk, Chili

Ada Ada, Adë Adka

ADAM
Adóm, Adama || Ja-
dóm, Jadama

Adómk || Jadómk, Adaméczk 
|| Jadaméczk

Adela Adéla, Adélë Ada, Déla, Adélka, Délka

Adelajda Adélajda, Adélajdë Ada, Déla, Adélka

Adolf Adólf, Adolfa Adi, Dólf

Adolfa Adolfa, Adolfë Dolfa, Dólfka

Adrian Adrión, Adriana Adriónk

Adriana Adriana, Adrianë Adrianka

Agapit Agapit, Agapita Pit

AGATA
Agata, Agatë || Jaga-
ta, Jagatë

Gaga, Gasza, Agatka || Jagat-
ka, Gata 

Agaton Agatón, Agatona Tónk

AGNIESZKA

Agnés(a), Agnés(ë) 
||Agnészka, Agnész-
czi || Jagnészka, Ja-
gnészczi

Gnésa, Asza, Gùsza, Agùla, 
Néska, Jagna

Agrypin Agrëpin, Agrëpina Grëpink, Agrëpink

Agrypina Agrëpina, Agrëpinë Grëpinka, Agrëpinka

ALBERT Albert, Alberta Bert

Alberta Alberta, Albertë Berta

Albertyna Albertina, Albertinë Tin(k)a
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Ùchwôlënk Nr 4/RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. 
w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich òficjalnëch 

mión na lëtrã A a téż jich zdrobnieniów

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje brëkòwanié pòstãpnëch ka-
szëbsczich òficjalnëch mión* na lëtrã A (kòlumna II) a téż jich zdrobnie-
niów (kòlumna III).

Przëtrôfczi:

Abdon Abdón, Abdona Abdónk

Abel, Abla Abel, Abla Abélk

Abraham Ôbróm, Ôbrama Ôbrómk

Achilles Achiles, Achilesa Achilk, Chili

Ada Ada, Adë Adka

ADAM
Adóm, Adama || Ja-
dóm, Jadama

Adómk || Jadómk, Adaméczk 
|| Jadaméczk

Adela Adéla, Adélë Ada, Déla, Adélka, Délka

Adelajda Adélajda, Adélajdë Ada, Déla, Adélka

Adolf Adólf, Adolfa Adi, Dólf

Adolfa Adolfa, Adolfë Dolfa, Dólfka

Adrian Adrión, Adriana Adriónk-

Adriana Adriana, Adrianë Adrianka

Agapit Agapit, Agapita Pit

AGATA
Agata, Agatë || Jaga-
ta, Jagatë

Gaga, Gasza, Agatka || Jagat-
ka, Gata 

Agaton Agatón, Agatona Tónk

AGNIESZKA

Agnés(a), Agnés(ë) 
||Agnészka, Agnész-
czi || Jagnészka, Ja-
gnészczi

Gnésa, Asza, Gùsza, Agùla, 
Néska, Jagna

Agrypin Agrëpin, Agrëpina Grëpink, Agrëpink

Agrypina Agrëpina, Agrëpinë Grëpinka, Agrëpinka

ALBERT Albert, Alberta Bert

Alberta Alberta, Albertë Berta

Albertyna Albertina, Albertinë Tin(k)a
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Albin Albin, Albina Bink, Albink

Albina Albina, Albinë Binka, Albinka

Albrecht Albrecht, Albrechta Brecht

ALDONA Aldona, Aldonë Aldónka, Dona, Dónka

ALEKSANDER
Aleksander, Aleksandra 
|| Aleksãder, Aleksãdra

Aleks, Alk, Ksãder

ALEKSANDRA
Aleksandra, Aleksandrë 
|| Aleksãdra, Aleksãdrë

Ksãdra, Alka

Aleksy, -ego Aleks, Aleksa Alk, Ksãder

Alfons Alfónks Alk, Alosz, Ali

ALFRED Alfréd, Alfreda Fréd

Alfreda Alfreda, Alfredë Fréda

ALICJA, -ji Alicjô, Alicji Ala, Aluszka, Alinka, Hala

ALINA Alina, Alinë Alinka

Alojza Alojza, Alojzë Liza, Ala

ALOJZY, -ego
Alojzy, Alojzégò || 
Alojz, Alojza

Lojs, Lizy, Alosz, Alo, Lizk

Amadeusz Amadeùsz, Amadeùsza Déùszk, Déò

Amanda Amańda, Amańdë Mańdka

Amelia, -ii Améla, Amélë Méla

Anastazja, -ji
Stazjô, Stazji || Ana-
stazjô, Anastazji

Stazyjka, Taja, Tajka

Anastazy, -ego
Stazy, Stazégò || Ana-
stazy, Anastazégò

Stazyjk, Stazulk, Nastk

ANDRZEJ
Ãdris, Ãdrisa || An-
drzéj, Andrzeja

Ãdrisk, Jãdroch, Jãdroszk

Aneta Anéta, Anétë Anétka, Nétka

Angelika Andżelika, Andżeliczi Dżelika, Andżela

ANIELA Aniela, Anielë Anielka

Anita Anita, Anitë Anitka, Nitka

ANNA
Ana, Anë || Anna, 
Annë

Anka, Anul(k)a, Nusz(k)a, 
Nuszeczka, Anéczka, Anusz(k)a, 
Anulinka

Annasz Anôsz, Anasza Anôszk

ANTONI, -ego
Antón, Antona || An-
toni, Antoniégò

Antónk, Antk, Antéczk, Anto-
széczk, Antósz(k), Tóna, Tónk

ANTONINA
Antónka, Antónczi || 
Antonina, Antoninë

Antóna, Antosza, Antoszka, Tó-
n(k)a 

Anzelm
Anzélm, Anzélma || 
Anzelma

Anzélmk, Zélmk

Anzelma Anzélma, Anzélmë Anzélmka, Zélm(k)a
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Albin Albin, Albina Bink, Albink

Albina Albina, Albinë Binka, Albinka

Albrecht Albrecht, Albrechta Brecht

ALDONA Aldona, Aldonë Aldónka, Dona, Dónka

ALEKSANDER
Aleksander, Aleksandra 
|| Aleksãder, Aleksãdra

Aleks, Alk, Ksãder

ALEKSANDRA
Aleksandra, Aleksandrë 
|| Aleksãdra, Aleksãdrë

Ksãdra, Alka

Aleksy, -ego Aleks, Aleksa Alk, Ksãder

Alfons Alfónks Alk, Alosz, Ali

ALFRED Alfréd, Alfreda Fréd

Alfreda Alfreda, Alfredë Fréda

ALICJA, -ji Alicjô, Alicji Ala, Aluszka, Alinka, Hala

ALINA Alina, Alinë Alinka

Alojza Alojza, Alojzë Liza, Ala

ALOJZY, -ego
Alojzy, Alojzégò || 
Alojz, Alojza

Lojs, Lizy, Alosz, Alo, Lizk

Amadeusz Amadeùsz, Amadeùsza Déùszk, Déò

Amanda Amańda, Amańdë Mańdka

Amelia, -ii Améla, Amélë Méla

Anastazja, -ji
Stazjô, Stazji || Ana-
stazjô, Anastazji

Stazyjka, Taja, Tajka

Anastazy, -ego
Stazy, Stazégò || Ana-
stazy, Anastazégò

Stazyjk, Stazulk, Nastk

ANDRZEJ Ãdris, Ãdrisa || An-
drzéj, Andrzeja Ãdrisk, Jãdroch, Jãdroszk

Aneta Anéta, Anétë Anétka, Nétka

Angelika Andżelika, Andżeliczi Dżelika, Andżela

ANIELA Aniela, Anielë Anielka

Anita Anita, Anitë Anitka, Nitka

ANNA
Ana, Anë || Anna, 
Annë

Anka, Anul(k)a, Nusz(k)a, Nu-
szeczka, Anéczka, Anusz(k)a, 
Anulinka

Annasz Anôsz, Anasza Anôszk

ANTONI, -ego
Antón, Antona || An-
toni, Antoniégò

Antónk, Antk, Antéczk, Anto-
széczk, Antósz(k), Tóna, Tónk

ANTONINA
Antónka, Antónczi || 
Antonina, Antoninë

Antóna, Antosza, Antoszka, Tó-
n(k)a 

Anzelm
Anzélm, Anzélma || 
Anzelma

Anzélmk, Zélmk

Anzelma Anzélma, Anzélmë Anzélmka, Zélm(k)a
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Apollo, -a || -ona 
|| -ina

Apòlo, Apòla Apk, Pòli

Apolonia, -ii
Apòla, Apòlë || 
Apòloniô, Apòlonii

Pòlóna, Pòlka, Pòlësza, Pòla

Ariadna Ariadna, Ariadnë Ariadka

Arkadiusz Arkadiusz, Arkadiusza Ark

Arnold Arnold, Arnolda Arno

Arnolda Arnolda, Arnoldë Arnóldka

Aron Arón, Arona Arónk

ARTUR Artur, Artura Arturk

Astryda Astrida, Astridë Astridka, Stridka

AUGUST Agùst, Agùsta Agùstk, Gùst(k), Gùstéczk

Augusta Agùstina, Agùstinë Agùstinka, Gùstka

AUGUSTYN Agùstin, Agùstina Agùstk, Gùst(k), Gùstéczk

Augustyna Agùstina, Agùstinë Agùstinka, Gùstka

Aurelia, -ii Aùréla, Aùrélë Aùrélka

AURELIAN Aùrelión, Aùreliona Aùréliónk

* Po postaci mianownikowej, po przecinku, podaje się pełną formę do-
pełniacza.
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Apollo, -a || -ona 
|| -ina

Apòlo, Apòla Apk, Pòli

Apolonia, -ii
Apòla, Apòlë || 
Apòloniô, Apòlonii

Pòlóna, Pòlka, Pòlësza, Pòla

Ariadna Ariadna, Ariadnë Ariadka

Arkadiusz Arkadiusz, Arkadiusza Ark

Arnold Arnold, Arnolda Arno

Arnolda Arnolda, Arnoldë Arnóldka

Aron Arón, Arona Arónk

ARTUR Artur, Artura Arturk

Astryda Astrida, Astridë Astridka, Stridka

AUGUST Agùst, Agùsta Agùstk, Gùst(k), Gùstéczk

Augusta Agùstina, Agùstinë Agùstinka, Gùstka

AUGUSTYN Agùstin, Agùstina Agùstk, Gùst(k), Gùstéczk

Augustyna Agùstina, Agùstinë Agùstinka, Gùstka

Aurelia, -ii Aùréla, Aùrélë Aùrélka

AURELIAN Aùrelión, Aùreliona Aùréliónk

* Pò nazéwôczowi pòstacëji, pò przecynkù, pòdôwô sã fùlną fòrmã ro-
dzôcza. 
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Uchwała Nr 5/RJK/08 z dn. 13.06.2008 r. 
w sprawie stosowania kaszubskich imion 

oficjalnych na litery B – E oraz ich zdrobnień 

Rada Języka Kaszubskiego proponuje stosowanie następujących ka-
szubskich imion oficjalnych* na litery B – E (kolumna II) oraz ich zdrobnień 
(kolumna III).

Przykłady:

Baltazar Baltazôr, Baltazara Baltazôrk, Balti

Barabasz Barabôsz, Barabasza Bari, Bôrk, Bôszk

BARBARA Barbara, Barbarë
Barbôrka, Barësz(k)a, Bôsz(k)a, 
Bôszeczka, Bôr(k)a

Barnim Barnim, Barnima Barnimk

BARTŁOMIEJ
Bartłomiéń, Bartłomie-
nia

Bartk

BARTOSZ Bartosz, Bartosza Bartk

Bazyli, -ego Bazyl, Bazyla Bazylk, Bazylëszk

BEATA Béjata, Béjatë Béjatka

Beatrycze (nieod.) Beatricza, Beatriczë Triczka

BENEDYKT Benedikt, Benedikta Beno, Bénk

Benedykta Benedikta, Benediktë Benia

Beniamin Beniamin, Beniamina Beniamink

Beniamina Beniamina, Beniaminë Benia

Benon Beno, Bena Bénk

Bernadeta Bernatka, Bernatczi Benia

BERNARD Bernat, Bernata Bernôtk, Bernatk, Bernitk, Beno

Bert Bert, Berta Bertk

Berta Berta, Bertë Bertka

BŁAŻEJ Błażéj, Błażeja Błażéjk

BOGDAN Bògdón, Bògdana Bògdónk, Dónk

BOGDANA Bògdana, Bògdanë Bògdónka, Dónka

BOGUMIŁ Bògùmił, Bògùmiła Bògùsz(k)

BOGUMIŁA, -y Bògùmiła, Bògùmiłë Bògùsz(k)a
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Ùchwôlënk Nr 5/RJK/08 z dn. 13.06.2008 r. 
w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich òficjalnëch 
mión na lëtrë B – E a téż jich zdrobnieniów

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje brëkòwanié pòstãpnëch ka-
szëbsczich òficjalnëch mión* na lëtrë B – E (kòlumna II) a téż jich zdrobnie-
niów (kòlumna III).

Przëtrôfczi:

Baltazar Baltazôr, Baltazara Baltazôrk, Balti

Barabasz Barabôsz, Barabasza Bari, Bôrk, Bôszk

BARBARA Barbara, Barbarë
Barbôrka, Barësz(k)a, Bôsz(k)a, 
Bôszeczka, Bôr(k)a

Barnim Barnim, Barnima Barnimk

BARTŁOMIEJ
Bartłomiéń, Bartłomie-
nia

Bartk

BARTOSZ Bartosz, Bartosza Bartk

Bazyli, -ego Bazyl, Bazyla Bazylk, Bazylëszk

BEATA Béjata, Béjatë Béjatka

Beatrycze (nieod.) Beatricza, Beatriczë Triczka

BENEDYKT Benedikt, Benedikta Beno, Bénk

Benedykta Benedikta, Benediktë Benia

Beniamin Beniamin, Beniamina Beniamink

Beniamina Beniamina, Beniaminë Benia

Benon Beno, Bena Bénk

Bernadeta Bernatka, Bernatczi Benia

BERNARD Bernat, Bernata Bernôtk, Bernatk, Bernitk, Beno

Bert Bert, Berta Bertk

Berta Berta, Bertë Bertka

BŁAŻEJ Błażéj, Błażeja Błażéjk

BOGDAN Bògdón, Bògdana Bògdónk, Dónk

BOGDANA Bògdana, Bògdanë Bògdónka, Dónka

BOGUMIŁ Bògùmił, Bògùmiła Bògùsz(k)

BOGUMIŁA, -y Bògùmiła, Bògùmiłë Bògùsz(k)a
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BOGUSŁAW Bògùsłôw, Bògùsława Bògùsz(k)

BOGUSŁAWA Bògùsława, Bògùsławë Bògùsz(k)a

BOGUSZ Bògùsz, Bògùsza Bògùsz(k)

Bohdan Bògdón, Bògdana Bògdónk, Dónk

Bohdana Bògdana, Bògdanë Bògdónka, Dónka

BOLESŁAW Bòlesłôw, Bòlesława Bòles(k)

BOLESŁAWA Bòlesława, Bòlesławë Bòles(k)a

Bonawentura
Bònaweńtura, 
Bònaweńturë

Bòny, Bòntura

Borys Bòris, Bòrisa Bòrisk

Borzysław Bòrzësłôw, Bòrzësława Bòrzëszk

BOŻENA Bòżena, Bòżenë Bòżénka, Bòżka

BRONISŁAW Barnisłôw, Barnisława Brónk, Bronis(z)

BRONISŁAWA Barnisława, Barnisławë Brónka, Bronis(z)a

Bruno, -a || -ona Bruno, Bruna Brunk

Brunon, -a Bruno, Bruna Brunka

Brygida Brigita, Brigitë Git(k)a, Brita

Cecylia, -ii Cecyliô, Cecylii Cyl(k)a, Tila

Cecylian Cecylión, Cecyliana Cyl(k), Til(k)

Celestyn Celestin, Celestina Cyl(k), Til(k)

Celestyna Celestina, Celestinë Cyl(k)a, Tila, Stinka, Stina

Celina Celina, Celinë Cyl(k)a, Celinka

Cezar Cezôr, Cezara Cezôrk, Czôrk

Cezaria, -ii Cezariô, Cezarii Cezarka

Cezary, -ego Cezari, Cezarégò Cezôrk, Czôrk

Chrystian Christión, Christiana Christiónk, Christk

Cyprian Cyprión, Cypriana Cypriónk

Cyryl Cyril, Cyrila Cyrilk

CZESŁAW Czesłôw, Czesława Czeszk, Czech

CZESŁAWA Czesława, Czesławë Czeszka

Dagmara Dagmara, Dagmarë Daga, Dagmarka

Damian Damión, Damiana Damiónk

Damroka Damroka, Damroczi Mroka, Mroczka

Daniel Daniél, Daniela Daniélk, Dany

Daniela Daniela, Danielë Dana, Daniélka, Danka

DANUTA Danuta, Danutë Danka, Dana
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BOGUSŁAW Bògùsłôw, Bògùsława Bògùsz(k)

BOGUSŁAWA Bògùsława, Bògùsławë Bògùsz(k)a

BOGUSZ Bògùsz, Bògùsza Bògùsz(k)

Bohdan Bògdón, Bògdana Bògdónk, Dónk

Bohdana Bògdana, Bògdanë Bògdónka, Dónka

BOLESŁAW Bòlesłôw, Bòlesława Bòles(k)

BOLESŁAWA Bòlesława, Bòlesławë Bòles(k)a

Bonawentura
Bònaweńtura, 
Bònaweńturë

Bòny, Bòntura

Borys Bòris, Bòrisa Bòrisk

Borzysław Bòrzësłôw, Bòrzësława Bòrzëszk

BOŻENA Bòżena, Bòżenë Bòżénka, Bòżka

BRONISŁAW Barnisłôw, Barnisława Brónk, Bronis(z)

BRONISŁAWA Barnisława, Barnisławë Brónka, Bronis(z)a

Bruno, -a || -ona Bruno, Bruna Brunk

Brunon, -a Bruno, Bruna Brunka

Brygida Brigita, Brigitë Git(k)a, Brita

Cecylia, -ii Cecyliô, Cecylii Cyl(k)a, Tila

Cecylian Cecylión, Cecyliana Cyl(k), Til(k)

Celestyn Celestin, Celestina Cyl(k), Til(k)

Celestyna Celestina, Celestinë Cyl(k)a, Tila, Stinka, Stina

Celina Celina, Celinë Cyl(k)a, Celinka

Cezar Cezôr, Cezara Cezôrk, Czôrk

Cezaria, -ii Cezariô, Cezarii Cezarka

Cezary, -ego Cezari, Cezarégò Cezôrk, Czôrk

Chrystian Christión, Christiana Christiónk, Christk

Cyprian Cyprión, Cypriana Cypriónk

Cyryl Cyril, Cyrila Cyrilk

CZESŁAW Czesłôw, Czesława Czeszk, Czech

CZESŁAWA Czesława, Czesławë Czeszka

Dagmara Dagmara, Dagmarë Daga, Dagmarka

Damian Damión, Damiana Damiónk

Damroka Damroka, Damroczi Mroka, Mroczka

Daniel Daniél, Daniela Daniélk, Dany

Daniela Daniela, Danielë Dana, Daniélka, Danka

DANUTA Danuta, Danutë Danka, Dana
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Daria, -ii Dariô, Darii Darka

Dariusz Dark, Darka Darëszk, Dari

Dawid Dawid, Dawida Dawidk

Dąbrówka Dąbrówka, Dąbrówczi Dąbka

Diana Diana, Dianë Dianka

Dobrogost Dobrogòst, Dobrogòsta Dobrk, Dobros(z)

DOMINIK Domnik, Domnika Domniczk, Nik, Niczk

Dominika Domnika, Domniczi Domniczka, Nika, Niczka

Donald Donôld, Donalda Dónk, Dony

Donat Donat, Donata Donatk, Dony

Donata Donata, Donatë Donatka, Dónka

DOROTA Dorota, Dorotë Dorotka

EDMUND Édmùnd, Édmùnda Éd(k), Édi, Mùndi, Mùnti

EDWARD Édwôrd, Édwarda Éd(k), Édi

Edwin Édwin, Édwina Éd(k), Édi, Wink, Édwink

Edyta Edita, Editë Editka, Ditka

Efrem Efrém, Efrema Frémk, Efrémk

Eleonora Eléónora, Eléónorë Lóra, Nóra, Nórka

Eliasz Eliôsz, Eliasza Eliôszk, Liôszk

Eliza Eliza, Elizë Lisa, Liska

ELŻBIETA Elżbiéta, Elżbiétë
Lisa, Liska, Elża, Elżbiétka, Żbi-
étka, Liza, Béta, Elżunia

Emanuel Émanuél, Émanuela Manuél(k), Émk

Emanuela Émanuela, Émanuelë Manuel(k)a, Émka

EMIL Émil, Émila Émilk

EMILIA, ii Émila, Émilë Émilka

Emma Éma, Émë Emka

Erazm Érazm, Érazma Razm(k)

Ernest Érnest, Érnesta Érnéstk, Nest(k), Érny

Ernesta Érnesta, Érnestë Érnéstka, Nest(k)a

Erwin Érwin, Érwina Érwink

Eryk
Érik, Érika || Érich, Éri-
cha

Ériszk

Eryka Érika, Ériczi Ériszka

Estera Éstera, Ésterë Éstérka

Eugenia, -ii Eùgeniô, Eùgenii Genia

EUGENIUSZ Eùgeniusz, Eùgeniusza Genk
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Daria, -ii Dariô, Darii Darka

Dariusz Dark, Darka Darëszk, Dari

Dawid Dawid, Dawida Dawidk

Dąbrówka Dąbrówka, Dąbrówczi Dąbka

Diana Diana, Dianë Dianka

Dobrogost
Dobrogòst, 
Dobrogòsta

Dobrk, Dobros(z)

DOMINIK Domnik, Domnika Domniczk, Nik, Niczk

Dominika Domnika, Domniczi Domniczka, Nika, Niczka

Donald Donôld, Donalda Dónk, Dony

Donat Donat, Donata Donatk, Dony

Donata Donata, Donatë Donatka, Dónka

DOROTA Dorota, Dorotë Dorotka

EDMUND Édmùnd, Édmùnda Éd(k), Édi, Mùndi, Mùnti

EDWARD Édwôrd, Édwarda Éd(k), Édi

Edwin Édwin, Édwina Éd(k), Édi, Wink, Édwink

Edyta Edita, Editë Editka, Ditka

Efrem Efrém, Efrema Frémk, Efrémk

Eleonora Eléónora, Eléónorë Lóra, Nóra, Nórka

Eliasz Eliôsz, Eliasza Eliôszk, Liôszk

Eliza Eliza, Elizë Lisa, Liska

ELŻBIETA Elżbiéta, Elżbiétë
Lisa, Liska, Elża, Elżbiétka, Żbi-
étka, Liza, Béta, Elżunia

Emanuel Émanuél, Émanuela Manuél(k), Émk

Emanuela Émanuela, Émanuelë Manuel(k)a, Émka

EMIL Émil, Émila Émilk

EMILIA, ii Émila, Émilë Émilka

Emma Éma, Émë Emka

Erazm Érazm, Érazma Razm(k)

Ernest Érnest, Érnesta Érnéstk, Nest(k), Érny

Ernesta Érnesta, Érnestë Érnéstka, Nest(k)a

Erwin Érwin, Érwina Érwink

Eryk
Érik, Érika || Érich, Éri-
cha

Ériszk

Eryka Érika, Ériczi Ériszka

Estera Éstera, Ésterë Éstérka

Eugenia, -ii Eùgeniô, Eùgenii Genia
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EUGENIUSZ Eùgeniusz, Eùgeniusza Genk

EWA
Éwa, Éwë || Jéwa, 
Jéwë 

Éwùnka, Éwka || Jéwùnka, 
Jéwka

Ewald Éwôld, Éwalda Wôldk, Waldi

Ewaryst Éwarëst, Éwarësta Rëst(k)

Ewelina Éwelina, Éwelinë
Éwùnka, Éwka || Jéwùnka, 
Jéwka

Ezaw Ezôw, Ezawa Ezôwk

Ezechiel Ezechiél, Ezechiela Chilk, Chili

* Po postaci mianownikowej, po przecinku, podaje się pełną formę do-
pełniacza.
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EWA
Éwa, Éwë || Jéwa, 
Jéwë 

Éwùnka, Éwka || Jéwùnka, 
Jéwka

Ewald Éwôld, Éwalda Wôldk, Waldi

Ewaryst Éwarëst, Éwarësta Rëst(k)

Ewelina Éwelina, Éwelinë
Éwùnka, Éwka || Jéwùnka, 
Jéwka

Ezaw Ezôw, Ezawa Ezôwk

Ezechiel Ezechiél, Ezechiela Chilk, Chili

* Pò nazéwôczowi pòstacëji, pò przecynkù, pòdôwô sã fùlną fòrmã ro-
dzôcza.
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Uchwała Nr 6/RJK/08 z dn. 17.10.2008 r. 
w sprawie stosowania kaszubskich imion 

oficjalnych na litery F – Ż oraz ich zdrobnień 

Rada Języka Kaszubskiego proponuje stosowanie następujących ka-
szubskich imion oficjalnych* na litery F – Ż (kolumna II) oraz ich zdrobnień 
(kolumna III).

Przykłady:

Fabian Fabión, Fabiana Fabiónk, Fabi, Fabis(z)

Fabiana Fabiana, Fabianë Fabiónka, Fabia, Faba, Fabis(z)a

Faustyn Faùstin, Faùstëna Faùstink, Tink

Faustyna Faùstëna, Faùstënë Faùstinka, Tina

Fabiola Fabiola, Fabiolë Fabiô

Felicja, -ji Felicjô, Felicji Fela, Félka

Felicjan Felicjón, Felicjana Felicjónk, Félk

Felicjana Felicjana, Felicjanë Félka, Fela

Felicyta Felicëta, Felicëtë Licëta

FELIKS Féliks, Féliksa Félk

Feliksa Féliksa, Féliksë Félka

Ferdynand Ferdinônd, Ferdinanda Ferdi, Ferdk

Ferdynanda Ferdinanda, Ferdinandë Ferdka, Ferda

FILIP Filip, Filëpa Filipk, Fili

Filipa Filëpa, Filëpë Filëpka, Lëpka

Filipina Filëpina, Filëpinë Filëpinka

Flora Flóra, Flórë Flóra, Flórka, Florëszka

FLORIAN Florión, Floriana Flórk, Flóri, Florëszk

Floriana Floriana, Florianë Flóra, Flórka, Florëszka

FRANCISZEK
Frãc, Frãca || Frãcëszk, 
Frãcëszka

Fran(k), Franck, Franusz, Frany, 
Franik, Franulk, Franculk 

FRANCISZKA
Francëszka, Francëszczi 
|| Frãcëszka, Frãcëszczi

Cës(k)a, Franusza, Francuszka, 
Frana, Franiszka, Francylka 

Fryderyk
Fridrich, Fridricha || 
Fridrik, Fridrika 

Fridrëszk

Fryderyka Fridrisza, Fridriszi Fridrëszka
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Ùchwôlënk Nr 6/RJK/08 z dn. 17.10.2008 r.  
w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich òficjalnëch 

mión na lëtrë F – Ż a téż jich zdrobnieniów

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje brëkòwanié pòstãpnëch ka-
szëbsczich òficjalnëch mión* na lëtrë F – Ż (kòlumna II) a téż jich zdrobnie-
niów (kòlumna III).

Przëtrôfczi:

Fabian Fabión, Fabiana Fabiónk, Fabi, Fabis(z)

Fabiana Fabiana, Fabianë Fabiónka, Fabia, Faba, Fabis(z)a

Faustyn Faùstin, Faùstëna Faùstink, Tink

Faustyna Faùstëna, Faùstënë Faùstinka, Tina

Fabiola Fabiola, Fabiolë Fabiô

Felicja, -ji Felicjô, Felicji Fela, Félka

Felicjan Felicjón, Felicjana Felicjónk, Félk

Felicjana Felicjana, Felicjanë Félka, Fela

Felicyta Felicëta, Felicëtë Licëta

FELIKS Féliks, Féliksa Félk

Feliksa Féliksa, Féliksë Félka

Ferdynand Ferdinônd, Ferdinanda Ferdi, Ferdk

Ferdynanda Ferdinanda, Ferdinandë Ferdka, Ferda

FILIP Filip, Filëpa Filipk, Fili

Filipa Filëpa, Filëpë Filëpka, Lëpka

Filipina Filëpina, Filëpinë Filëpinka

Flora Flóra, Flórë Flóra, Flórka, Florëszka

FLORIAN Florión, Floriana Flórk, Flóri, Florëszk

Floriana Floriana, Florianë Flóra, Flórka, Florëszka

FRANCISZEK
Frãc, Frãca || Frãcëszk, 
Frãcëszka

Fran(k), Franck, Franusz, Frany, 
Franik, Franulk, Franculk 

FRANCISZKA
Francëszka, Francëszczi 
|| Frãcëszka, Frãcëszczi

Cës(k)a, Franusza, Francuszka, 
Frana, Franiszka, Francylka 

Fryderyk
Fridrich, Fridricha || 
Fridrik, Fridrika 

Fridrëszk

Fryderyka Fridrisza, Fridriszi Fridrëszka
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GABRIEL Gabriél, Gabriela Gabriélk, Gabi

Gabriela Gabriela, Gabrielë Gabi

Gardomir Gardomir, Gardomira Gardónk

Gaweł, -wła Gaweł, Gawła Gawełk

Genowefa Genowefa, Genowefë Gena, Genia

Gerard Gerat, Gerata Geratk, Geri

Gerarda Gerata, Geratë Geratka, Gertka

Gertruda Gertruda, Gertrudë Trud(k)a

Gizela Gizela, Gizelë Gizelka, Gizka, Zelka

Gracja, -ji Gracjô, Gracji Gracyjka, Gratka

Gracjan Gracjón, Gracjana Gracjónk, Cyszk

Gracjana Gracjana, Gracjanë Gracjónka, Cyszka

GRAŻYNA Grażina, Grażinë Grażinka

Gryzelda Grizelda, Grizeldë Grizka, Zéld(k)a

GRZEGORZ Grzegórz, Grzegòrza Grzegórzk, Grzészk, Grzenia

GUSTAW Gùstôw, Gùstawa Gùst(k)

Gustawa Gùstawa, Gùstawë Gùst(k)a

Gwido, -ona Gwido, Gwida Gwidk

Gwidon Gwido, Gwida Gwidk

Gwidona Gwidona, Gwidonë Gwidka, Dónka, Dona

Hadrian Hadrión, Hadriana Hadriónk, Hadi

Hadriana Hadriana, Hadrianë Hadrianka

HALINA Léna, Lénë Lénka

HANNA
Hana, Hanë || Hanna, 
Hannë 

Hanka, Haneczka, Anul(k)a, Nu-
sz(k)a, Nuszeczka, Anet(k)a, 
Anusz(k)a, Anulinka

Hektor Hektór, Hektora Hektórk

HELENA Léna, Lénë Lénka, Léniszka

Heliodor Heliodór, Heliodora Heliodórk, Dórk

Henrieta Henrieta, Henrietë Henrészka, Részka

HENRYK
Henrik, Henrika || 
Henrich, Henricha 

Henkò, Heny, Héńk

Henryka Henrika, Henriczi Henriszka, Henia

Herakles Herkùles, Herkùlesa Herkùluszk, Heri, Herkùlk

Herbert Herbert, Herberta Herbertk, Hérbi, Hérbk

Herman Herman, Hermana Hermi, Hermiczk
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GABRIEL Gabriél, Gabriela Gabriélk, Gabi

Gabriela Gabriela, Gabrielë Gabi

Gardomir Gardomir, Gardomira Gardónk

Gaweł, -wła Gaweł, Gawła Gawełk

Genowefa Genowefa, Genowefë Gena, Genia

Gerard Gerat, Gerata Geratk, Geri

Gerarda Gerata, Geratë Geratka, Gertka

Gertruda Gertruda, Gertrudë Trud(k)a

Gizela Gizela, Gizelë Gizelka, Gizka, Zelka

Gracja, -ji Gracjô, Gracji Gracyjka, Gratka

Gracjan Gracjón, Gracjana Gracjónk, Cyszk

Gracjana Gracjana, Gracjanë Gracjónka, Cyszka

GRAŻYNA Grażina, Grażinë Grażinka

Gryzelda Grizelda, Grizeldë Grizka, Zéld(k)a

GRZEGORZ Grzegórz, Grzegòrza Grzegórzk, Grzészk, Grzenia

GUSTAW Gùstôw, Gùstawa Gùst(k)

Gustawa Gùstawa, Gùstawë Gùst(k)a

Gwido, -ona Gwido, Gwida Gwidk

Gwidon Gwido, Gwida Gwidk

Gwidona Gwidona, Gwidonë Gwidka, Dónka, Dona

Hadrian Hadrión, Hadriana Hadriónk, Hadi

Hadriana Hadriana, Hadrianë Hadrianka

HALINA Léna, Lénë Lénka

HANNA
Hana, Hanë || Hanna, 
Hannë 

Hanka, Haneczka, Anul(k)a, Nu-
sz(k)a, Nuszeczka, Anet(k)a, 
Anusz(k)a, Anulinka

Hektor Hektór, Hektora Hektórk

HELENA Léna, Lénë Lénka, Léniszka

Heliodor Heliodór, Heliodora Heliodórk, Dórk

Henrieta Henrieta, Henrietë Henrészka, Részka

HENRYK
Henrik, Henrika || 
Henrich, Henricha 

Henkò, Heny, Héńk

Henryka Henrika, Henriczi Henriszka, Henia

Herakles Herkùles, Herkùlesa Herkùluszk, Heri, Herkùlk

Herbert Herbert, Herberta Herbertk, Hérbi, Hérbk

Herman Herman, Hermana Hermi, Hermiczk
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Hermenegilda
Hermenegilda, Herme-
negildë

Herma, Gilda, Gildka

Hiacynt Hiacyńt, Hiacyńta Hiacyszk, Hiacynk

Hiacynta Hiacyńta, Hiacyńtë Hiacyńtka

Hieronim 
Jarosz, Jarosza || Hie-
ronim, Hieronima 

Jark, Jaroszk, Jari

Hilary, -ego
Hilar, Hilara || Hilari, 
Hilarégò

Hilark

Hildegarda Hildegarda, Hildegardë Hild(k)a

Hipolit Hipòlit, Hipòlita Hipk, Hipi, Pòlitk

Hipolita Hipòlita, Hipòlitë Hipka, Pòlita

Honorat Hònorôt, Hònorata Hònorôtk

Honorata Hònorata, Hònoratë Hònórka

Horacy, -ego
Hòrac, Hòraca || 
Hòracy, Hòracégò 

Hòrack

Hortensja, -ji Hòrtensjô, Hòrtensji Hòrtenska, Hòrka

Hubert Hùbert, Hùberta Hùbi, Hùbk

Huberta Hùberta, Hùbertë Hùbka

Hugo, -ona Hùgò, Hùga Hùgi

Hugon Hùgò, Hùga Hùgi

Ida Jida, Jidë Jidka

Idzi, -ego Jidzy, Jidzégò Jidzk

Iga Jiga, Jidżi Jidżka

IGNACY, -ego
Jignacy, Jignacégò || 
Jignac, Jignaca

Jignôck, Jignacylk

Igor Jigór, Jigòra Jigòrk

Ildefons Jildefónks, Jildefónksa Jildi

Ilona Jilona, Jilonë Jilónka

Inga Jinga, Jindżi Jingùlka, Jingùszka

Ingeborga
Jingebòrga, 
Jingebòrdżi

Bòrd(k)a

Ingryda Jingrida, Jingridë Jindżi, Jingeridka

Innocenty, -ego
Jinocenti, Jinocentégò 
|| Jinocent, Jinocenta 
|| Jinocãt, Jinocãta

Jiny, Jinocentk

IRENA Jiréna, Jirénë Jirka

Ireneusz Jireneùsz, Jireneùsza Jirk, Jiri

Iwa Jiwa, Jiwë Jiwka

Iwo, -ona Jiwò, Jiwa Jiwk, Jiwi
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Hermenegilda
Hermenegilda, Herme-
negildë

Herma, Gilda, Gildka

Hiacynt Hiacyńt, Hiacyńta Hiacyszk, Hiacynk

Hiacynta Hiacyńta, Hiacyńtë Hiacyńtka

Hieronim 
Jarosz, Jarosza || Hie-
ronim, Hieronima 

Jark, Jaroszk, Jari

Hilary, -ego
Hilar, Hilara || Hilari, 
Hilarégò

Hilark

Hildegarda Hildegarda, Hildegardë Hild(k)a

Hipolit Hipòlit, Hipòlita Hipk, Hipi, Pòlitk

Hipolita Hipòlita, Hipòlitë Hipka, Pòlita

Honorat Hònorôt, Hònorata Hònorôtk

Honorata Hònorata, Hònoratë Hònórka

Horacy, -ego
Hòrac, Hòraca || 
Hòracy, Hòracégò 

Hòrack

Hortensja, -ji Hòrtensjô, Hòrtensji Hòrtenska, Hòrka

Hubert Hùbert, Hùberta Hùbi, Hùbk

Huberta Hùberta, Hùbertë Hùbka

Hugo, -ona Hùgò, Hùga Hùgi

Hugon Hùgò, Hùga Hùgi

Ida Jida, Jidë Jidka

Idzi, -ego Jidzy, Jidzégò Jidzk

Iga Jiga, Jidżi Jidżka

IGNACY, -ego
Jignacy, Jignacégò || 
Jignac, Jignaca

Jignôck, Jignacylk

Igor Jigór, Jigòra Jigòrk

Ildefons Jildefónks, Jildefónksa Jildi

Ilona Jilona, Jilonë Jilónka

Inga Jinga, Jindżi Jingùlka, Jingùszka

Ingeborga
Jingebòrga, 
Jingebòrdżi

Bòrd(k)a

Ingryda Jingrida, Jingridë Jindżi, Jingeridka

Innocenty, -ego
Jinocenti, Jinocentégò 
|| Jinocent, Jinocenta 
|| Jinocãt, Jinocãta

Jiny, Jinocentk

IRENA Jiréna, Jirénë Jirka

Ireneusz Jireneùsz, Jireneùsza Jirk, Jiri

Iwa Jiwa, Jiwë Jiwka

Iwo, -ona Jiwò, Jiwa Jiwk, Jiwi
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Iwon Jiwò, Jiwa Jiwk, Jiwi

Iwona Jiwóna, Jiwónë Jiwónka, Jiwka

IZABELA Jizabela, Jizabelë Jizka, Bela

Izajasz Jizajôsz, Jizajasza Jizy, Jizk

Izolda Jizolda, Jizoldë Jizoldka, Zoldka

Izydor Jizydór, Jizydora Jizy, Zydór, Zydórk

Izydora Jizydora, Jizydorë Dórka

JACEK Jack, Jacka Jacy

Jacenty, -ego
Jacãti, Jacãtégò || 
Jacãt, Jacãta 

Jacãtk

JADWIGA Jadwiga, Jadwidżi Jadwiżka, Jadża, Jadżka 

Jagoda Jagòda, Jagòdë Jagódka, Jaga

JAKUB 
Jakùb, Jakùba || Ja-
kób, Jakóba

Jakùbk, Kùba, 
Kùbùsz(k)/Kùbôsz(k)

JAN Jón, Jana
Jasz(k), Jaszeczk, Jaszink, Jaszu-
link, Jónk, Janélk, Janulk, Jani-
ta, Janitk, Neczk, Nulk

Janina Janina, Janinë Janulka, Jinka, Janka

JANUSZ Janusz, Janusza Januszk

Jaromir Jaromir, Jaromira Jaromirk

Jaromira Jaromira, Jaromirë Jaromirka

Jaropełk Jaropôłk, Jaropôłka Jark, Pôłk, Pôłczk

JAROSŁAW Jarosłôw, Jarosława Jark

JAROSŁAWA Jarosława, Jarosławë Jarka

Jeremiasz Jeremiôsz, Jeremiasza Jeremi, Rémi, Rémk

JERZY, -ego Jerzi, Jerzégò Jurk

JĘDRZEJ Jãdrzéj, Jãdrzeja Jãdroch, Jãdroszk

Joachim Joachim, Joachima Joachimk, Chimk

Joachima Joachima, Joachimë Joachimka, Chimka

JOANNA
Joana, Joanë || Joan-
na, Joannë

Joanka, Anka

JOLANTA Jolańta, Jolańtë Jola

Jowita Jowita, Jowitë Jowitka

Jozafat Jozafat, Jozafata Jozafatk

JÓZEF Józef, Józefa
Józefk, Józk, Jófk(a), Józwa,  
Jop(k), Jefk, Jóżi, Józta, Jówa, 
Józy

Józefa Józefa, Józefë Zef(k)a, Zynka, Finka 

JÓZEFINA Józefina, Józefinë Zef(k)a, Zynka, Finka 
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Iwon Jiwò, Jiwa Jiwk, Jiwi

Iwona Jiwóna, Jiwónë Jiwónka, Jiwka

IZABELA Jizabela, Jizabelë Jizka, Bela

Izajasz Jizajôsz, Jizajasza Jizy, Jizk

Izolda Jizolda, Jizoldë Jizoldka, Zoldka

Izydor Jizydór, Jizydora Jizy, Zydór, Zydórk

Izydora Jizydora, Jizydorë Dórka

JACEK Jack, Jacka Jacy

Jacenty, -ego
Jacãti, Jacãtégò || 
Jacãt, Jacãta 

Jacãtk

JADWIGA Jadwiga, Jadwidżi Jadwiżka, Jadża, Jadżka 

Jagoda Jagòda, Jagòdë Jagódka, Jaga

JAKUB 
Jakùb, Jakùba || Ja-
kób, Jakóba

Jakùbk, Kùba, 
Kùbùsz(k)/Kùbôsz(k)

JAN Jón, Jana
Jasz(k), Jaszeczk, Jaszink, Jaszu-
link, Jónk, Janélk, Janulk, Jani-
ta, Janitk, Neczk, Nulk

Janina Janina, Janinë Janulka, Jinka, Janka

JANUSZ Janusz, Janusza Januszk

Jaromir Jaromir, Jaromira Jaromirk

Jaromira Jaromira, Jaromirë Jaromirka

Jaropełk Jaropôłk, Jaropôłka Jark, Pôłk, Pôłczk

JAROSŁAW Jarosłôw, Jarosława Jark

JAROSŁAWA Jarosława, Jarosławë Jarka

Jeremiasz Jeremiôsz, Jeremiasza Jeremi, Rémi, Rémk

JERZY, -ego Jerzi, Jerzégò Jurk

JĘDRZEJ Jãdrzéj, Jãdrzeja Jãdroch, Jãdroszk

Joachim Joachim, Joachima Joachimk, Chimk

Joachima Joachima, Joachimë Joachimka, Chimka

JOANNA
Joana, Joanë || Joan-
na, Joannë

Joanka, Anka

JOLANTA Jolańta, Jolańtë Jola

Jowita Jowita, Jowitë Jowitka

Jozafat Jozafat, Jozafata Jozafatk

JÓZEF Józef, Józefa
Józefk, Józk, Jófk(a), Józwa,  
Jop(k), Jefk, Jóżi, Józta, Jówa, 
Józy

Józefa Józefa, Józefë Zef(k)a, Zynka, Finka 

JÓZEFINA Józefina, Józefinë Zef(k)a, Zynka, Finka 
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Judyta Judita, Juditë Juditka

JULIA, -ii Juliô, Julii Julka, Juliszka, Juleczka

JULIAN Julión, Juliana Jul, Julk, Juléczk

Julianna
Juliana, Julianë || Ju-
lianna, Juliannë

Julka, Juliszka, Juleczka

Julita Julita, Julitë Julka, Juliszka, Juleczka

JULIUSZ Juliusz, Juliusza Julis(z)k, Jul, Julk, Julius(z)k, Juli

Justyn Justin, Justina Justink, Justi

Justyna Justina, Justinë Justinka, (S)tinka, (S)tina

Justynian Justinión, Justiniana Justiniónk, Justk

KACPER Kasper, Kaspra Kaspérk

Kain Kajn, Kajna Kajnk

Kaja, Kai Kaja, Kaji Kajka

Kajetan Kajetón, Kajetana Kajetónk, Tónk

Kajfasz Kajfôsz, Kajfasza Kajfôszk

Kalina Kalëna, Kalënë Kalënka

Kamil Kamil, Kamila Kamilk, Milk

Kamila Kamila, Kamilë Kamilka, Milka

Karina Karina, Karinë Karinka

KAROL Karól, Karola Karólk

Karola Karola, Karolë Karólka

KAROLINA Karolëna, Karolënë Karolënka, Karola

Kasjusz Kasjusz, Kasjusza Kasjuszk

Kastor Kastór, Kastora Kastórk, Stórk

KATARZYNA Katarzëna, Katarzënë

Kasz(k)a, Katasz(k)a, Katinka, 
Trin(k)a, Kaszeczka, Kaszinka, 
Kaszëneczka, Kaszul(k)a, Kaszu-
linka, Katarzënka

KAZIMIERA Kadzmiera, Kadzmierë Kaz(k)a, Kadzmiérka

KAZIMIERZ Kadzmiérz, Kadzmierza Kaz(k), Kazulk, Kazém, Kazy

Kinga Kinga, Kindżi Kinia

Klara Klara, Klarë Klarka

Klaudia, -ii Klaùdiô, Klaùdii Klaùdka

Klaudiusz Klaùdiusz, Klaùdiusza Klaùdiuszk, Klaùdi

KLEMENS Klémãs, Klémãsa Klimk, Klémãsk

Klementyna Klémãtina, Klémãtinë Kléma, Klémãtinka, Tin(k)a

Kleopatra Kléòpatra, Kléòpatrë Kléò, Kléja
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Judyta Judita, Juditë Juditka

JULIA, -ii Juliô, Julii Julka, Juliszka, Juleczka

JULIAN Julión, Juliana Jul, Julk, Juléczk

Julianna
Juliana, Julianë || Ju-
lianna, Juliannë

Julka, Juliszka, Juleczka

Julita Julita, Julitë Julka, Juliszka, Juleczka

JULIUSZ Juliusz, Juliusza Julis(z)k, Jul, Julk, Julius(z)k, Juli

Justyn Justin, Justina Justink, Justi

Justyna Justina, Justinë Justinka, (S)tinka, (S)tina

Justynian Justinión, Justiniana Justiniónk, Justk

KACPER Kasper, Kaspra Kaspérk

Kain Kajn, Kajna Kajnk

Kaja, Kai Kaja, Kaji Kajka

Kajetan Kajetón, Kajetana Kajetónk, Tónk

Kajfasz Kajfôsz, Kajfasza Kajfôszk

Kalina Kalëna, Kalënë Kalënka

Kamil Kamil, Kamila Kamilk, Milk

Kamila Kamila, Kamilë Kamilka, Milka

Karina Karina, Karinë Karinka

KAROL Karól, Karola Karólk

Karola Karola, Karolë Karólka

KAROLINA Karolëna, Karolënë Karolënka, Karola

Kasjusz Kasjusz, Kasjusza Kasjuszk

Kastor Kastór, Kastora Kastórk, Stórk

KATARZYNA Katarzëna, Katarzënë

Kasz(k)a, Katasz(k)a, Katinka, 
Trin(k)a, Kaszeczka, Kaszinka, 
Kaszëneczka, Kaszul(k)a, Kaszu-
linka, Katarzënka

KAZIMIERA Kadzmiera, Kadzmierë Kaz(k)a, Kadzmiérka

KAZIMIERZ Kadzmiérz, Kadzmierza Kaz(k), Kazulk, Kazém, Kazy

Kinga Kinga, Kindżi Kinia

Klara Klara, Klarë Klarka

Klaudia, -ii Klaùdiô, Klaùdii Klaùdka

Klaudiusz Klaùdiusz, Klaùdiusza Klaùdiuszk, Klaùdi

KLEMENS Klémãs, Klémãsa Klimk, Klémãsk

Klementyna Klémãtina, Klémãtinë Kléma, Klémãtinka, Tin(k)a

Kleopatra Kléòpatra, Kléòpatrë Kléò, Kléja
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Klotylda Klotilda, Klotildë Klotildka, Tild(k)a

Konrad Kónrôd, Kónrada Kónrôdk

Konstancja, -ji
Stanca, Stancë || 
Stãca, Stãcë

Stanka

Konstancjusz
Stancjusz, Stancjusza 
|| Stãcjusz, Stãcjusza

Stancy, Stanck

Konstanty, -ego
Kónstanti, Kónstantégò 
|| Kónstãti, 
Kónstãtégò

Tin(k), Kónst, Kónstantink

Konstantyn, -a
Kónstantin, Kónstan-
tëna || Kónstãtin, 
Kónstãtëna

Tin(k), Kónst, Kónstantink

Kordian Kòrdión, Kòrdiana Kòrdi, Kòrdiónk

Kornel Kòrnél, Kòrnela Kòrnélk, Nélk

Kornelia, -ii Kòrneliô, Kòrnelii Kòrnélka, Nélka

Korneliusz Kòrnéliusz, Kòrnéliusza Néliuszk

Krystian Kristión, Kristiana Kristiónk, Kristk

Krystiana Kristiana, Kristianë Kristianka

Krystyn Kristin, Kristina Kristink, Tin(k)

KRYSTYNA Kristina, Kristinë Kristinka, Tin(k)a

KRZYSZTOF Krësztof, Krësztofa Krësztófk, Krëszk

Ksawera Ksawra, Ksawrë Ksawérka

Ksawery, -ego Ksawer, Ksawra Ksaweréczk, Ksawérk

Kunegunda
Kùnegùńda, 
Kùnegùńdë

Kùńdża

Laura Laùra, Laùrë Laùrka

LECH Lech, Lecha Lészk

Lechosław Lechòsłôw, Lechòsława Lészk

Lena Léna, Lénë Lénka, Léniszka, Nela

Leokadia, -ii Léòsza, Léòszë Léòszka, Kadijka, Kadiô

Leokadiusz Léòsz, Léòsza Léòszk

LEON Léón, Léòna Léónk, Létk, Loszk 

Leonard Léónôrd, Léónarda Léónôrdk

Leonarda Léónarda, Léónardë Léónôrdka

Leopold Léópóld, Léópòlda Léópóldk

Leopolda Léópòlda, Léópòldë Léópòldka

Lesław Lésłôw, Lésława Lészk, Lésłôwk

LESZEK Lészk, Lészka Lészéczk

Lidia, -ii Lidiô, Lidii Lidka, Lidéczka
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Klotylda Klotilda, Klotildë Klotildka, Tild(k)a

Konrad Kónrôd, Kónrada Kónrôdk

Konstancja, -ji
Stanca, Stancë || 
Stãca, Stãcë

Stanka

Konstancjusz
Stancjusz, Stancjusza 
|| Stãcjusz, Stãcjusza

Stancy, Stanck

Konstanty, -ego
Kónstanti, Kónstantégò 
|| Kónstãti, 
Kónstãtégò

Tin(k), Kónst, Kónstantink

Konstantyn, -a
Kónstantin, Kónstan-
tëna || Kónstãtin, 
Kónstãtëna

Tin(k), Kónst, Kónstantink

Kordian Kòrdión, Kòrdiana Kòrdi, Kòrdiónk

Kornel Kòrnél, Kòrnela Kòrnélk, Nélk

Kornelia, -ii Kòrneliô, Kòrnelii Kòrnélka, Nélka

Korneliusz Kòrnéliusz, Kòrnéliusza Néliuszk

Krystian Kristión, Kristiana Kristiónk, Kristk

Krystiana Kristiana, Kristianë Kristianka

Krystyn Kristin, Kristina Kristink, Tin(k)

KRYSTYNA Kristina, Kristinë Kristinka, Tin(k)a

KRZYSZTOF Krësztof, Krësztofa Krësztófk, Krëszk

Ksawera Ksawra, Ksawrë Ksawérka

Ksawery, -ego Ksawer, Ksawra Ksaweréczk, Ksawérk

Kunegunda
Kùnegùńda, 
Kùnegùńdë

Kùńdża

Laura Laùra, Laùrë Laùrka

LECH Lech, Lecha Lészk

Lechosław Lechòsłôw, Lechòsława Lészk

Lena Léna, Lénë Lénka, Léniszka, Nela

Leokadia, -ii Léòsza, Léòszë Léòszka, Kadijka, Kadiô

Leokadiusz Léòsz, Léòsza Léòszk

LEON Léón, Léòna Léónk, Létk, Loszk 

Leonard Léónôrd, Léónarda Léónôrdk

Leonarda Léónarda, Léónardë Léónôrdka

Leopold Léópóld, Léópòlda Léópóldk

Leopolda Léópòlda, Léópòldë Léópòldka

Lesław Lésłôw, Lésława Lészk, Lésłôwk

LESZEK Lészk, Lészka Lészéczk

Lidia, -ii Lidiô, Lidii Lidka, Lidéczka
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Ligia, -ii Ligiô, Ligii Ligijka

Lilia, -ii Lëliô, Lëlii Lëlijka

Liliana Lëliana, Lëlianë Lëlianka

Lubogost Lubògòst, Lubògòsta Gòstk, Lubk

LUCJAN Lucjón, Lucjana Luck, Lucy, Lutk

Lucjana Lucjana, Lucjanë Lucjanka, Lucka

LUCYNA Lucyna, Lucynë Lucynka

Ludmił Ludmił, Ludmiła Ludk, Ludi

LUDMIŁA, -y Ludmiła, Ludmiłë Lud(k)a

LUDWIK
Ludwik, Ludwika || Lu-
dwich, Ludwicha

Ludk, Ludi

Ludwika Ludwika, Ludwiczi Lud(k)a

Luiza Lujiza, Lujizë Lujizka

Łazarz Łazôrz, Łazarza Łazôrk

ŁUCJA, -ji Łucjô, Łucji Łucyjka, Łucka

Łucjan Łucjón, Łucjana Łuck

ŁUKASZ Łukôsz, Łukasza Łukôszk, Łuki

MACIEJ Macéj, Maceja Mack, Matis(k)

Magda Magda, Magdë Magduszka, Magdusza

MAGDALENA
Magdaléna, Magda-
lénë

Magdalénka, Magda

Maja, Mai Maja, Maji Majka

Maksymilian
Maksymilión, Maksy-
miliana

Maks, Maksulk

Malwina Malwina, Malwinë Malwinka

MAŁGORZATA
Małgòrzata, 
Małgòrzatë 

Małgòrzatka, Małgòsz(k)a, 
Gòsza

Manfred Manfréd, Manfreda Fréd, Fredi, Manfrédk

Manuel Émanuél, Émanuela Manuél(k), Émk

Manuela Émanuela, Émanuelë Manuél(k)a, Émka

Marcel Marcél, Marcela Marcélk, Célk

Marcela Marcela, Marcelë Marcélka, Célka

Marceli Marceli, Marcelégò Marcélk, Célk

MARCIN Môrcën, Môrcëna Môrcënk

MAREK Mark, Marka Maréczk

MARIA, -ii Mariô, Marii
Mariczka, Marichna, Marëszka, 
Marusz(k)a, Marijka
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Ligia, -ii Ligiô, Ligii Ligijka

Lilia, -ii Lëliô, Lëlii Lëlijka

Liliana Lëliana, Lëlianë Lëlianka

Lubogost Lubògòst, Lubògòsta Gòstk, Lubk

LUCJAN Lucjón, Lucjana Luck, Lucy, Lutk

Lucjana Lucjana, Lucjanë Lucjanka, Lucka

LUCYNA Lucyna, Lucynë Lucynka

Ludmił Ludmił, Ludmiła Ludk, Ludi

LUDMIŁA, -y Ludmiła, Ludmiłë Lud(k)a

LUDWIK
Ludwik, Ludwika || Lu-
dwich, Ludwicha

Ludk, Ludi

Ludwika Ludwika, Ludwiczi Lud(k)a

Luiza Lujiza, Lujizë Lujizka

Łazarz Łazôrz, Łazarza Łazôrk

ŁUCJA, -ji Łucjô, Łucji Łucyjka, Łucka

Łucjan Łucjón, Łucjana Łuck

ŁUKASZ Łukôsz, Łukasza Łukôszk, Łuki

MACIEJ Macéj, Maceja Mack, Matis(k)

Magda Magda, Magdë Magduszka, Magdusza

MAGDALENA
Magdaléna, Magda-
lénë

Magdalénka, Magda

Maja, Mai Maja, Maji Majka

Maksymilian
Maksymilión, Maksy-
miliana

Maks, Maksulk

Malwina Malwina, Malwinë Malwinka

MAŁGORZATA
Małgòrzata, 
Małgòrzatë 

Małgòrzatka, Małgòsz(k)a, 
Gòsza

Manfred Manfréd, Manfreda Fréd, Fredi, Manfrédk

Manuel Émanuél, Émanuela Manuél(k), Émk

Manuela Émanuela, Émanuelë Manuél(k)a, Émka

Marcel Marcél, Marcela Marcélk, Célk

Marcela Marcela, Marcelë Marcélka, Célka

Marceli Marceli, Marcelégò Marcélk, Célk

MARCIN Môrcën, Môrcëna Môrcënk

MAREK Mark, Marka Maréczk

MARIA, -ii Mariô, Marii
Mariczka, Marichna, Marëszka, 
Marusz(k)a, Marijka
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MARYJA, -yji
(imię Matki Bo-
żej)

Marijô, Mariji, Mari-
ji, Marijã, Mariją, Mari-
ji, Marijo

MARIAN Marión, Mariana Marusz(k), Mariónk

Marianna
Mariana, Marianë || 
Marianna, Mariannë 

Mariónka, Marinka

Mariola Mariola, Mariolë Mariólka

Mariusz Mariusz, Mariusza Mariuszk

Marlena Marléna, Marlénë Marlénka

MARTA Marta, Martë Martka

Martyna Martina, Martinë Martinka

Maryla Marila, Marilë Marilka

Maryna Marëna, Marënë Marënka

Marzena Marzena, Marzenë Marzénka

MATEUSZ Matéùsz, Matéùsza Matéùszk, Mati

Matylda Matilda, Matildë Matildka, Tildka, Tilda

Melchior Melchiór, Melchiora Melchiórk

Metody, -ego Metodi, Metodégò Metódk, Todi

Michalina Michalëna, Michalënë Michalënka, Michasza

MICHAŁ Michôł, Michała Michôłk, Michasz

MIECZYSŁAW
Mieczësłôw, Mieczësła-
wa

Miétk, Miéczk

MIECZYSŁAWA
Mieczësława, Mie-
czësławë

Miétka, Miéczka

MIKOŁAJ Mikòłôj, Mikòłaja Miklosz(k), Miki, Klaùs

Milena Miléna, Milénë Lénka, Milénka

Miłogost Miłogòst, Miłogòsta Gòst(k), Miłk

MIŁOSŁAW Miłosłôw, Miłosława Miłk, Miłosłôwk

MIŁOSŁAWA Miłosława, Miłosławë Miłka, Miłosłôwka

Miłosz Miłosz, Miłosza Miłoszk, Miłk

Mira Mira, Mirë Mirka

Mirela Mirela, Mirelë Mirélka

Miron Mirón, Mirona Mirk, Mirónk

MIROSŁAW Mirosłôw, Mirosława Mirk

MIROSŁAWA Mirosława, Mirosławë Mirka, Mirosłôwka

Mojżesz Mòjżesz, Mòjżesza Mòjżészk

MONIKA Mónika, Móniczi Móniczka, Nika
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MARYJA, -yji
(imię Matki Bo-
żej)

Marijô, Mariji, Mari-
ji, Marijã, Mariją, Mari-
ji, Marijo

MARIAN Marión, Mariana Marusz(k), Mariónk

Marianna
Mariana, Marianë || 
Marianna, Mariannë 

Mariónka, Marinka

Mariola Mariola, Mariolë Mariólka

Mariusz Mariusz, Mariusza Mariuszk

Marlena Marléna, Marlénë Marlénka

MARTA Marta, Martë Martka

Martyna Martina, Martinë Martinka

Maryla Marila, Marilë Marilka

Maryna Marëna, Marënë Marënka

Marzena Marzena, Marzenë Marzénka

MATEUSZ Matéùsz, Matéùsza Matéùszk, Mati

Matylda Matilda, Matildë Matildka, Tildka, Tilda

Melchior Melchiór, Melchiora Melchiórk

Metody, -ego Metodi, Metodégò Metódk, Todi

Michalina Michalëna, Michalënë Michalënka, Michasza

MICHAŁ Michôł, Michała Michôłk, Michasz

MIECZYSŁAW
Mieczësłôw, Mieczësła-
wa

Miétk, Miéczk

MIECZYSŁAWA
Mieczësława, Mie-
czësławë

Miétka, Miéczka

MIKOŁAJ Mikòłôj, Mikòłaja Miklosz(k), Miki, Klaùs

Milena Miléna, Milénë Lénka, Milénka

Miłogost Miłogòst, Miłogòsta Gòst(k), Miłk

MIŁOSŁAW Miłosłôw, Miłosława Miłk, Miłosłôwk

MIŁOSŁAWA Miłosława, Miłosławë Miłka, Miłosłôwka

Miłosz Miłosz, Miłosza Miłoszk, Miłk

Mira Mira, Mirë Mirka

Mirela Mirela, Mirelë Mirélka

Miron Mirón, Mirona Mirk, Mirónk

MIROSŁAW Mirosłôw, Mirosława Mirk

MIROSŁAWA Mirosława, Mirosławë Mirka, Mirosłôwka

Mojżesz Mòjżesz, Mòjżesza Mòjżészk

MONIKA Mónika, Móniczi Móniczka, Nika
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Mściwoj

Mestwin, Mestwina || 
Mszczug, Mszczëga || 
Mscëwùj, Mscëwùja || 
Mscëwòj, Mscëwòja

Mscëwòjk, Mscëwùjk, Me-
stwink, Mszczużk, Szczużk

Napoleon Napòléón, Napòléòna Napòléónk

Narcyz Narcyz, Narcëza Narcyzk, Narcy, Narck

Narcyza Narcëza, Narcëzë Narcka, Narcëzka

NATALIA, -ii Nataliô, Natalii Natôlka, Nat(k)a

Nikodem Nikòdém, Nikòdema Nikòdémk, Nikòsz, Démk

Nikodema Nikòdema, Nikòdemë Nikòszka, Nikòdémka, Démka

Nina Nina, Ninë Ninka

Norbert Nórbert, Nórberta Nórbertk, Nórbi

Norberta Nórberta, Nórbertë Nórbertka, Bertka

Odo, -ona Òdo, Òda Òdónk, Òdi

Odon Òdo, Òda Òdónk, Òdi

Ofelia, -ii Òfeliô, Òfelii Òfka, Òfélka

Oktawia, -ii Òktawiô, Òktawii Òktôwka

Oktawian Òktawión, Òktawiana Òktawiónk

Oktawiusz Òktawiusz, Òktawiusza Òktawiuszk

Olaf Òlaf, Òlafa Òlafk

Olga Òlga, Òldżi Òldżka

Olgierd Òlgerd, Òlgerda Òli

Oliwia, -ii Òlëwiô, Òlëwii Òlëwka

Onufry, -ego Ònufri, Ònufrégò Nufri

Oskar Òskôr, Òskara Òskark

Otto, -ona Òto, Òta Òtk, Òti

Otton Òto, Òta Òtk, Òti

Otylia, -ii Òtëliô, Òtëlii Tila, Tilëszka

Owidiusz Òwidiusz, Òwidiusza Òwi

Pabian Pabión, Pabiana Pôb(k)

Pabiana Pabiana, Pabianë Pôbka

Pankracy, -ego
Pankrac, Pankraca || 
Pãkrac, Pãkraca

Krac, Kracy

Patrycja, -ji Patricjô, Patricji Pati, Patriczka

Patryk Patrik, Patrika Patriczk

Paula Paùla, Paùlë Paùlka, Paùliczka

Paulina Paùlëna, Paùlënë Paùlënka
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Mściwoj

Mestwin, Mestwina || 
Mszczug, Mszczëga || 
Mscëwùj, Mscëwùja || 
Mscëwòj, Mscëwòja

Mscëwòjk, Mscëwùjk, Me-
stwink, Mszczużk, Szczużk

Napoleon Napòléón, Napòléòna Napòléónk

Narcyz Narcyz, Narcëza Narcyzk, Narcy, Narck

Narcyza Narcëza, Narcëzë Narcka, Narcëzka

NATALIA, -ii Nataliô, Natalii Natôlka, Nat(k)a

Nikodem Nikòdém, Nikòdema Nikòdémk, Nikòsz, Démk

Nikodema Nikòdema, Nikòdemë Nikòszka, Nikòdémka, Démka

Nina Nina, Ninë Ninka

Norbert Nórbert, Nórberta Nórbertk, Nórbi

Norberta Nórberta, Nórbertë Nórbertka, Bertka

Odo, -ona Òdo, Òda Òdónk, Òdi

Odon Òdo, Òda Òdónk, Òdi

Ofelia, -ii Òfeliô, Òfelii Òfka, Òfélka

Oktawia, -ii Òktawiô, Òktawii Òktôwka

Oktawian Òktawión, Òktawiana Òktawiónk

Oktawiusz Òktawiusz, Òktawiusza Òktawiuszk

Olaf Òlaf, Òlafa Òlafk

Olga Òlga, Òldżi Òldżka

Olgierd Òlgerd, Òlgerda Òli

Oliwia, -ii Òlëwiô, Òlëwii Òlëwka

Onufry, -ego Ònufri, Ònufrégò Nufri

Oskar Òskôr, Òskara Òskark

Otto, -ona Òto, Òta Òtk, Òti

Otton Òto, Òta Òtk, Òti

Otylia, -ii Òtëliô, Òtëlii Tila, Tilëszka

Owidiusz Òwidiusz, Òwidiusza Òwi

Pabian Pabión, Pabiana Pôb(k)

Pabiana Pabiana, Pabianë Pôbka

Pankracy, -ego
Pankrac, Pankraca || 
Pãkrac, Pãkraca

Krac, Kracy

Patrycja, -ji Patricjô, Patricji Pati, Patriczka

Patryk Patrik, Patrika Patriczk

Paula Paùla, Paùlë Paùlka, Paùliczka

Paulina Paùlëna, Paùlënë Paùlënka
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PAWEŁ
Paùel, Paùla || Paweł, 
Pawła

Paùl, Paùelk, Paùlita, Pawełk, 
Paùlik, Paùli 

Pelagia, -ii Pelagiô, Pelagii Pélka, Péla

Pelagiusz Pelagiusz, Pelagiusza Pél(k)

Petronela Petronela, Petronelë Petronélka, Nélka, Néla

Petronia, -ii Petroniô, Petronii Petrónka

Petroniusz Petroniusz, Petroniusza Petrónk

PIOTR Pioter, Piotra Pioterk, Piotrëszka, Pioch

Placyd Placyd, Placëda Cyd(k), Plôck

Placyda Placëda, Placëdë Cyd(k)a, Plôcka

Pola Pòla, Pòlë Pòlka

Polikarp Pòlikôrp, Pòlikarpa Pòl(k), Karpi

Prokop Prokòp, Prokòpa Kóp(k), Kòpi

Protazy, -ego Protôz, Protaza Prótk, Proti

PRZEMYSŁAW
Przemësłôw, Prze-
mësława

Przémk, Słôwk, Przemësłôwk

PRZEMYSŁAWA
Przemësława, Prze-
mësławë

Przémka, Słôwka, Przemësłôw-
ka

PRZYBYSŁAW
Przëbisłôw, Przëbësła-
wa

Przib(k), Przëbi

PRZYBYSŁAWA
Przëbësława, 
Przëbësławë

Przib(k)a

Rachela Rachela, Rachelë Rachélka

Radogost
Radogòst, Radogòsta 
|| Redogòst, 
Redogòsta

Rôdk || Rédk, Gòstk 

Radomir
Radómir, Radómira || 
Redómir, Redómira

Rôdk || Rédk, Radinc || Redinc

Radomira
Radómira, Radómirë || 
Redómira, Redómirë

Rôdka || Rédka

Radosław
Radosłôw, Radosła-
wa || Redosłôw, Redo-
sława

Rôdk || Rédk, Słôwk

Radosława
Radosława, Radosła-
wë || Redosława, Re-
dosławë

Rôdka || Rédka, Słôwka

Rafaela Rafaela, Rafaelë Rafka, Rafaélka

Rafał Rafôł, Rafała Rafôłk

Rajmund Rajmùnd, Rajmùnda Mùndi, Mùnd, Mùndk

Rajmunda Rajmùnda, Rajmùndë Mùnda, Mùndka

Rebeka Rébeka, Rébeczi Rébka

Regina Redżina, Redżinë Dżina, Dżinka, Redżinka
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PAWEŁ
Paùel, Paùla || Paweł, 
Pawła

Paùl, Paùelk, Paùlita, Pawełk, 
Paùlik, Paùli 

Pelagia, -ii Pelagiô, Pelagii Pélka, Péla

Pelagiusz Pelagiusz, Pelagiusza Pél(k)

Petronela Petronela, Petronelë Petronélka, Nélka, Néla

Petronia, -ii Petroniô, Petronii Petrónka

Petroniusz Petroniusz, Petroniusza Petrónk

PIOTR Pioter, Piotra Pioterk, Piotrëszka, Pioch

Placyd Placyd, Placëda Cyd(k), Plôck

Placyda Placëda, Placëdë Cyd(k)a, Plôcka

Pola Pòla, Pòlë Pòlka

Polikarp Pòlikôrp, Pòlikarpa Pòl(k), Karpi

Prokop Prokòp, Prokòpa Kóp(k), Kòpi

Protazy, -ego Protôz, Protaza Prótk, Proti

PRZEMYSŁAW
Przemësłôw, Prze-
mësława

Przémk, Słôwk, Przemësłôwk

PRZEMYSŁAWA
Przemësława, Prze-
mësławë

Przémka, Słôwka, Przemësłôw-
ka

PRZYBYSŁAW
Przëbisłôw, Przëbësła-
wa

Przib(k), Przëbi

PRZYBYSŁAWA
Przëbësława, 
Przëbësławë

Przib(k)a

Rachela Rachela, Rachelë Rachélka

Radogost
Radogòst, Radogòsta 
|| Redogòst, 
Redogòsta

Rôdk || Rédk, Gòstk 

Radomir
Radómir, Radómira || 
Redómir, Redómira

Rôdk || Rédk, Radinc || Redinc

Radomira
Radómira, Radómirë || 
Redómira, Redómirë

Rôdka || Rédka

Radosław
Radosłôw, Radosła-
wa || Redosłôw, Redo-
sława

Rôdk || Rédk, Słôwk

Radosława
Radosława, Radosła-
wë || Redosława, Re-
dosławë

Rôdka || Rédka, Słôwka

Rafaela Rafaela, Rafaelë Rafka, Rafaélka

Rafał Rafôł, Rafała Rafôłk

Rajmund Rajmùnd, Rajmùnda Mùndi, Mùnd, Mùndk

Rajmunda Rajmùnda, Rajmùndë Mùnda, Mùndka

Rebeka Rébeka, Rébeczi Rébka

Regina Redżina, Redżinë Dżina, Dżinka, Redżinka
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Remigia, -ii Remigiô, Remigii Rémka, Rémùszka

Remigiusz Remigiusz, Remigiusza Rémk, Rémùszk, Rémi

Renata Renata, Renatë Natka, Renia

Rita Rita, Ritë Ritka

Robert Róbert, Róberta Robi, Bert, Róbertk

Roberta Róberta, Róbertë Róbka

Roch Roch, Rocha Rószk

Roderyk
Roderik, Roderika || 
Roderich, Rodericha

Ródk, Rodi

Roger Rodżer, Rodżra Rodżi

Roksana Roksana, Roksanë Roksanka, Roksy

Roland Róland, Rólanda Roli, Rólandk

ROMAN Róman, Rómana Rómk, Róméczk, Romi

Romana Rómana, Rómanë Rómka

Romuald Rómùôld, Rómùalda Rómk, Aldk

Romualda Rómùalda, Rómùaldë Rómka, Aldka

Ronald Ronôld, Ronalda Rónk, Rony

Rozalia, -ii Rózela, Rózelë Rózelka, Róza, Rózka

Róża Róża, Różë Różëczka

Rudolf Rudólf, Rudolfa Rudi, Dólf

Rudolfina Rudolfa, Rudolfë Dólfa

RYSZARD Riszôrd, Riszarda Risz(k), Rich

Ryszarda Riszarda, Riszardë Risza, Risz(k)a

Sabina Sabina, Sabinë Sabinka, Bina, Binka

Salomea Saloma, Salomë Samka, Salómka

Salomon Salomón, Salomona Sali, Salk, Salomónk

Samanta Samanta, Samantë Samta

Sambor Sambór, Sambòra Sambi, Sambórk

Samson Samsón, Samsona Samsónk, Sami

Samuel Samùél, Samùela Samùélk, Élk

Sara Sara, Sarë Sarka

Sebastian Sebastión, Sebastiana Bastión(k), Basti 

Sebastiana Sebastiana, Sebastianë Bastiónka

Selma Selma, Selmë Sélmka, Sémka

Serafin Serafin, Serafëna Sérafk, Rafi

Serafina Serafëna, Serafinë Sérafka, Rafka
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Remigia, -ii Remigiô, Remigii Rémka, Rémùszka

Remigiusz Remigiusz, Remigiusza Rémk, Rémùszk, Rémi

Renata Renata, Renatë Natka, Renia

Rita Rita, Ritë Ritka

Robert Róbert, Róberta Robi, Bert, Róbertk

Roberta Róberta, Róbertë Róbka

Roch Roch, Rocha Rószk

Roderyk
Roderik, Roderika || 
Roderich, Rodericha

Ródk, Rodi

Roger Rodżer, Rodżra Rodżi

Roksana Roksana, Roksanë Roksanka, Roksy

Roland Róland, Rólanda Roli, Rólandk

ROMAN Róman, Rómana Rómk, Róméczk, Romi

Romana Rómana, Rómanë Rómka

Romuald Rómùôld, Rómùalda Rómk, Aldk

Romualda Rómùalda, Rómùaldë Rómka, Aldka

Ronald Ronôld, Ronalda Rónk, Rony

Rozalia, -ii Rózela, Rózelë Rózelka, Róza, Rózka

Róża Róża, Różë Różëczka

Rudolf Rudólf, Rudolfa Rudi, Dólf

Rudolfina Rudolfa, Rudolfë Dólfa

RYSZARD Riszôrd, Riszarda Risz(k), Rich

Ryszarda Riszarda, Riszardë Risza, Risz(k)a

Sabina Sabina, Sabinë Sabinka, Bina, Binka

Salomea Saloma, Salomë Samka, Salómka

Salomon Salomón, Salomona Sali, Salk, Salomónk

Samanta Samanta, Samantë Samta

Sambor Sambór, Sambòra Sambi, Sambórk

Samson Samsón, Samsona Samsónk, Sami

Samuel Samùél, Samùela Samùélk, Élk

Sara Sara, Sarë Sarka

Sebastian Sebastión, Sebastiana Bastión(k), Basti 

Sebastiana Sebastiana, Sebastianë Bastiónka

Selma Selma, Selmë Sélmka, Sémka

Serafin Serafin, Serafëna Sérafk, Rafi

Serafina Serafëna, Serafinë Sérafka, Rafka
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Sergiusz Sergiusz, Sergiusza Sérgiuszk

Seweryn Sewerin, Sewerëna Sewerink

Seweryna Sewerëna, Sewerënë Sewerënka, Sewerka

Sława Sława, Sławë Słôwka

Sławina Sławina, Sławinë Słôwka, Sławinka, Sławika

SŁAWOMIR Sławòmir, Sławòmira Słôwk, Sławi, Sławòmirk

SŁAWOMIRA Sławòmira, Sławòmirë Słôwka

SOBIESŁAW Sobiesłôw, Sobiesława Sobk, Sobi

SOBIESŁAWA Sobiesława, Sobiesławë Sobka

STANISŁAW Stanisłôw, Stanisława Stach, Stanis(z), Staszk

STANISŁAWA Stanisława, Stanisławë Staszka, Stacha

STEFAN Sztefón, Sztefana Sztefónk, Sztefk

STEFANIA, -ii Sztefaniô, Sztefanii Sztefa, Sztefka 

Stela Stela, Stelë Stélka

Subisław Subisłôw, Subisława Subi, Subk

Subisława Subisława, Subisławë Subka

Sykstus Sëkstus, Sëkstusa Sëkst, Sëksti

Sylwester Sylwester, Sylwestra Syl(w)k, Sylwi

Sylwia, -ii Sylwiô, Sylwii Syl(w)ka

Symeon Syméón, Syméòna Symk, Syméónk

SZCZEPAN Szczepón, Szczepana Szczepónk, Szczepk

Szymon
Szëmón, Szëmona || 
Szimón, Szimona

Szimk, Szëmónk || Szimónk

Ścibor Scybór, Scybòra Scybi, Scybk

Świętopełek
Swiãtopôłk, 
Swiãtopôłka

Swiãtk, Pôłk, Pôłczk 

Świętosław
Swiãtosłôw, 
Swiãtosława

Swiãtk, Słôwk

Świętosława
Swiãtosława, 
Swiãtosławë

Swiãtka, Słôwka

TADEUSZ Tadeùsz, Tadeùsza Tadk, Tadi

Tamara Tamara, Tamarë Tamarka, Mar(k)a

Tatiana Tatiana, Tatianë Tatianka, Tianka

Tekla Tékla, Téklë Téczelka

Telesfor Telesfór, Telesfòra Sfórk

Telimena Telimena, Telimenë Télka, Téla

Teobald Téòbôld, Téòbalda Bôld(k), Bôldi
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Sergiusz Sergiusz, Sergiusza Sérgiuszk

Seweryn Sewerin, Sewerëna Sewerink

Seweryna Sewerëna, Sewerënë Sewerënka, Sewerka

Sława Sława, Sławë Słôwka

Sławina Sławina, Sławinë Słôwka, Sławinka, Sławika

SŁAWOMIR Sławòmir, Sławòmira Słôwk, Sławi, Sławòmirk

SŁAWOMIRA Sławòmira, Sławòmirë Słôwka

SOBIESŁAW Sobiesłôw, Sobiesława Sobk, Sobi

SOBIESŁAWA Sobiesława, Sobiesławë Sobka

STANISŁAW Stanisłôw, Stanisława Stach, Stanis(z), Staszk

STANISŁAWA Stanisława, Stanisławë Staszka, Stacha

STEFAN Sztefón, Sztefana Sztefónk, Sztefk

STEFANIA, -ii Sztefaniô, Sztefanii Sztefa, Sztefka 

Stela Stela, Stelë Stélka

Subisław Subisłôw, Subisława Subi, Subk

Subisława Subisława, Subisławë Subka

Sykstus Sëkstus, Sëkstusa Sëkst, Sëksti

Sylwester Sylwester, Sylwestra Syl(w)k, Sylwi

Sylwia, -ii Sylwiô, Sylwii Syl(w)ka

Symeon Syméón, Syméòna Symk, Syméónk

SZCZEPAN Szczepón, Szczepana Szczepónk, Szczepk

Szymon
Szëmón, Szëmona || 
Szimón, Szimona

Szimk, Szëmónk || Szimónk

Ścibor Scybór, Scybòra Scybi, Scybk

Świętopełek
Swiãtopôłk, 
Swiãtopôłka

Swiãtk, Pôłk, Pôłczk 

Świętosław
Swiãtosłôw, 
Swiãtosława

Swiãtk, Słôwk

Świętosława
Swiãtosława, 
Swiãtosławë

Swiãtka, Słôwka

TADEUSZ Tadeùsz, Tadeùsza Tadk, Tadi

Tamara Tamara, Tamarë Tamarka, Mar(k)a

Tatiana Tatiana, Tatianë Tatianka, Tianka

Tekla Tékla, Téklë Téczelka

Telesfor Telesfór, Telesfòra Sfórk

Telimena Telimena, Telimenë Télka, Téla

Teobald Téòbôld, Téòbalda Bôld(k), Bôldi
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Teodor Tédór, Tédora
Tédórk, Téò, Téta, Dórk, Dóri, 
Tédi

Teodora Tédora, Tédorë Tosza, Dóra, Tédórka

Teodozja, -ji Téòdozjô, Téòdozji Dozjô, Tézjô

Teodozjusz
Téòdozjusz, 
Téòdozjusza

Dozy

Teofil Téófil, Téófila Téfk, Téfi

TERESA Teréza, Terézë Trézka, Trésa, Tréska, Éska 

Tobiasz Tobiôsz, Tobiasza Tobi, Tobiôszk

TOMASZ Tomôsz, Tomasza Tómk, Tomi

Tristan Tristón, Tristana Tris, Trist, Tristi

Tymon Timón, Timòna Tim(k), Timi

Tymoteusz Timòteùsz, Timòteùsza Tim(k), Timi

Tytus Titus, Titusa Tit(k)

Urban Ùrbón, Ùrbana Ùrbk, Ùrbi

Ursyn Ùrsyn, Ùrsëna Ùrsynk

URSZULA
Òrszula, Òrszulë || 
Ùrszula, Ùrszulë

Òrszulka || Ùrszulka, Òlka || 
Ùlka, Òla || Ùla

WACŁAW Wacłôw, Wacława Wack, Wac(y)

WACŁAWA Wacława, Wacławë Wac(k)a

WALDEMAR Waldémôr, Waldémara Waldk, Waldi

Walenty, -ego Walãti, Walãtégò Walk, Walis(z), Walãtk

Walentyna Walãtina, Walãtinë
Walka, Walis(z)a, Walis(z)ka, 
Walãtka

Waleria, -ii Waleska, Walesczi Walesa, Wala

Walerian Walerión, Waleriana Walérk, Wali

Walery, -ego Waleri, Walerégò Walérk, Wali

Walter Walter, Waltra Waltk, Walti

WANDA Wanda, Wandë Wandka, Wandéczka

WAWRZYNIEC Wawrzińc, Wawrzińca Wawrzón, Wawér(k)

Wenancjusz Wenãcjusz, Wenãcjusza Wenk

WERONIKA Wérónika, Wéróniczi Wérka, Wérs(z)a, Wérónisz(k)a

Wespazjan
Wespazjón, Wespa-
zjana

Wespi, Wespazjónk

WIESŁAW Wiesłôw, Wiesława Wiesk, Wiesłôwk

WIESŁAWA Wiesława, Wiesławë Wiesa, Wiesłôwka

WIKTOR Wiktór, Wiktora Wikò, Wiktórk, Wiki

Wiktoria, -ii Wiktora, Wiktorë Wikta, Wiktórka
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Teodor Tédór, Tédora
Tédórk, Téò, Téta, Dórk, Dóri, 
Tédi

Teodora Tédora, Tédorë Tosza, Dóra, Tédórka

Teodozja, -ji Téòdozjô, Téòdozji Dozjô, Tézjô

Teodozjusz
Téòdozjusz, 
Téòdozjusza

Dozy

Teofil Téófil, Téófila Téfk, Téfi

TERESA Teréza, Terézë Trézka, Trésa, Tréska, Éska 

Tobiasz Tobiôsz, Tobiasza Tobi, Tobiôszk

TOMASZ Tomôsz, Tomasza Tómk, Tomi

Tristan Tristón, Tristana Tris, Trist, Tristi

Tymon Timón, Timòna Tim(k), Timi

Tymoteusz Timòteùsz, Timòteùsza Tim(k), Timi

Tytus Titus, Titusa Tit(k)

Urban Ùrbón, Ùrbana Ùrbk, Ùrbi

Ursyn Ùrsyn, Ùrsëna Ùrsynk

URSZULA
Òrszula, Òrszulë || 
Ùrszula, Ùrszulë

Òrszulka || Ùrszulka, Òlka || 

Ùlka, Òla || Ùla
WACŁAW Wacłôw, Wacława Wack, Wac(y)

WACŁAWA Wacława, Wacławë Wac(k)a

WALDEMAR Waldémôr, Waldémara Waldk, Waldi

Walenty, -ego Walãti, Walãtégò Walk, Walis(z), Walãtk

Walentyna Walãtina, Walãtinë
Walka, Walis(z)a, Walis(z)ka, 
Walãtka

Waleria, -ii Waleska, Walesczi Walesa, Wala

Walerian Walerión, Waleriana Walérk, Wali

Walery, -ego Waleri, Walerégò Walérk, Wali

Walter Walter, Waltra Waltk, Walti

WANDA Wanda, Wandë Wandka, Wandéczka

WAWRZYNIEC Wawrzińc, Wawrzińca Wawrzón, Wawér(k)

Wenancjusz Wenãcjusz, Wenãcjusza Wenk

WERONIKA Wérónika, Wéróniczi Wérka, Wérs(z)a, Wérónisz(k)a

Wespazjan
Wespazjón, Wespa-
zjana

Wespi, Wespazjónk

WIESŁAW Wiesłôw, Wiesława Wiesk, Wiesłôwk

WIESŁAWA Wiesława, Wiesławë Wiesa, Wiesłôwka

WIKTOR Wiktór, Wiktora Wikò, Wiktórk, Wiki

Wiktoria, -ii Wiktora, Wiktorë Wikta, Wiktórka
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Wilhelm Wilem, Wilema Wili, Wilémk

Wilhelmina Wilemina, Wileminë Wil(k)a, Wileminka

WINCENTY Wincãt, Wincãta Wick, Wicéla, Wincãtk 

Wincentyna Wincãta, Wincãtë Wicka, Wincãtka

Wioleta Wioleta, Wioletë Wioletka, Wiola

Wirgilia, -ii Wirdżiliô, Wirdżilii Dżila, Dżilka

Wirgiliusz
Wirdżiliusz, Wirdżiliu-
sza

Wirdżk, Wirdżi, Dżili

Wirginia,- ii Wirdżiniô, Wirdżinii Dżinka

Wirginiusz
Wirdżiniusz, Wirdżi-
niusza

Wirdżi

Wisław Wisłôw, Wisława Wis(k), Wisłôwk

WISŁAWA Wisława, Wisławë Wis(k)a, Wisłôwka

Wit Wit, Wita Witk

WITOLD Witóld, Witolda Witóldk, Witi

Witosław Witosłôw, Witosława Witk, Witosłôwk, Witi

Witosława Witosława, Witosławë Witka, Witosłôwka

WŁADYSŁAW Władisłôw, Władisława Władi, Władis(z), Władisłôwk

Władysława
Władisława, Władisła-
wë

Władis(z)a, Disa, Władisłôwka

Włodzimiera
Włodzmiera, Włodz-
mierë

Włodka

WŁODZIMIERZ
Włodzmiérz, Włodz-
mierza

Włodk, Włodi

WOJCIECH Wòjcech, Wòjcecha Wòjk, Wòjcészk, Wòjtilk, Wòjti 

Wrocisław Wartësłôw, Wartësława Wartisłôwk, Wartk, Warti

Wrocisława
Wartësława, Wartësła-
wë

Wartisłôwka, Wartka

ZBIGNIEW Zbigórz, Zbigòrza Zbiszk, Zbich

ZDZISŁAW Zdzysłôw, Zdzysława Zdżich, Zdzysłôwk

ZDZISŁAWA Zdzysława, Zdzysławë Zdżicha, Zdzysłôwka

Zenobia, -ii Zenobiô, Zenobii Zenóbka

Zenobiusz Zenobiusz, Zenobiusza Zenóbk, Zeny

ZENON Zenón, Zenona Zénk

Zenona Zenona, Zenonë Zénka

Ziemowit Zemòwit, Zemòwita Zémk, Zémòwitk

ZOFIA, -ii Zofiô, Zofii Zofka, Zofijka, Zosza

Zuzanna Zuzana, Zuzanë Zana, Zanka, Zuzka

Zygfryd Zygfrid, Zygfrëda Frid, Zygfridk, Frëdi
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Wilhelm Wilem, Wilema Wili, Wilémk

Wilhelmina Wilemina, Wileminë Wil(k)a, Wileminka

WINCENTY Wincãt, Wincãta Wick, Wicéla, Wincãtk 

Wincentyna Wincãta, Wincãtë Wicka, Wincãtka

Wioleta Wioleta, Wioletë Wioletka, Wiola

Wirgilia, -ii Wirdżiliô, Wirdżilii Dżila, Dżilka

Wirgiliusz
Wirdżiliusz, Wirdżiliu-
sza

Wirdżk, Wirdżi, Dżili

Wirginia,- ii Wirdżiniô, Wirdżinii Dżinka

Wirginiusz
Wirdżiniusz, Wirdżi-
niusza

Wirdżi

Wisław Wisłôw, Wisława Wis(k), Wisłôwk

WISŁAWA Wisława, Wisławë Wis(k)a, Wisłôwka

Wit Wit, Wita Witk

WITOLD Witóld, Witolda Witóldk, Witi

Witosław Witosłôw, Witosława Witk, Witosłôwk, Witi

Witosława Witosława, Witosławë Witka, Witosłôwka

WŁADYSŁAW Władisłôw, Władisława Władi, Władis(z), Władisłôwk

Władysława
Władisława, Władisła-
wë

Władis(z)a, Disa, Władisłôwka

Włodzimiera
Włodzmiera, Włodz-
mierë

Włodka

WŁODZIMIERZ
Włodzmiérz, Włodz-
mierza

Włodk, Włodi

WOJCIECH Wòjcech, Wòjcecha Wòjk, Wòjcészk, Wòjtilk, Wòjti 

Wrocisław Wartësłôw, Wartësława Wartisłôwk, Wartk, Warti

Wrocisława
Wartësława, Wartësła-
wë

Wartisłôwka, Wartka

ZBIGNIEW Zbigórz, Zbigòrza Zbiszk, Zbich

ZDZISŁAW Zdzysłôw, Zdzysława Zdżich, Zdzysłôwk

ZDZISŁAWA Zdzysława, Zdzysławë Zdżicha, Zdzysłôwka

Zenobia, -ii Zenobiô, Zenobii Zenóbka

Zenobiusz Zenobiusz, Zenobiusza Zenóbk, Zeny

ZENON Zenón, Zenona Zénk

Zenona Zenona, Zenonë Zénka

Ziemowit Zemòwit, Zemòwita Zémk, Zémòwitk

ZOFIA, -ii Zofiô, Zofii Zofka, Zofijka, Zosza

Zuzanna Zuzana, Zuzanë Zana, Zanka, Zuzka

Zygfryd Zygfrid, Zygfrëda Frid, Zygfridk, Frëdi
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ZYGMUNT Zygmùnd, Zygmùnda Zygùszk, Mùnd(i) 

Zyta Zyta, Zytë Zytka

Żaneta Żanéta, Żanétë Żanétka

* Po postaci mianownikowej, po przecinku, podaje się pełną formę do-
pełniacza.
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ZYGMUNT Zygmùnd, Zygmùnda Zygùszk, Mùnd(i) 

Zyta Zyta, Zytë Zytka

Żaneta Żanéta, Żanétë Żanétka

* Pò nazéwôczowi pòstacëji, pò przecynkù, pòdôwô sã fùlną fòrmã ro-
dzôcza.
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Uchwała Nr 7/RJK/08 z dn. 17.10.2008 r. 
w sprawie stosowania w języku kaszubskim 

dwu norm: wzorcowej i regionalnej 

Rada Języka Kaszubskiego zaleca stosowanie w języku kaszubskim 
dwu norm: wzorcowej i regionalnej.

Norma wzorcowa, w której widoczne byłyby odwołania do historii ję-
zyka kaszubskiego, powinna być realizowana w oficjalnych kontaktach i ro-
dzajach wypowiedzi. Winni ją stosować księża, aktorzy, dziennikarze, litera-
ci, nauczyciele, naukowcy i inni intelektualiści. Należy ją realizować w szko-
le i wykorzystywać w podręcznikach.

Norma regionalna, częściej oparta na uzusie, może być stosowana 
w swobodnych kontaktach, czyli języku potocznym, oraz literaturze – jako 
zabieg stylizacyjny.
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Ùchwôlënk Nr 7/RKJ/08 z dn. 17.10.2008 r. 
w sprawie brëkòwaniô w kaszëbsczim jãzëkù 

dwù normów: wzorcowi i regionalny

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje stosowanié w kaszëbsczim 
jãzëkù dwùch normów: wzorcowi i regionalny.

Wzorcowô norma, w jaczi widzec bëłobë nawleczenié do historie 
kaszëbsczégò jãzëka, mùszałabë bëc wëzwëskónô w òficjalnëch kòntaktach 
i ôrtach wëpòwiescy. Mùszelëbë jã wëzwëskiwac ksãża, aktorzë, gazétni-
cë, pisôrze, szkólny, ùczałi i jinszi jintelektualiscë. Nót je jã wëzwëskiwac 
w szkòle i ùczbòwnikach.

Regionalnô norma, czãscy òpiartô na ùzusu, mòże bëc wëzwëskónô 
w codniowëch kòntaktach, to je codniowim jãzëkù, a téż w lëteraturze – 
jakno stilisticzny zôbiég.
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Uchwała Nr 8/RJK/08 
w sprawie uzupełnień do stosowania 

niektórych kaszubskich imion oficjalnych 
oraz ich zdrobnień

Boguchwał Bògùchwôł, Bògùchwała Chwôłk

Boguchwała Bògùchwała, Bògùchwałë Chwôłka

Bogdał Bògdôł, Bògdała Dôłk

Bolebor Bòlebór, Bòlebòra Bòlebórk, Bórk, Bóli

Borzywoj Bòrzëwój, Bòrzëwòja Bòrzi, Bòrzk

Bożydar Bòżidôr, Bòżidara Bòżk, Bòżi

Bromir Barnimir, Barnimira
Barn(k), Barny, Mir(k), Ni-
mirk

Bromira Barnimira, Barnimirë Barn(k)a, Mirka

Chociemir Chòcemir, Chòcemira Chòck, Mir(k), Cemirk

Chociemira Chòcemira, Chòcemirë Chòc(k)a, Mir(k)a

Chwalisław Chwôlësłôw, Chwôlësława Chwôlësk

Chwalisława Chwôlësława, Chwôlësławë Chwôlëska

Dargomir Dargòmir, Dargòmira Darg(i), Mir(k), Gòmirk

Dargomira Dargòmira, Dargòmirë Darga, Mir(k)a

Dargosław Dargòsłôw, Dargòsława Darg(i), Słôwk

Dargosława Dargòsława, Dargòsławë Darga, Słôwka

Dobiesław Dobiesłôw, Dobiesława Dób(k), Dobi

Dobiesława Dobiesława, Dobiesławë Dob(k)a

Domasław Domasłôw, Domasława Dóm(k), Słôwk

Domasława Domasława, Domasławë Dóm(k)a, Słôwka

Gniewomir Gòrzëmir, Gòrzëmira Gòrzës(k), Mir(k), Rzëmirk

Gniewomira Gòrzëmira, Gòrzëmirë Gòrzës(k)a, Mir(k)a

Grzymisław Grzëmisłôw, Grzëmisława Grzëm(k), Grzëmi

Grzymisława Grzëmisława, Grzëmisławë Grzëm(k)a

Kochan Kòchón, Kòchana Kòchónk

Miłowit Miłowit, Miłowita Miłk, Wit(k)

Myślimir Mëslëmir, Mëslëmira Mësk, Mësli, Mir(k), Lëmirk

Myślimira Mëslëmira, Mëslëmirë Mëska, Mir(k)a

Przedpełk Przedpôłk, Przedpôłka Pôłk, Pôłczk, Przédk
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Ùchwôlënk Nr 8/RKJ/08 
w sprawie dofùlowaniô do brëkòwaniô 

niechtërnëch kaszëbsczich òficjalnëch mión 
a téż jich zdrobnieniów

Boguchwał Bògùchwôł, Bògùchwała Chwôłk

Boguchwała Bògùchwała, Bògùchwałë Chwôłka

Bogdał Bògdôł, Bògdała Dôłk

Bolebor Bòlebór, Bòlebòra Bòlebórk, Bórk, Bóli

Borzywoj Bòrzëwój, Bòrzëwòja Bòrzi, Bòrzk

Bożydar Bòżidôr, Bòżidara Bòżk, Bòżi

Bromir Barnimir, Barnimira Barn(k), Barny, Mir(k), Ni-
mirk

Bromira Barnimira, Barnimirë Barn(k)a, Mirka

Chociemir Chòcemir, Chòcemira Chòck, Mir(k), Cemirk

Chociemira Chòcemira, Chòcemirë Chòc(k)a, Mir(k)a

Chwalisław Chwôlësłôw, Chwôlësława Chwôlësk

Chwalisława Chwôlësława, Chwôlësławë Chwôlëska

Dargomir Dargòmir, Dargòmira Darg(i), Mir(k), Gòmirk

Dargomira Dargòmira, Dargòmirë Darga, Mir(k)a

Dargosław Dargòsłôw, Dargòsława Darg(i), Słôwk

Dargosława Dargòsława, Dargòsławë Darga, Słôwka

Dobiesław Dobiesłôw, Dobiesława Dób(k), Dobi

Dobiesława Dobiesława, Dobiesławë Dob(k)a

Domasław Domasłôw, Domasława Dóm(k), Słôwk

Domasława Domasława, Domasławë Dóm(k)a, Słôwka

Gniewomir Gòrzëmir, Gòrzëmira Gòrzës(k), Mir(k), Rzëmirk

Gniewomira Gòrzëmira, Gòrzëmirë Gòrzës(k)a, Mir(k)a

Grzymisław Grzëmisłôw, Grzëmisława Grzëm(k), Grzëmi

Grzymisława Grzëmisława, Grzëmisławë Grzëm(k)a

Kochan Kòchón, Kòchana Kòchónk

Miłowit Miłowit, Miłowita Miłk, Wit(k)

Myślimir Mëslëmir, Mëslëmira Mësk, Mësli, Mir(k), Lëmirk

Myślimira Mëslëmira, Mëslëmirë Mëska, Mir(k)a

Przedpełk Przedpôłk, Przedpôłka Pôłk, Pôłczk, Przédk
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Sędomir Sãdomir, Sãdomira Sãdk, Sãdi, Mir(k), Domirk

Sędomira Sãdomira, Sãdomirë Sãdka, Mir(k)a

Sędzisław Sãdzësłôw, Sãdzësława Sãdk, Sãdi

Sędzisława Sãdzësława, Sãdzësławë Sãdka

Stoigniew Stojigórz, Stojigòrza Stójk

Stoisław Stojisłôw, Stojisława Stójk

Stoisława Stojisława, Stojisławë Stójka

Strzeżymir Strzeżëmir, Strzeżëmira
Strzéżk, Strzeżi, Mir(k), 
Żëmirk

Strzeżymira Strzeżëmira, Strzeżëmirë Strzéżka, Mir(k)a

Sulibor Sulëbór, Sulëbòra Sulëbórk, Bórk, Sulk, Suli

Sulisław Sulësłôw, Sulësława Sulk, Suli

Sulisława Sulësława, Sulësławë Sulka

Świętobor Swiãtobór, Swiãtobòra
Swiãtobórk, Bórk, Swiãtk, 
Swiãti

Świętomir Swiãtomir, Swiãtomira
Swiãtk, Swiãti, Mir(k), To-
mirk

Świętomira Swiãtomira, Swiãtomirë Swiãtka, Mir(k)a

Tęgomir Tãgòmir, Tãgòmira Tãdżk, Tãdżi, Mir(k)

Tęgomira Tãgòmira, Tãgòmirë Tãdżka, Mir(k)a

Wolimir Wòlëmir, Wòlëmira Wòl(k), Wòli, Mir(k)

Wolimira Wòlëmira, Wòlëmirë Wòl(k)a, Mir(k)a

Wszebor Wszebór, Wszebòra Wszebórk, Bórk

Zwinisław Zwinisłôw, Zwinisława Zwin(k), Zwiny

Zwinisława Zwinisława, Zwinisławë Zwin(k)a

Żelisław Żelësłôw, Żelësława Żél(k), Żeli

Żelisława Żelëisława, Żelësławë Żél(k)a
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Sędomir Sãdomir, Sãdomira Sãdk, Sãdi, Mir(k), Domirk

Sędomira Sãdomira, Sãdomirë Sãdka, Mir(k)a

Sędzisław Sãdzësłôw, Sãdzësława Sãdk, Sãdi

Sędzisława Sãdzësława, Sãdzësławë Sãdka

Stoigniew Stojigórz, Stojigòrza Stójk

Stoisław Stojisłôw, Stojisława Stójk

Stoisława Stojisława, Stojisławë Stójka

Strzeżymir Strzeżëmir, Strzeżëmira Strzéżk, Strzeżi, Mir(k), 
Żëmirk

Strzeżymira Strzeżëmira, Strzeżëmirë Strzéżka, Mir(k)a

Sulibor Sulëbór, Sulëbòra Sulëbórk, Bórk, Sulk, Suli

Sulisław Sulësłôw, Sulësława Sulk, Suli

Sulisława Sulësława, Sulësławë Sulka

Świętobor Swiãtobór, Swiãtobòra Swiãtobórk, Bórk, Swiãtk, 
Swiãti

Świętomir Swiãtomir, Swiãtomira Swiãtk, Swiãti, Mir(k), To-
mirk

Świętomira Swiãtomira, Swiãtomirë Swiãtka, Mir(k)a

Tęgomir Tãgòmir, Tãgòmira Tãdżk, Tãdżi, Mir(k)

Tęgomira Tãgòmira, Tãgòmirë Tãdżka, Mir(k)a

Wolimir Wòlëmir, Wòlëmira Wòl(k), Wòli, Mir(k)

Wolimira Wòlëmira, Wòlëmirë Wòl(k)a, Mir(k)a

Wszebor Wszebór, Wszebòra Wszebórk, Bórk

Zwinisław Zwinisłôw, Zwinisława Zwin(k), Zwiny

Zwinisława Zwinisława, Zwinisławë Zwin(k)a

Żelisław Żelësłôw, Żelësława Żél(k), Żeli

Żelisława Żelëisława, Żelësławë Żél(k)a

* Pò nazéwôczowi pòstacëji, pò przecynkù, pòdôwô sã fùlną fòrmã ro-
dzôcza.



Referaty
Starbienino, 16-17 października 2008 r.



Referatë
Starbienino, 16-17 rujana 2008 r.
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Róża Wosiak-Śliwa (Gdańsk)

Praca Rady Języka Kaszubskiego 
nad normalizacją kaszubszczyzny*

13 lipca 2006 r. otrzymałam list ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
podpisany przez jego Prezesa, Artura Jabłońskiego, w którym zostałam za-
proszona do pracy w tworzonej Radzie Języka Kaszubskiego. Do jej podsta-
wowych zadań miałyby należeć: 

„(…) 1. analiza i ocena stanu języka kaszubskiego oraz wypowiadanie 
się w sprawie polityki językowej prowadzonej przez Zrzeszenie, 2. współ-
działanie z organami administracji publicznej, w szczególności z Minister-
stwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Nauki, Mini-
sterstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w sprawach oceny warunków rozwoju języka kaszubskiego i ba-
dań nad nim, 3. upowszechnianie wiedzy o języku kaszubskim, jego odmia-
nach, normach i kryteriach oceny jego użycia oraz organizowanie w tym 
celu dyskusji i konferencji naukowych, 4. ocena i wypowiadanie się w spra-
wach poziomu i potrzeb wydawnictw z zakresu wiedzy o języku kaszub-
skim i kulturze języka oraz prowadzenie działalności wydawniczej w ra-
mach Zrzeszenia, 5. rozstrzyganie wątpliwości językowych co do słownic-
twa, gramatyki, wymowy, ortografii i interpunkcji, a także co do stylistycz-
nego kształtu wypowiedzi oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie używa-
nia kaszubskiego w różnych dziedzinach nauki i techniki, zwłaszcza w dys-
cyplinach nowych, 6. wyrażanie opinii o używaniu języka kaszubskiego 
w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, pra-
sie, radiu i telewizji oraz administracji, 7. opiniowanie nazw (i ich form 
gramatycznych oraz ortograficznych) proponowanych dla nowych towa-
rów 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 Za-
rządowi Głównemu i Radzie Naczelnej ZKP pisemnej opinii o stanie ochro-
ny języka kaszubskiego, 10. ustalanie zasad ortografii i interpunkcji języ-
ka kaszubskiego, 11. współpraca ze szkołami wyższymi i instytucjami na-
ukowymi zainteresowanymi zachowaniem i rozwojem języka kaszubskie-
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Róża Wòszôk-Slëwa (Gduńsk)

Robòta Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 
nad normalizacją kaszëbiznë

13 lëpińca 2006 r. dosta jem lëst ze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô pòdpisóny przez jegò Przédnika, Artura Jabłońsczégò, w jaczim òsta 
jem rôczonô do robòtë w twòrzony Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka. Do ji 
pòdstawòwëch zadaniów miałëbë słëchac: 

„(…) 1. analiza i òbtaksowanié ùstawù kaszëbsczégò jãzëka 
i wëpòwiôdanié sã w sprawach jãzëkòwi pòliticzi Zrzeszeniô, 2. wespół-
dzejanié z partama pùbliczny administracje, a òsoblëwie z Ministerstwã 
Bënowëch Sprawów i Administracje, Ministerstwã Nôùczi, Ministerstwã 
Nôrodny Edukacje, Ministerstwã Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë w spra-
wach òbtaksowaniégò warënków rozwiju kaszëbsczégò jãzëka i badéro-
waniô nad nim, 3. rozkòscérzanié wiédzë ò kaszëbsczim jãzëkù, jegò zor-
tach, normach ë kriteriach òbtaksowaniô jegò użëcô ë rëchtowaniô w tim 
célu diskùsjów i ùczałëch kònferencjów, 4. òbtaksowanié i wëpòwiôdanié 
sã w sprawach niwiznë ë pòtrzebów wëdôwiznów, jeżlë jidze ò wiédzã 
ò kaszëbsczim jãzëkù ë kùlturze jãzëka i wëdôwné dzejanié w òbrëmienim 
Zrzeszeniô, 5. rozsądzywanié jãzëkòwëch wątplëwòsców sparłãczonëch 
ze słowizną, gramatiką, wëmòwą, pisënkã i jinterpùnkcją, a téż żlë ji-
dze ò sztélistny wëzdrzatk wëpòwiesców i wëszëkiwanié rozwiązaniów 
w òbrëmienim ùżiwaniô kaszëbiznë w rozmajitëch dzélach nôùczi ë tech-
niczi, òsoblëwie w nowëch discyplinach, 6. wëpòwiôdanié swòjégò zda-
niô ò ùżiwanim kaszëbsczégò jãzëka w pùblicznym dzejanim i praw-
nym òbrócënkù, a òsoblëwie w dzélu zôchãcbë, prasë, radia ë telewi-
zje, a téż w administracje, 7. wëpòwiôdanié sã na témã pòzwów (ë jich 
gramatikòwëch i òrtografòwëch fòrmów) bédowónëch dlô nowëch to-
warów abò ùsłëżnotów, 8. apartnô stara ò kùlturã kaszëbsczégò jãzëka 
w szkòłowi ùczbie, w tim téż analiza i òbtaksowanié programów ùczbë, 
9. rëchtowanié nômni co dwa lata i przedstôwianié Òglowémù Zarządo-
wi i Przédny Radzëznie KPZ pisemnégò sprawòzdaniégò ò ùstawie òchronë 
kaszëbsczégò jãzëka, 10. ùstanôwianié òrtografòwëch ë jinterpùnkcjowëch 
wskôzów kaszëbsczégò jãzëka, 11. wespółrobòta z wëższima szkòłama 
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go, 12. inne sprawy zlecone przez władze naczelne Zrzeszenia lub podej-
mowane z inicjatywy Rady.”1 

Podobne zaproszenie otrzymali: pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego 
– językoznawcy – prof. Edward Breza, prof. Jerzy Treder, dr Marek Cybulski; 
literat, muzyk, tłumacz języka kaszubskiego, słownikarz – Eugeniusz Gołą-
bek; tłumacz języka kaszubskiego pracujący w Radiu Kaszëbë – Karol Rhode; 
poetka, tłumaczka literatury z języka rosyjskiego, serbskiego, słoweńskiego 
i polskiego na język kaszubski, autorka pierwszej pracy magisterskiej w języ-
ku kaszubskim, doktorantka w Zakładzie Historii Języka Polskiego, Dialekto-
logii i Onomastyki – Hanna Makurat; dziennikarz, redaktor magazynu „Rod-
nô Zemia” i pisarz kaszubski – Eugeniusz Pryczkowski; poeta, prozaik, satyryk 
i felietonista kaszubski, pracownik Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Cey-
nowy, założyciel i członek nieformalnego stowarzyszenia kaszubskich litera-
tów „Zymk”, współzałożyciel Kaszubskiego Kabaretu „Fif” – Roman Drzeż-
dżon; nauczycielka języka kaszubskiego, poetka, inicjatorka kaszubskich dyk-
tand ortograficznych – Wanda Lew-Kiedrowska, nauczycielka języka kaszub-
skiego, autorka programów nauczania i podręczników kaszubskich – Danu-
ta Pioch; redaktor i wydawca kaszubskojęzycznego pisemka „Vzénjik”, au-
tor licznych kaszubskich tekstów przeznaczonych do użytku szkolnego oraz 
wierszy okolicznościowych, pierwszy dyrektor i nauczyciel języka kaszubskie-
go w Szkole Podstawowej na Głodnicy – Witold Bobrowski.

Propozycji pracy w Radzie nie przyjął prof. Jerzy Treder. Reszta została 
członkami Rady Języka Kaszubskiego pierwszej kadencji (2006-2007). Do-
łączyli do nich ks. dr hab. Jan Walkusz – pracownik Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego – znany nie tylko z dokonań naukowych, ale i jako ese-
ista i poeta tworzący w języku polskim i kaszubskim, Dušan-Vladislav Pa-
ždjerski – językoznawca, założyciel Kaszubskiej Biblioteki Internetowej Rast-
ko-Kaszuby, tłumacz oraz Stanisław Geppert – twórca i redaktor portalu 
NaszeKaszuby.pl, współautor pierwszego kaszubskojęzycznego programu 
KaszEd, autor pierwszych rozwiązań umożliwiających pisanie po kaszub-
sku na komputerach. 

Spośród wszystkich członków Rady wyłoniono Prezydium, w skład któ-
rego weszli: przewodniczący – W. Bobrowski, zastępca przewodniczące-
go – D. Paždjerski, sekretarz – W. Lew-Kiedrowska, członkowie – K. Rhode 
i E. Pryczkowski. 

1 Por.: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2007 rok, Gdańsk 2007, s. 11-12.
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i ùczałima jinstitucjama, jaczé są zajinteresowóné ùtrzëmanim i rozwijã 
kaszëbsczégò jãzëka, 12. jinszé sprawë zléconé bez wëszëznë Zrzeszeniô 
abò ùmësloné so przez samą Radzëznã.”1 

Jistné rôczbë dostelë: jãzëkòznôwcë, jaczi robią w Gduńsczim 
Ùniwersytetce – prof. Édward Bréza, prof. Jérzi Tréder, dr Mark Cëbùlsczi; 
a téż lëterat, mùzyk, dolmôcz kaszëbsczégò jãzëka, słownikôrz – Eùgeniusz 
Gòłąbk; dolmôcz kaszëbsczégò jãzëka robiący w Radiu Kaszëbë – Karól 
Rhode; pòétka, dolmaczka lëteraturë z rusczégò, serbsczégò, słoweńsczégò 
i pòlsczégò jãzëka na kaszëbsczi jãzëk, aùtorka pierszégò magistersczégò 
dokazu w kaszëbsczim jãzëkù, doktorantka w Zakładze Historie Pòlsczégò 
Jãzëka, Dialektologie i Ònomasticzi – Hana Makùrôt; gazétnik, redaktor 
magazynu „Rodnô Zemia” i kaszëbsczi pisôrz – Eùgeniusz Prëczkòwsczi; 
pòéta, prozajik, satirik i kaszëbsczi felietónista, robiący w Mùzeùm Pùcczi 
Zemi m. Floriana Cenôwë, zakłôdca i nôleżnik niefòrmalny stowôrë kaszëb-
sczich lëteratów „Zymk”, wespółzakłôdca Kaszëbsczégò Kabaretu „Fif” – 
Róman Drzéżdżón; szkólnô kaszëbsczégò jãzëka, pòétka, jinicjatorka ka-
szëbsczich òrtografòwëch diktandów – Wanda Lew-Czedrowskô, szkól-
nô kaszëbsczégò jãzëka, aùtorka programów naùczaniô i kaszëbsczich 
ùczbòwników – Danuta Pioch; redaktor i wëdôwca kaszëbskòjãzëkòwi ga-
zétczi „Vzénjik”, aùtor wielnëch kaszëbsczich tekstów, jaczé są brëkòwné 
dlô szkòłów a téż leżnoscowëch wiérztów, pierszi direktor i szkólny 
kaszëbsczégò jãzëka w Spòdlëczny Szkòle na Głodnicë – Witold Bòbrowsczi.

Bédënkù robòtë w Radzëznie nie przëjął prof. Jérzi Tréder. Reszta òstała 
nôleżnikama Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka pierszi kadencje (2006-2007). 
Doparłãczëlë do nich ks. Jón Walkùsz – robiący w Katolëcczim Ùniwersytece 
Lubelsczim – znóny nié le z nôùkòwëch dokònaniów, ale i jakno esejista i pòéta 
piszący pò pòlskù i kaszëbskù, Duszan-Władisłôw Pazdzersczi – jãzëkòznôwca, 
zakłôdca Kaszëbsczi Jinternetowi Biblioteczi Rastko-Kaszuby, dolmôcz, a téż 
Stanisłôw Geppert – ùsôdzca i redaktor pòrtalu NaszeKaszuby.pl, wespółaùtor 
pierszégò kaszëbskòjãzëkòwégò programù KaszEd, aùtor pierszich systemów, 
dzãka jaczim mòżebné je pisanié pò kaszëbskù na kòmpùtrach. 

Z wszëtczich nôleżników Radzëznë wëbróné òstało Prezydium, w skłôd 
jaczégò wëszlë: przédnik – W. Bòbrowsczi, zastãpca przédnika – D. Pazdzer-
sczi, sekretéra – W. Lew-Czedrowskô, nôleżnicë – K. Rhode i E. Prëczkòwsczi. 

Kòòrdinatorã Radzëznë z remieniô Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô 

1  Pòr.: Biuletyn Rady Języka Kaszëbsczégò 2007 rok, Gdańsk 2007, s. 11-12.
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Koordynatorem Rady z ramienia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
została Renata Peplinska.

Rada podzieliła się na Komisje: Komisję Standaryzacji i Normalizacji 
Rady Języka Kaszubskiego (z przewodniczącym E. Brezą, koordynatorem 
– D. Paždjerskim, protokolantami merytorycznymi – M. Cybulskim, R. Wo-
siak-Śliwą), Komisję Edukacyjną RJK2 (z koordynatorem – W. Lew-Kiedrow-
ską, członkami – D. Pioch, W. Bobrowskim) oraz Komisję Medialno-Admi-
nistracyjną RJK (z koordynatorem – K. Rhodem, członkami – R. Drzeżdżo-
nem, S. Geppertem).

Wszystkie Komisje przygotowały Regulaminy, w których m.in. przed-
stawiły zadania, jakimi miały się zajmować.3 

I tak w Regulaminie Komisji Standaryzacji i Normalizacji RJK4 czytamy: 
„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 li-
teratury).

3. Norma ogólna w kaszubszczyźnie i podnormy z punktu widzenia:
a) reedycji piśmiennictwa kaszubskiego,
b) stylizacji,
c) geografii (odmiana północna i południowa).

4. 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 “Czëc”).

5. Normatywność Słownika S. Ramułta w opracowaniu J. Tredera.
6. Normatywność Słowarza E. Gołąbka; m.in. w kontekście tekstu au-

tora w Internecie.
7. Normalizacja ortograficzno-fonetyczna nowych zapożyczeń.
8. Normatywność a wariantywność w sferze fleksji.

2 RJK – Rada Języka Kaszubskiego
3 Por. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007, s. 17-25. 
4 KSiNRJK – Komisja Standaryzacji i Normalizacji Rady Języka Kaszubskiego.



87

òstała Renata Peplinskô.
Radzëzna pòdzelëła sã na Kòmisëje: Kòmisëjã Sztandarizacëji i Norma-

lizacëji Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka (z przédnikã É. Brézą, kòòrdinatorã 
– D. Pazdzersczim, meritoricznëma protokòlantama – M. Cëbùlsczim, 
R. Wòszôk-Slëwą), Kòmisëjã Edukacjową RKJ2 (z kòòrdinatorã – W. Lew-Cze-
drowską, nôleżnikama – D. Pioch, W. Bòbrowsczim) ë Mediowò-Ùrzãdową 
Kòmisëjã RKJ (z kòòrdinatorã – K. Rhodã, nôleżnikama – R. Drzéżdżónã, 
S. Geppertã).

Wszëtczé Komisëje przërëchtowałë Regùlaminë, w jaczich m.jin. przed-
stawiłë sprawë, jaczima miałë sã zajimac.3 

I tak w Regùlaminie Kòmisëji Sztandarizacëji i Normalizacëji RKJ4 czëtó-
më: „Zadania Kòmisëji to:

1. Stón i brëkónczi (perspektiwë) normalizacje kaszëbsczégò jãzëka 
we wszëtczich aspektach: pisënk, fònetika, fleksjô, słowòtwórstwò, 
syntaksa ë słowizna (z frazeòlogią)

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

3. Òglowô norma w kaszëbiznie ë pòdnormë z pòzdrzatkù na:
a) reedicjã kaszëbsczi pismieniznë,
b) sztélizacjã,
c) geògrafiã (nordowi ë pôłniowi zort).

4. Normalizacjô kòl reedicjów dokazów kaszëbsczi lëteraturë sprzed 
1996 r. (z ùtrzimanim czë bez ùtrzimaniô òbéńdowëch apartno-
scy), m.jin. na przikładze Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë…(Trédra 
i Prëczkòwsczégò w Òficynie „Czec”); czekawé to ë wôżné dlô re-
edicje rimòwónëch dokazów, m.jin. dlô zachòwaniô fùlnëch rimów.

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

aùtora w jinternece.
7. Òrtograficzno-fòneticznô normalizacjô nowëch zapòżëczeniów.
8. Normatiwnosc a wariantowòsc w sferze fleksje.

2 RKJ – Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka
3 Pòr. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007, s. 17-25. 
4 KSiNRKJ – Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka.
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9. Normalizacja w dziedzinie słownictwa: stosunek do zapożyczeń 
z polszczyzny i niemczyzny, a także do nowych zapożyczeń, ogólnie 
do tzw. nowych internacjonalizmów.

10. Normalizacja nazw własnych:
a) nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych (rzeki, jeziora, uli-
ce itd.),
b) nazw osobowych (imiona, nazwiska).

11. Ocena użyteczności i funkcjonalności kaszubskich form miejscowo-
ści województwa pomorskiego.

12. Inne sprawy zlecone przez RJK.”5

Z kolei do zadań Komisji Edukacyjnej RJK należą: recenzowanie wy-
dawnictw edukacyjnych, promowanie uzupełnień terminologii gramatycz-
nej, literackiej itd., opiniowanie standardów nauczania i podstaw progra-
mowych, dbałość o poziom kultury języka kaszubskiego w nauczaniu, dą-
żenie do stworzenia systemu kształcenia nauczycieli na wysokim poziomie.6

Natomiast Komisja Medialno-Administracyjna RJK wyznaczyła so-
bie następujące obszary działania: opracowanie i promowanie rozwiązań 
związanych z wprowadzeniem języka kaszubskiego do technologii infor-
matycznej, normalizacja słownictwa z dziedzin życia codziennego (nazwy 
dni, miesięcy, godzin, kierunków geograficznych), normalizacja w zakresie 
nazw urzędów, organizacji i struktur samorządowych oraz ich promocja, 
opracowanie terminologii specjalistycznej z dziedzin zwyczajowo występu-
jących w mediach, tj. sport, pogoda, polityka itp.7

Rada Języka Kaszubskiego praktycznie spotyka się cztery do pięciu razy 
w roku na tzw. zebraniach plenarnych, w trakcie których przegłosowuje się 
uchwały przygotowane wcześniej przez Komisję Standaryzacji i Normaliza-
cji RJK oraz omawia sprawy bieżące. 

Poszczególne Komisje zbierają się częściej, np. Komisja Standaryzacji 
i Normalizacji RJK w 2008 r. miała 13 posiedzeń.

Praca nad uchwałą przebiega kilkuetapowo. Zazwyczaj na pierwszym 
w roku plenarnym posiedzeniu Rady ustala się plan pracy. Jej członkowie 
proponują problematykę, którą powinna w najbliższym czasie zająć się Ko-
misja Standaryzacji i Normalizacji RJK. Następnie, czy to w Komisji Eduka-
cyjnej, czy w Komisji Medialno-Administracyjnej, wyznacza się osobę lub 

5 Por.: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007, s. 17-18.
6 Por.: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007, s. 20.
7 Por.: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007, s. 23.
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9. Normalizacjô w dzélu słowiznë: stosënk do zapòżëczeniów 
z pòlsczégò i niemiecczégò jãzëka, a téż do nowëch zapòżëczeniów, 
òglowò jinternacjonalëznów.

10. Normalizacjô gwôsnëch pòzwów:
a) pòzwów môlëznów ë fizjografnëch òbiektów (rzéczi, jezora, 
sztrase ëtd.)
b) personowëch pòzwów (miona, nôzwëska)

11. Òbtaksowanié przëdatnoscë ë fùnkcjonalnoscë kaszëbsczich 
fòrmów môlëznów pòmòrsczégò wòjewództwa

12. Jinszé sprawë zléconé bez RKJ.”5

Zôs do zadaniów Edukacëjny Kòmisëji RKJ słëchają: òbtaksowiwanié 
edukacjowëch wëdôwiznów, promòwanié dofùlowaniów w zôkrãżim 
gramaticzny i lëteraczi terminologie, itd., òbtaksowiwanié sztandardów 
ùczeniégò i programòwëch pòdstawów, stara ò wësoką niwiznã kùlturë 
kaszëbsczégò jãzëka w ùczbie, jidzenié w stronã stwòrzeniô systemë sztôł-
ceniô szkólnëch na wësoczi niwiznie.6

Zôs Mediowò-Ùrzãdowô Kòmisëjô RKJ wëznaczëła so pòstãpné 
òbszarë dzejaniô: zrëchtowanié i promowanié rozwiązaniów zrzeszonëch 
z wprowadzenim kaszëbsczégò jãzëka do jinfòrmaticzny technologie, nor-
malizacjô słowiznë z dzélu codniowégò żëcégò (pòzwë dniów, miesãcy, 
gòdzënów, geògrafnëch strón), normalizacjô w zôkrãżim pòzwów urzãdów, 
òrganizacjów ë samòrządzënowëch sztrukturów, a téż jich promòcjô, 
zrëćhtowanié szpecjalistny słowiznë z dzélów zwëczajno wëstãpiwùjącëch 
w mediach, tj. szpòrt, wiodro, pòlitika ëtd.7

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka prakticzno spòtikô sã sztërë do piãc razy 
w rokù na tzw. plenarnëch zéńdzeniach, òb czas chtërnëch przegłosowùje 
sã ùchwôlënczi rëchli przërëchtowóné przez Kòmisëjã Sztandarizacëji i Nor-
malizacëji RKJ a téż òmôwiô sã bieżącé sprawë. 

Apartné Kòmisëje zbiérają sã czãscy, np. Kòmisëjô Sztandarizacëji 
i Normalizacëji RKJ w 2008 r. miała 13 zéńdzeniów.

Robòta nad ùchwôlënkã przebiégô w czile etapach. Zwëkle colema-
ło na pierszim w rokù plenarnym zéńdzenim Radzëznë ùstôliwô sã plan 
robòtë. Ji nôleżnicë bédëją problematikã, jaką mùszałabë w nôblëższim 

5 Pòr.: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007, s. 17-18.
6 Pòr.: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007, s. 20.
7 Pòr.: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007, s. 23.
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osoby opracowujące zagadnienie lub słownictwo8, mające być w przyszło-
ści rozważane i analizowane przez językoznawców – pracowników Uniwer-
sytetu Gdańskiego – zasiadających w KSiNRJK. Komisja ta, korzystając z do-
stępnych opracowań oraz własnej wiedzy, sporządza propozycję uchwały, 
z którą zapoznają się wszyscy członkowie Rady. Na plenarnym zebraniu RJK 
uchwała taka jest przegłosowywana. (Wszystkie Uchwały Rady ukazują się 
drukiem w wydawanym rokrocznie Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego9.) 

Plonem prac Rady Języka Kaszubskiego pierwszej kadencji (2006-
2007 r.) jest zatwierdzonych 7 uchwał: Uchwała Nr 1/RJK/06 z dn. 
17.11.2006 r. w sprawie kaszubskiej nazwy Rady Języka Kaszubskiego oraz 
jej Komisji, Uchwała Nr 2/RJK/07 z dn. 21.06.2007 r. w sprawie kaszub-
skiego szyku wyrazów, Uchwała Nr 3/RJK/07 z dn. 21.06.2007 r. w spra-
wie zakończeń typu -cjô || -cëjô, -fiô || -fijô, Uchwała Nr 4/RJK/07 z dn. 
21.06.2007 r. w sprawie terminologii z zakresu teorii literatury na potrze-
by szkół, Uchwała Nr 5/RJK/07 z dn. 21.06.2007 r. w sprawie terminologii 
medialnej dotyczącej określeń miesięcy, dni, pór roku, stron świata i czasu, 
Uchwała Nr 6/RJK/07 z dn. 07.12.2007 r. w sprawie niektórych nazw geo-
graficznych oraz niejasnych form wyrazowych użytych w materiałach dla 
słuchaczy kursów języka kaszubskiego organizowanych przez Akademię 
Kształcenia Zawodowego i Uchwała Nr 7/RJK/07 z dn. 07.12.2007 r. w spra-
wie 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.10

Jak widać, Rada Języka Kaszubskiego pierwszej kadencji zrealizowała 
tylko wycinek zadań określonych w Regulaminach poszczególnych Komi-
sji. Uchwała Nr 1 dotyczyła normalizacji niewielkiej części nazw własnych, 
podobnie: Uchwała Nr 611. Uchwała Nr 2 wytyczyła normę zarówno w ka-

8 Zbiera je ze wszystkich kaszubskich słowników, podręczników, programów na-
uczania. 
9 Por.: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007; Biuletin Ra-
dzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2007; Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 
2008, Gdańsk 2007; Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2008;
10 Pełen tekst Uchwał patrz: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 
2007, s. 29-45; Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2007, s. 29-45.
11 Warto wspomnieć, że z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w roku 
2006 ukazał się, wydany w Gdańsku, Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fi-
zjograficznych. Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnëch ë fizjografnëch mión, pod red. 
A. Chludzińskiego, autorstwa czworga gdańskich językoznawców: E. Brezy, M. Cybul-
skiego, J. Tredera, R. Wosiak-Śliwy. Słownik ten ma charakter normalizacyjny.
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czasu zajic sã Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji RKJ. Dali, czë to 
w Edukacëjny Kòmisëji, czë w Mediowò-Ùrzãdowi Kòmisëji, wëznôczô sã 
człowieka abò lëdzy, chtërny òpracowùją zagadnienié abò słowiznã8, jaczé 
mô bëc w przińdnoce rozwôżóné i analizowóné przez jãzëkòwznôwców 
– robiącëch w Gduńsczim Ùniwersytece – zasadającëch w KSiNRKJ. Na 
Kòmisëjô, kòrzëstającë z dostãpnëch òpracowaniów ë gwôsny wiédzë 
spòrządzô bédënk ùchwôlënkù, z chtërną zapòznôwają sã wszëtcë nôleż-
nicë Radzëznë. Na plenarnym zéńdzeniu RKJ taczi Ùchwôlënk je przegło-
sowiwóny. (Wszëtczé Ùchwôlënczi Radzëznë ùkazëją sã drëkã w wëdôwó-
nym co rok Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka9.) 

Brzadã robòtë Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka pierszi kadencje (2006-
2007 r.) je zacwierdzonëch 7 ùchwôlënków: Ùchwôlënk Nr 1/RKJ/06 
z dn. 17.11.2006 r. w sprawie kaszëbsczi pòzwë Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka ë ji Kòmisjów, Ùchwôlënk Nr 2/RKJ/07 z dn. 21.06.2007 r. w spra-
wie kaszëbsczégò szëkù słowów, Ùchwôlënk Nr 3/RKJ/07 z dn. 21.06.2007 
r. w sprawie zakùńczeniów tipù -cjô || -cëjô, -fiô || -fijô, Ùchwôlënk Nr 
4/RKJ/07 z dn. 21.06.2007 r. w sprawie słowiznë tikający sã teòrie lëte-
raturë brëkòwóny bez szkòłë, Ùchwôlënk Nr 5/RKJ/07 z dn. 21.06.2007 
r. w sprawie mediowi słowiznë tikający sã pòzwów miesący, dniów, czą-
dów rokù, strón swiata i czasu, Ùchwôlënk Nr 6/RKJ/07 z dn. 07.12.2007 
r. w sprawie niechtërnëch geògrafnëch pòzwów a téż niejasnëch wërazo-
wëch fòrmów w materiałach dlô słëchińców kùrsów kaszëbsczégò jãzëka 
òrganizowónëch bez Akademiã Warkòwégò Sztôłceniô i Ùchwôlënk Nr 7/
RKJ/07 z dn. 07.12.2007 r. w sprawie alternacje ó:o, rësznégò e, labiali-
zacje, jotacje, wëstãpòwaniô ë pò slédnojãzëkòwëch lëpnëch ë mitczich 
spółzwãkach, pòbòcznosców -i || -e w niechtërnëch przipadkach biało-
głowsczich jistników cëzégò pòchôdaniô.10

Jak je widzec, Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka pierszi kadencje zre-
alizowała le sztëczk zadaniów òkreszlonëch w Regùlaminach apartnëch 
Kòmisjów. Ùchwôlënk Nr 1 tikôł sã normalizacje niewiôldżégò dzélu 

8 Zbiérô je ze wszëtczich kaszëbsczich słowarzów, ùczbòwników, programów 
naùczaniô. 
9 Pòr.: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007; Biuletin Ra-
dzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2007; Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 
2008, Gdańsk 2007; Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2008;
10 Fùlny tekst Ùchwôlënków wzerôj: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, 
Gdańsk 2007, s. 29-45; Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2007, s. 29-45.
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szubszczyźnie mówionej, jak i pisanej, a związana była z pewnym tylko 
aspektem kaszubskiej składni. Uchwała Nr 3 podniosła jeden z problemów 
normatywności i wariantywności w sferze fleksji. Uchwała Nr 4 odpowie-
działa na zapotrzebowanie szkół wszystkich szczebli i spróbowała rozwią-
zać kwestie terminologiczne. Uchwała Nr 5 dotyczyła pewnych ustaleń lek-
sykalnych z dziedzin życia codziennego. Wreszcie Uchwała Nr 7 miała osta-
tecznie wyjaśnić pewne dylematy fonologiczne, fonetyczne i fleksyjne ka-
szubskich pisarzy, dziennikarzy, nauczycieli i uczniów.

5 stycznia 2008 r. minęła pierwsza kadencja Rady Języka Kaszubskie-
go. W tym dniu na mocy Uchwały podjętej przez Radę Naczelną Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego powołano Radę Języka Kaszubskiego drugiej ka-
dencji (2008-2010 r.). Przestali w niej pracować: W. Bobrowski, S. Geppert, 
W. Lew-Kiedrowska, H. Makurat, D. Paždjerski, ks. J. Walkusz. 

Zastąpili ich: Felicja Baska-Borzyszkowska i Elżbieta Bugajna – nauczy-
cielki języka kaszubskiego, Tomasz Fopke – tłumacz języka kaszubskiego, 
muzyk, poeta, Stanisław Janke – poeta, prozaik, publicysta piszący po ka-
szubsku, krytyk literacki, ks. dr Leszek Jażdżewski, dr Małgorzata Klinkosz 
– językoznawca, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, Dariusz Majkowski 
– dziennikarz Radia Kaszëbë, redaktor Stegny, Wojciech Makurat – infor-
matyk, dr Tomasz Wicherkiewicz – językoznawca, pracownik Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Języka Kaszubskiego drugiej kadencji, 
18 stycznia 2008 r., wybrano Prezydium Rady. W jego skład weszli: prze-
wodniczący – E. Breza, zastępca przewodniczącego – R. Wosiak-Śliwa, se-
kretarz – M. Klinkosz, członkowie – T. Fopke i E. Pryczkowski. 

Przygotowano też Plan Pracy Rady, będący w dużym stopniu kontynu-
acją działań RJK poprzedniej kadencji.

W efekcie, do dziś udało się zatwierdzić siedem uchwał12. Są to: Uchwa-
ła Nr 1/RJK/2008 z dnia 18.01.2008 r. w sprawie powołania Komisji Polity-
ki Językowej i Administracji RJK13, Uchwała Nr 2/RJK/08 z dn. 18.01.2008 r. 
w sprawie wyboru formy gramatycznej w nazwach komisji RJK, Uchwała 
Nr 3/RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. w sprawie pisowni niektórych wyrażeń przy-
imkowych, przysłówków złożonych oraz wyrazów, Uchwała Nr 4/ RJK/08 

12 Szerzej patrz: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2008, Gdańsk 2008; 
Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2008, Gdańsk 2008.
13 Jej przewodniczącym został dr T. Wicherkiewicz, członkami: T. Fopke, K. Rhode.
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włôsnëch pòzwów, jistno: Ùchwôlënk Nr 611. Ùchwôlënk Nr 2 wskôzôł 
normã zarówno w gôdóny jak i pisóny kaszëbiznie, a zrzeszony béł z pew-
nym leno aspektã kaszëbsczi składnie. Ùchwôlënk Nr 3 pòdniósł jeden 
z problemów normatiwnoscë i wariantiwnoscë w sferze fleksje. Ùchwôlënk 
Nr 4 òdpòwiedzôł na brëkùnk szkòłów wszëtczich szczeblów i spróbòwôł 
rozwiązac słowiznowé problemë. Ùchwôlënk Nr 5 tikôł sã pewnëch leksy-
kalnëch ùstalënków z dzélów codniowégò żëcô. W kùńcu Ùchwôlënk Nr 7 
miôł òstateczno wëwidnic pewné fònologòwé, fòneticzné i fleksjowé pro-
blemë kaszëbsczich pisarzów, gazétników, szkólnëch i ùczniów.

5 stëcznika 2008 r. minã pierszô kadencjô Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka. W tim dniu na mòcë Ùchwôlënkù pòdjãti przez Òglową 
Radzëznã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pòwòłónô òstała Radzëznã 
Kaszëbsczégò Jãzëka drëdżi kadencje (2008-2010 r.). Òprzestelë w ni robic: 
W. Bòbrowsczi, S. Geppert, W. Lew-Czedrowskô, H. Makùrôt, D. Pazdzer-
sczi, ks. J. Walkùsz. 

Zastąpilë jich: Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô i Elżbiéta Bùgajnô – szkól-
né kaszëbsczégò jãzëka, Tomôsz Fópka – dolmôcz kaszëbsczégò jãzëka, 
mùzyk, pòéta, Stanisłôw Janke – pòéta, prozajik, gazétnik piszący po 
kaszëbskù, lëteracczi kritik, ks. dr Leszk Jażdżewsczi, dr Małgorzata Klinkòsz 
– jãzëkòznôwca, robiącô w Gduńsczim Ùniwersytece, Dariusz Majkòwsczi – 
gazétnik Radia Kaszëbë, redaktor Stegnë, Wòjcech Makùrôt – jinfòrmatik, 
dr Tomôsz Wicherkewicz – jãzëkòznôwca, robiący w Ùniwersytece Adama 
Mickewicza w Poznaniu.

Na pierszim zéńdzeniu Radzëznë Kaszëbsczégò jãzëka drëdżi kadencje, 
18 stëcznika 2008 r., wëbróné òstało Prezydium Radzëznë. W jegò skłôd 
weszlë: przédnik – É. Bréza, zôstãpca przédnika – R. Wòszôk-Slëwa, sekre-
téra – M. Klinkòsz, nôleżnicë – T. Fópka i E. Prëczkòwsczi. 

Przërëchtowóny téż òstôł Plan Robòtë Radzëznë, chtëren w wiôldżim 
dzélu je kòntinuacją dzejaniów RKJ ùszłi kadencje.

W efekce, do dzysô ùdało sã zacwierdzëc sétmë ùchwôlënków12. Są 

11 Wôrt je nadczidnąc, że z jnicjatiwë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, w rokù 
2006 ùkôzôł sã, wëdóny w Gduńsku, Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych 
i fizjograficznych. Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnëch ë fizjografnëch mión, pod 
red. A. Chludzińskiego, aùtorstwa sztërzech gduńsczich jãzëkòznôwców: É. Brézë, 
M. Cëbùlsczégò, J. Trédra, R. Wòszôk-Slëwë. Słowôrz nen mô charakter normaliza-
cyjny.
12 Wicy wzerôj: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2008, Gdańsk 2008; Biu-
letin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2008, Gdańsk 2008.
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z dn. 18.04.2008 r. w sprawie stosowania kaszubskich imion oficjalnych na 
literę A oraz ich zdrobnień, Uchwała Nr 5/RJK/08 z dn. 13.06.2008 r. w spra-
wie stosowania kaszubskich imion oficjalnych na litery B – E oraz ich zdrob-
nień, Uchwała Nr 6/RJK/08 z dn. 17.10.2008 r. w sprawie stosowania ka-
szubskich imion oficjalnych na litery F-Ż oraz ich zdrobnień, Uchwała Nr 7/
RJK/08 z dn. 17.10.2008 r. w sprawie stosowania w języku kaszubskim dwu 
norm: wzorcowej i regionalnej.

Wszystkie, oprócz Uchwały Nr 1, rozwiązują pewne problemy norma-
tywne. Uchwała Nr 2 dotyczy normalizacji niewielkiego wycinka z pograni-
cza fonetyki i fleksji kaszubskiej, Uchwała Nr 3 wiąże się z normalizacją or-
tograficzną. Uchwały Nr 4, 5, 6 poświęcone są normalizacji nazw osobo-
wych – imion.

Przyglądając się z boku pracom Rady Języka Kaszubskiego, może się 
wydawać, że postępują one bardzo powoli. Zresztą, takie właśnie głosy do-
chodzą czasem do RJK. Jej wyrazicielami są niejednokrotnie nauczyciele ję-
zyka kaszubskiego czy regionalne media.

Prawdopodobnie pewne decyzje w Radzie zapadałyby szybciej, gdy-
by wśród jej członków zaistniał monolit myśli. W rzeczywistości, od począt-
ku jej funkcjonowania nieformalnie pojawiły się w niej dwa obozy próbu-
jące przeforsować swoje racje w postaci odpowiadających ich poglądom 
uchwał. Jeden to tradycjonaliści językowi – naukowcy – językoznawcy oraz 
ich zwolennicy, którzy, normalizując język kaszubski, nie zapominają o jego 
rozwoju i historii. Drugi – to liberaliści językowi – działacze, dziennikarze, 
niektórzy literaci, którzy na co dzień w swojej pracy korzystają z kaszubsz-
czyzny, a ponieważ nie jest ona jeszcze znormalizowana i zestandaryzowa-
na, posiłkują się językiem domowym, potocznym, często mocno spolaszo-
nym. (Zresztą, nie tylko polskie zapożyczenia spędzają sen z powiek Ko-
misji Standaryzacji i Normalizacji RJK. Istnieje bowiem też niewielki odłam 
Rady, który próbuje dawać pierwszeństwo germanizmom, na co Komisja 
zazwyczaj się nie godzi. Do kuriozalnych przykładów należy zaliczyć pro-
pozycję na wzór niemiecki – w trakcie standaryzowania kaszubskich imion 
– form typu Zylwester, Zylwestra; Zelma, Zelmë; Zabina, Zabinë; Zylwiô, 
Zylwie; Zerafin, Zerafina; Zewerin, Zewerina; Richard, Richarda, Grégór, 
Grégòra czy też wniosek, aby ustandaryzować pisownię „anug” ‘pojęcie’: 
Ni móm ò tim niżódnégò anugù., „òrnug” ‘porządek’: Zróbta tuwò përznã 
òrnugù., „haùpzach” ‘najważniejsze’: Haupzach, że wa môta to zrobioné.) 
W każdym razie ta druga grupa, liberalistów językowych, stawia zazwyczaj 
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to: Ùchwôlënk Nr 1/RKJ/2008 z dnia 18.01.2008 r. w sprawie pòwòłaniô 
Kòmisëji Jãzëkòwi Pòliticzi i Administracëji RKJ13, Ùchwôlënk Nr 2/RKJ/08 z dn. 
18.01.2008 r. w sprawie wëbieru gramaticzny fòrmë w pòzwach kòmisëjów 
RKJ, Ùchwôlënk Nr 3/RKJ/08 z dn. 18.04.2008 r. w sprawie pisënkù nie-
chtërnëch przëjimkòwëch wërażeniów, złożonëch przësłówków ë słowów, 
Ùchwôlënk Nr 4/ RKJ/08 z dn. 18.04.2008 r. w sprawie brëkòwaniô kaszëb-
sczich òficjalnëch mión na lëtrã A a téż jich zdrobnieniów, Ùchwôlënk Nr 5/ 
RKJ/08 z dn. 13.06.2008 r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich òficjalnëch 
mión na lëtrë B – E a téż jich zdrobnieniów, Ùchwôlënk Nr 6/RKJ/08 z dn. 
17.10.2008 r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich òficjalnëch mión na lëtrë 
F – Ż a téż jich zdrobnieniów, Ùchwôlënk Nr 7/RKJ/08 z dn. 17.10.2008 r. 
w sprawie brëkòwaniô w kaszëbsczim jãzëkù dwù normów: wzorcowi i re-
gionalny.

Wszëtczé, òkróm Ùchwôlënkù Nr 1, rozwiązëją pewné normatiw-
né problemë. Ùchwôlënk Nr 2 tikô sã normalizacje niewiôldżégò dzélu 
z pògreńcza kaszëbsczi fòneticzi i fleksje, Ùchwôlënk Nr 3 parłãczi sã 
z òrtografòwą normalizacją. Ùchwôlënczi Nr 4, 5, 6 namienioné są norma-
lizacje òsobòwëch pòzwów – mión.

Przëzérającë sã ze stronë robòtóm Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, 
mòże sã wëdawac, że jidą òne baro pòmalë. Zresztą, prawie taczé głose 
dochôdają czasã do RKJ. Tak nierôz gôdają szkólny kaszëbsczégò jãzëka czë 
regionalné media.

Mést pewné rozsądzënczi w Radzëznie zapadałëbë chùtczi, czejbë ji 
nôleżnicë jednakò mëslelë. Pò prôwdze, òd zôczątkù ji fùnkcjonowaniô 
niefòrmalno pòjawiłë sã w ni dwa karna próbùjącé przefòrsować swòje 
ùdbë w pòstacy òdpòwiadającëch jich pòglądóm ùchwôlënków. Jeden to 
jãzëkòwi tradicjonaliscë – nôùkòwcowie – jãzëkòznôwcë ë jich przëstojni-
cë, chtërny, normalizëjąc kaszëbsczi jãzëk, nie zabiwają ò jegò rozwiju i hi-
storie. Drëdżi - to jãzëkòwi liberaliscë – dzejarze, gazétnicë, niechtërny lëte-
racë, jaczi na co dzéń w swòji robòcë kòrzëstają z kaszëbiznë, a temù że 
nie je òna jesz znormalizowónô i zesztandarizowónô, wëzweskiwają do-
môcy jãzëk, codniowi, czãsto mòckò spòlaszałi. (Zresztą, nié le pòlsczé 
zapòżëczenia są jiwrã dla Kòmisëji Sztandarizacëji i Normalizacëji RKJ. Je 
téż niewiôldżi part w Radzëznë, chtëren próbùje na pierszim môlu stawiac 
germanizmë, na co Kòmisëjô zwëkle nie dôwô zgòdë. Do òsoblëwëch przi-

13  Ji przédnikã òstôł dr T. Wicherkewicz, nôleżnikama: T. Fópka, K. Rhode.
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na uzus, upatruje normę języka kaszubskiego w tym, co obecnie zastane, 
a więc często właśnie nadmiernie spolaszone, nie zna praw rządzących roz-
wojem kaszubszczyzny i tym samym nie widzi zbytniej potrzeby odwoływa-
nia się do diachronii. 

Komisja Standaryzacji i Normalizacji RJK w swych decyzjach próbuje 
pogodzić rozwój i historię języka z uzusem, co niejednokrotnie nie jest ła-
twe. Palmę pierwszeństwa przyznaje uzusowi jedynie w sytuacjach wyjąt-
kowych, gdy ten zdecydowanie przemawia przeciwko rozwojowi. Tak sta-
ło się np. w wypadku nazwy miesiąca gromicznik ‘luty’ czy reguły doty-
czącej zakończeń typu -cjô || -cëjô, -fiô || -fijô w wyrazach pochodze-
nia 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 || przy-
dawki plus rzeczownik, por. pol. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, kasz. 
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, pol. Rada Języka Kaszubskiego, kasz. 
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka, pol. Komisja Medialno-Administracyjna, 
kasz. Mediowò-Ùrzãdowô Kòmisëjô i in. 

Pamiętać należy, że Rada Języka Kaszubskiego nie może nikomu swo-
ich decyzji narzucić. Może zaproponować, zasugerować, zalecić. Stąd też 
– w obliczu rozdrobnienia kaszubszczyzny – ciągle trudno jest się dostoso-
wać Kaszubom do pewnych propozycji Rady. Widać to też wśród jej niektó-
rych członków.

W zaistniałej sytuacji, w ubiegłym roku na wyjazdowym zebraniu ple-
narnym Rady Języka Kaszubskiego w Starbieninie (12-13.10.2007 r.) wy-
głosiłam referat „O normie językowej w polszczyźnie i nie tylko”14, gdzie 
sugerowałam, że można „pogodzić” spierające się obozy, wprowadza-
jąc – wzorem języka polskiego czy niemieckiego – dwie normy: wzorcową 
i użytkową. Wyjaśniłam przy tym, czym się one różnią. Wystąpienia wysłu-
chano z zainteresowaniem, artykuł ukazał się drukiem w Biuletynie i spra-
wa na rok ucichła. Może potrzeba było właśnie tego roku, może potrzeba 
było kolejnych sporów w trakcie rodzących się następnych uchwał, by doj-
rzeć do prawdziwej dyskusji na temat normy językowej w kaszubszczyź-
nie. Stało się to 17.10.2008 r. na drugim wyjazdowym zebraniu plenarnym 
RJK w Starbieninie (17-18.10.2008 r.). Jej plonem jest Uchwała Nr 7/RJK/08 
z dn. 17.10.2008 r. w sprawie stosowania w języku kaszubskim dwu norm: 

14 Patrz: R. Wosiak-Śliwa, O normie językowej w polszczyźnie i nie tylko [w:] Biu-
letyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007.
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kładów mùszi wrechòwac bédënk na niemiecczé mòdło – òb czas sztanda-
rizowaniô kaszëbsczich mión – fòrmów tipù: Zylwester, Zylwestra; Zelma, 
Zelmë; Zabina, Zabinë; Zylwiô, Zylwie; Zerafin, Zerafina; Zewerin, Zewerina; 
Richard, Richarda, Grégór, Grégòra czë téż wniosk, abë ùsztandarizowac pi-
sënk „anug” ‘pòl. pojęcie’: Ni móm ò tim niżódnégò anugù., „òrnug” ‘pòl. 
porządek’: Zróbta tuwò përznã òrnugù., „haùpzach” ‘pòl. najważniejsze’: 
Haupzach, że wa môta to zrobioné). W kòżdim razu no drëdżé karno, 
jãzëkòwëch liberalistów, stôwiô zwëkle na ùzus, widzy normã kaszëbsczégò 
jãzëka w tim, co je terô, a wiãc czãsto prawie za baro spòlaszałé, nie znaje 
prôw, jaczé rządzą rozwijã kaszëbiznë i temù nie widzy za wiôldżi pòtrzebë 
òdwòłiwaniô sã do diachronii.

Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji RKJ w swòjëch rozsądzeniach 
próbùje pògòdzëc rozwij i historiã jãzëka z uzusã, co nierôz nie je prosté. 
Na pierszim môlu stôwiô sã ùzus le w wëjątkòwëch leżnoscach, czej nen 
mòckò przemôwiô procëm rozwijowi. Tak stało sã np. w przëtrôfkù pòzwë 
miesąca gromicznik ‘pòl. luty’ czë reglë tikający sã zakùńczeniów tipù -cjô 
|| -cëjô, -fiô || -fijô w słowach cëzégò pòchôdaniô, dze na pierszi môl 
wësunãłë sã krótszé fòrmë, czãscy ùżiwóné przez kaszëbską spòlëznã. Ale 
ju szëk słowów, procëm uzusowi, òstôł zgódny z wielolatową tradicją, tzn. 
przëdawka || przëdawczi plus jistnik, pòr. pòl. Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie, kasz. Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, pòl. Rada Języka Kaszub-
skiego, kasz. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka, pòl. Komisja Medialno-Admi-
nistracyjna, kasz. Mediowò-Ùrzãdowô Kòmisëjô i jin. 

Pamiãtac mùszi, że Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka ni mòże nikòmù 
swòjich rozsądzeniów narzëcëc. Mòże zabédowac, zasugerowac, zalecëc. 
Temù téż – czedë kaszëbizna jesz je rozdrobnionô – wcyg trudno je Ka-
szëbóm przëjic niechtërné bédënczi Radzëznë. Widzec to téż westrzód ji 
niechtërnëch nôleżników.

Temù, w ùszłim rokù na wëjazdowim plenarnym zéńdzenim Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka w Starbieninie (12-13.10.2007 r.) wëgłosza jem refe-
rat „O normie językowej w polszczyźnie i nie tylko”14, dze namôwia jem, 
żebë „pògòdzëc” spiérającé sã karna, wprowadzając – mòdłã pòlsczégò 
czë niemiecczégò jãzëka – dwie normë: wzorcową i ùżitkòwą. Wëwidnia 
jem przë tim, czim òne sã apartnią. Wëstąpienié òstało wësłëchóné z zajin-

14 Wzerôj: R. Wosiak-Śliwa, O normie językowej w polszczyźnie i nie tylko [w:] 
Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2007, Gdańsk 2007.
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wzorcowej i regionalnej, w której czytamy: „Rada Języka Kaszubskiego za-
leca stosowanie w języku kaszubskim dwu norm: wzorcowej i regionalnej.

Norma wzorcowa, w której widoczne byłyby odwołania do historii ję-
zyka kaszubskiego, powinna być realizowana w oficjalnych kontaktach i ro-
dzajach wypowiedzi. Winni ją stosować księża, aktorzy, dziennikarze, litera-
ci, nauczyciele, naukowcy i inni intelektualiści. Należy ją realizować w szko-
le i wykorzystywać w podręcznikach.

Norma regionalna, częściej oparta na uzusie, może być stosowana 
w swobodnych kontaktach, czyli języku potocznym, oraz literaturze – jako 
zabieg stylizacyjny.”15

Mam nadzieję, że Uchwała ta – o ile będzie zawsze dostrzegana i rze-
telnie realizowana, zwłaszcza przez Komisję Standaryzacji i Normaliza-
cji RJK, w pewnym stopniu przyczyni się do pogodzenia dwu ścierających 
się obozów w Radzie. Nie o to chodzi, by nie było w niej żadnej dyskusji, 
czy różnicy zdań. Przeciwnie, powinna być. Musi być tylko konstruktywna, 
a nie destruktywna. 

Prace nad normalizacją i standaryzacją języka kaszubskiego przyspie-
szyłaby też większa liczba ludzi w nie włączonych. Niestety, brakuje języko-
znawców – kaszubologów, recenzentów merytorycznych, językowych, au-
torów nowoczesnych podręczników i programów szkolnych oraz tłumaczy. 

Niecałe trzy lata funkcjonowania Rady pokazały, że stoi na początku 
drogi, jaką sobie wytyczyła. Czeka na nią wiele nieopracowanych obszarów 
języka, a do drzwi Komisji Standaryzacji i Normalizacji RJK już pukają przy-
gotowane nazwy państw i miast, utworzone od nich nazwy mieszkańców 
i przymiotników; terminologia matematyczna; słownictwo sportowe; ter-
minologia gramatyczna. 

* Referat został wygłoszony 17 listopada 2008 r. w Rewie na XII Sym-
pozjum Dialektologiczno-Onomastycznym Nazwy i dialekty Pomorza daw-
niej i dziś. 

15  Por.: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2008, Gdańsk 2008.
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teresowanim, artikël ùkôzôł sã drëkã w Biuletinie i ò sprawie przez rok bëło 
cëchò. Mòże prawie brak bëło negò rokù, mòże brak bëło pòstãpnëch spi-
érków òb czas rodzącëch sã ùchwôlënków, bë dorosnąc do prôwdzëwi kôr-
biónczi na témã jãzëkòwi normë w kaszëbiznie. Stało sã to 17.10.2008 r. 
na drëdżim wëjazdowim plenarnym zéńdzenim RKJ w Starbieninie (17-
18.10.2008 r.). Jegò brzadã je Ùchwôlënk Nr 7/RKJ/08 z dn. 17.10.2008 r. 
w sprawie brëkòwaniô w kaszëbsczim jãzëkù dwù normów: wzorcowi i re-
gionalny, w chtërnym czëtómë: „Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje 
stosowanié w kaszëbsczim jãzëkù dwùch normów: wzorcowi i regionalny.

Wzorcowô norma, w jaczi widzec bëłobë nawleczenié do historie 
kaszëbsczégò jãzëka, mùszałabë bëc wëzwëskónô w òficjalnëch kòntaktach 
i ôrtach wëpòwiescy. Mùszelëbë jã wëzwëskiwac ksãża, aktorzë, gazétni-
cë, pisarze, szkólny, ùczałi i jinszi jintelektualiscë. Nót je jã wëzwëskiwac 
w szkòle i ùczbòwnikach.

Regionalnô norma, czãscy òpiartô na ùzusu, mòże bëc wëzwëskónô 
w codniowëch kòntaktach, to je codniowim jãzëkù, a téż w lëteraturze – 
jakno stilisticzny zabiég.”15

Móm nôdzejã, że nen Ùchwôlënk – jeżlë mdze przëjimòwóny i realizowó-
ny, osoblëwie przez Kòmisëjã Sztandaryzacëji i Normalizacëji RKJ, chòc w jaczims 
dzélu przëczëni sã do zgòdë midzë dwòma, spiérającyma sã karnama w Ra-
dzëznie. Nie ó to jidze, bë nie bëło w ni żódny kôrbiónczi czë różnicë zdań. Pra-
wie procëm, mùszi bëc. Le mùszi bëc kònstruktiwnô, a nié destruktiwnô. 

Robòtã nad normalizacją i sztandarizacją kaszëbsczégò jãzëka ùrëchlëłabë 
téż wikszô lëczba lëdzy w nią włączonëch. Le wej, brak je jãzëkòznôwców 
– kaszëbòlogów, meritoricznëch, jãzëkòwëch recenzentów, aùtorów 
nowòmódnëch ùczbòwników i szkòłowëch programów a téż dolmaczów. 

Niecałé trzë lata fùnkcjonowaniô Radzëznë pòkôzałë, że stoji na 
pòczątkù drodżi, jaką so nacéchòwała. Żdaje na nią wiele nieòbrôbionëch 
partów jãzëka, a do dwiérzi Kòmisëji Sztandarizacëji i Normalizacëji RKJ 
ju klepią przërëchtowóné pòzwë krajów i miast, ùsadzoné òd nich pòzwë 
mieszkańców i znankòwników; matematicznô słowizna; szpòrtowô słowi-
zna; gramaticznô słowizna. 

* Referat béł wëgłoszony 17 lëstopadnika 2008 r. w Réwie na XII 
Dialektologòwò-Ònomasticznym Simpòzjum Pòzwë i dialektë Pòmòrzégò 
dôwny i dzysô.

15  Pòr.: Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. Rok 2008, Gdańsk 2008.
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Edward Breza, Sopot

Standaryzowane imiona kaszubskie

Wśród grona Kaszubów i Pomorzan często dają się słyszeć głosy, że Po-
morzanie winni dawać swoim dzieciom imiona pomorskie czy węziej: imio-
na kaszubskie. Nie próbują jednak ci, którzy takie opinie wypowiadają, po-
dać takich imion. Chodzić tu zatem może o imiona, które pisarze, twór-
cy i działacze kaszubscy dawali i dają własnym dzieciom czy też o imio-
na książąt pomorskich. Z imion żeńskich byłyby to zatem Damroka, imię 
nadane przez A. Majkowskiego najmłodszej córce Damroce Majkowskiej, 
o czym szerzej pisałem w czasopiśmie„Język Polski” (LVIII, 1978, s. 194-
198); Sławina (zob. E. Breza, Pomerania XXIV, 1988, nr 5, s. 43; XXV, 1989, 
nr 2, s. 34-35), Sydonia, które nosiła Sydonia Borkówna, o której szerzej 
w Żëcu i przigòdach Remùsa A. Majkowskiego, Dirsla, wprowadzona przez 
F. Fenikowskiego do „Zapadłego zamku”, po kaszubsku wypadłoby ją pi-
sać Dërsla; z męskich Barnim, Grzëmisłôw, Mestwin, syn A. Majkowskie-
go, Mściwuj, Mściwoj, po kaszubsku Mscëwùj lub Mscëwòj, Mszczuj i Msz-
czug (chodzi o ostatniego księcia panującego w Gdańsku), Sambór, Subi-
słôw; Wartësłôw, literalna postać im. słowiańskich Ratibór (Racibor) i War-
cysłôw (Warcisław), nadane synom. przez A. Labudę. Są to, jak widać, imio-
na słowiańskie, stanowiące dziedzictwo prasłowiańskie. Dodać można, że 
o „Imionach książąt pomorskich” pisał E. Breza w Pomeranii XXII, 1986, 
nr 4, s. 21-22, a „Imionach księżniczek pomorskich” w Pomeranii XXIII, 
1987, nr 9, s. 13-14. Omówione tam imiona męskie mają proweniencję sło-
wiańską, natomiast z żeńskich słowiańską genezę ma jedynie Zwinisława, 
pozostałe to imiona greckie: Agnieszka, Aleksandra, Anastazja, Eudoksja, 
Eufemia, Eufrozyna, hebrajskie Elżbieta, romańskie Beatrycze i germańskie 
Adelajda, Gerarda, Gertruda.

W związku z wejściem ustawy o językach mniejszościowych i regional-
nych (za taki uznany został język kaszubski) Kaszubi mogą nadawać dzie-
ciom imiona w wersji kaszubskiej. Komisja Standaryzacji Języka Kaszubskie-
go zatem na kolejnych swoich posiedzeniach proponowała Radzie Języ-
ka Kaszubskiego kaszubskie wersje imion. Propozycje takich imion przygo-
towywał Karol Rhode: najpierw przez wyzyskiwanie Słownika ks. B. Sych-
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Édwôrd Bréza, Sopòt

Sztandarizowóné kaszëbsczé miona

Westrzód karna Kaszëbów i Pòmòrzanów czãsto są czëc głosë, że 
Pòmòrzanowie mùszelëbë dawac dzecóm pòmòrsczé miona czë dokładno 
gôdając: kaszëbsczé miona. Równak ti, chtërny taczé zdania wëpòwiôdają, 
nie próbùją pòdac taczich mión. Temù mòże chòdzëc ò miona, jaczé ka-
szëbsczi pisarze, ùsôdzcë i dzejarze dôwalë i dôwają swòjim dzecóm czë 
téż ò miona pòmòrsczich ksyżëców. Temù z mión białogłowsczégò ôrtu 
bëłëbë to Damroka, miono nadóné przez A. Majkòwsczégò nômłodszi cór-
ce Damroce Majkòwsczi, ò czim wicy pisôł jem w cządnikù „Język Polski” 
(LVIII, 1978, s. 194-198); Sławina (òbaczë E. Bréza, Pomerania XXIV, 1988, 
nr 5, s. 43; XXV, 1989, nr 2, s. 34-35), Sydonia, chtërnô nosëła Sydonia 
Bòrkównô, o jaczi wicy w Żëcu i przigòdach Remùsa A. Majkòwsczégò, 
Dirsla, wprowadzonô przez F. Fenikòwsczégò do „Zapadłego zamku”, pò 
kaszëbskù nót bë jã bëło pisac Dërsla; z chłopsczich Barnim, Grzëmisłôw, 
Mestwin, syn A. Majkòwsczégò, Mściwuj, Mściwoj, pò kaszëbskù Mscëwùj 
abò Mscëwòj, Mszczuj i Mszczug (jidze ò slédnégò ksyżëca, jaczi pano-
wôł we Gduńskù), Sambór, Subisłôw; Wartësłôw, lëteralnô pòstacjô sło-
wiańsczich mión Ratibór (Racibor) i Warcysłôw (Warcisław), nadóné sëno-
ma przez A. Labùdã. Są to, jak widzec, słowiańsczé miona, jaczé są prasło-
wiańsczim dzedzëctwã. Dopòwiedzec mòże, że ò „Imionach książąt po-
morskich” pisôł É. Bréza w Pomeranii XXII, 1986, nr 4, s. 21-22, a „Imionach 
księżniczek pomorskich” w Pomeranii XXIII, 1987, nr 9, s. 13-14. Òbgôdóné 
tam miona mają słowiańsczé pòchòdzenié, zôs z białogłowsczich słowiań-
sczé zdrzódło mô le Zwinisława, reszta to grecczé miona: Agnieszka, Alek-
sandra, Anastazja, Eudoksja, Eufemia, Eufrozyna, hebrajsczé Elżbieta, ro-
mańsczé Beatrycze i germańsczé Adelajda, Gerarda, Gertruda.

Temù że weszła ùstawa ò miészoscowëch i regionalnëch jãzëkach (za 
taczi ùznóny òstôł kaszëbsczi jãzëk) Kaszëbi mògą nadawac dzecóm miona 
w kaszëbsczi wersëji. Dlôte Kòmisëjô Sztandarizacëji Kaszëbsczégò Jãzëka 
na pòstãpnëch swòjich zéńdzeniach bédowała Radzëznie Kaszëbsczégò 
Jãzëka kaszëbsczé òdmianë mión. Bédënczi taczich mión przërëchtowôł 
Karól Rhode: nôpiérwi przez wëzwëskanié Słowarza ks. B. Sëchtë, Słowa-
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ty, Słowników S. Ramułta, prac Młodokaszubów i własnego rozeznania 
w imiennictwie kaszubskim. Potem zaproponowałem, by referent wyzyskał 
„Wykaz imion używanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, opraco-
wany swego czasu przez prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Józefa Buba-
ka, autora „Księgi naszych imion”, wydanej przez Ossolineum w r. 1993 
i zawierającej 1320 imion. Wykaz ten został zaaprobowany przez Komisję 
Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN w Warszawie i rozesłany do 
urzędów stanu cywilnego w Polsce; stanowi on podstawę prawną rozmów 
urzędników z rodzicami i opiekunami. Opublikowany został w czasopiśmie 
„Język Polski” (LXIII, 1983, nr 1-2, s. 72-84), każdy więc może się z nim za-
poznać. Komisja po przedyskutowaniu formy kaszubskiej imienia w mia-
nowniku i w dopełniaczu, który wyznacza wzorzec odmiany w dalszych 
przypadkach, podaje także podstawowe formy zdrobniałe (deminutyw-
ne) i spieszczone (hipokorystyczne) imion. Każdy jednak może wyjść poza 
ten kanon, byleby imiona miały postać kaszubską. Dobrze byłoby utrzymać 
(w imionach pełnych winna to być niepodważalna zasada) osobne formy 
dla mężczyzn i osobne dla kobiet; w wypadku imion skróconych na -i, -y 
(typ Edi, Kazy), przejętych ostatecznie z jęz. angielskiego, reguły tej utrzymać 
się nie da, bo przyrostek ten obsługuje imiona i żeńskie, np. Gabi < Gabrie-
la, Nati < Natalia, Pati < Patricjô, jak i męskie, np. Gabi < Gabriél, Nati < 
Natan, Pati < Patrik, Władi <Władisłôw. Dodać muszę jako przewodniczą-
cy i Komisji, i Rady, że zarówno Komisja, jak i Rada działały w sposób najbar-
dziej demokratyczny: jeżeli nie skutkowały argumenty członków, przystępo-
wano do głosowania i jego wynik był decyzją zarówno Komisji, jak i Rady.

Wiele imion, funkcjonujących u Kaszubów to skrócone formy imion 
niemieckich, jak Aleks, Franc, Hans ‘Jan’, zdrobnienie Hanésk, wprowadzo-
ne przez J. Piepkę do literatury kaszubskiej, Ksawer, Maks, Paul i inne. Poza 
tym są to imiona używane w Polsce i skaszubione przez ludność kaszubską 
w codziennym porozumiewaniu się, pisane jednak po polsku w tekstach 
oficjalnych. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języ-
ku regionalnym daje Kaszubom, jak o tym wspomniano wyżej, podstawy 
prawne do oficjalnego posługiwania się zasobem imion w wersji kaszub-
skiej i to w postaci morfologicznej, jak i fonetyczno-ortograficznej. 

Formy zdrobniałe i spieszczone tworzy się głównie przez: 1) pominię-
cie pierwszej lub kilku początkowych sylab imienia pełnego (oficjalnego): 
Déla < Adéla, Délka < Adélka, Dólf < Adólf, Rudólf, Dólfa < Adólfa, 
Rudólfa, Gata < Agata, Gnésa < Agnésa, Grëpink < Agrëpink, Grëpin-
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rzów S. Ramùłta, prôc Młodokaszëbów i swòjégò rozeznaniô w kaszëb-
sczich mionach. Pòtemù zabédowôł jem, abë refereńt wëzwëskôł „Wy-
kaz imion używanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, przërëchto-
wóny czedës przez prof. Jagelońsczégò Ùniwersytetu, Józefa Bùbaka, 
aùtora „Księgi naszych imion”, wëdóny przez Òssolineùm w r. 1993, w ja-
czi je 1320 mión. Nen spisënk òstôł zgòdzony przez Kòmisëjã Kùlturë 
Jãzëka Kòmitetu Jãzëkòznôwstwa PAN we Warszawie i rozesłóny do 
ùrzãdów cëwilnégò stanu w Pòlsce; je òn prawnym spòdlim rozmòwów 
ùrzãdników z rodzëcelama i òpiekùnama. Òpùblikòwóny òstôł w cządnikù 
„Język Polski” (LXIII, 1983, nr 1-2, s. 72-84), wiãc kòżden mòże sã z nim 
zapòznac. Kòmisëjô pò kôrbiónce ò kaszëbsczi fòrmie miona w nazéwôczu 
i rodzôczu, co wëznacziwô mòdło òdmianë w dalszich przëtrôfkach, 
pòdôwô téż pòdstawòwé zdrobniałé fòrmë (deminutiwné) i spieszczoné 
(hipòkòristiczné) mión. Równak kòżden mòże wińc pòza nen kanón, bëlebë 
miona miałë kaszëbską pòstacëją. Dobrze bëłobë ùtrzëmac (w fùlnëch mio-
nach mùszałabë bëc to nierëszalnô wskôza) apartné fòrmë dlô chłopów 
i apartné dlô białk; w przëtrôfkù skróconëch mión na -i, -y (ôrt Edi, Kazy), 
òstateczno przejãtëch z anielsczégò jãzëka, ti reglë ùtrzëmac sã nie dô, bò 
nen przërostk òbsługiwô białogłowsczé miona, np. Gabi < Gabriela, Nati 
< Natalia, Pati < Patricjô, jak i chłopsczé, np. Gabi < Gabriél, Nati < Na-
tan, Pati < Patrik, Władi <Władisłôw. Dopòwiedzec mùszã jakò przédnik 
i Kòmisëji, i Radzëznë, że zarówno Kòmisëjô, jak i Radzëzna robiłë na ôrt jak 
nôbarżi demòkraticzny: jeżlë nie skùtkòwałë argùmentë nôleżników, bëło 
welowanié i jegò wënik béł ùchwôlënkã Kòmisëji jak i Radzëznë. 

Wiele mión, jaczé są ùżòwóné kòl Kaszëbów, to skróconé fòrmë nie-
miecczich mión, jak Aleks, Franc, Hans ‘Jan’, zdrobnienié Hanésk, wprowa-
dzoné przez J. Piépkã do kaszëbsczi lëteraturë, Ksawer, Maks, Paul i jiné. 
Òkróm tegò są miona ùżiwóné w Pòlsce i skaszëbioné przez kaszëbsczé 
lëdztwò w codniowëch gôdkach, równak pisóné pò pòlskù w òficjalnëch 
tekstach. Ùstawa ò nôrodnëch i etnicznëch miészëznach a téż ò regio-
nalnym jãzëkù dôwô Kaszëbóm, jak ò tim bëło napisóné wëżi, prawné 
spòdlé do òficjalnégò pòsługiwaniô sã spisënkã mión na kaszëbsczi ôrt i to 
w mòrfòlogòwi, jak i fòneticzno-pisënkòwi pòstacëji.

Zdrobniałé i spieszczoné fòrmë ùsôdzô sã òglowò przez: 1) pòminiãcé 
pierszi abò czilu pòczątkòwëch szlabizów fùlnégò miona (òficjalnégò): Déla 
< Adéla, Délka < Adélka, Dólf < Adólf, Rudólf, Dólfa < Adólfa, Rudól-
fa, Gata < Agata, Gnésa < Agnésa, Grëpink < Agrëpink, Grëpinka < 



104

ka < Agrëpinka, Bert < Albert, Berta < Alberta, Tina < Albertina, Fau-
stina, Klémãtina, Tinka < Albertinka, Klémãtinka, Bink < Albink, Binka 
< Albinka, Sabinka, możliwe także Bin < Albin i Bina < Albina, Sabina, 
Ksãder < Aleksãder, Ksãdra < Aleksãdra, Brecht < Albrecht, Dona < 
Aldona, Dónka < Aldonka; Bogdónka, Gwidónka, możliwe także Mań-
da < Amańda, Méla < Améla, Fréd < Alfréd, Manfréd, Nétka < Anétka, 
Nitka < Anitka, Nuszka < Anuszka, Nusza < Anusza, Tónka < Antónka, 
Zélmk < Anzélmk, Zélma < Anzélma, Zélmka < Anzélmka, Pola < Apo-
la, Polka < Apolka, Stridka < Astridka, Gust < Agust, Gustk < Agustk, 
Gustka < Agustka, Triczka < Beatriczka, Dónk < Bogdónk, Gita < Bri-
gita, Gitka < Brigitka, Stina < Celestina, Stinka < Celestinka, Mroka 
< Damroka; Nik < Dominik, Niczk < Dominiczk, Niczka < Dominiczka, 
Nika < Dominika, Natka < Donatka, Renatka, Ditka < Editka, Nóra < 
Eleonóra, Liôszk < Eliôszk, Żbiétka < Elżbiétka, Manuél(k) < Émauél(k), 
Razm(k) < Érazm(k), Nest < Érnest, Nestka < Érnestka, Genia < Euge-
nia, Rëst(k) < Éwarëst(k), Tink < Faustink, Licëta < Felicëta, Lëpka < Fi-
lëpka, Cëszka < Francëszka, Zelka < Gizelka, Zélda < Grizélda, Dórk < 
Heliodórk, Jizydórk; Dórka < Jizydórka, Részka < Henrészka (od Henrie-
ta), Gilda < Hermenegilda, Garda < Hildegarda, Polita < Hipolita, Lona 
< Jilona, Lonka < Jilonka, Grida < Jingrida, Bela < Jizabela, Neczk < Ja-
neczk, Nulk < Janulk, Remi < Jeremi, Anka < Joanka, Witka < Jowitka, 
Zynka < Józynka, Finka < Józefinka, Stina < Justina, Stinka < Justinka, 
Tónk < Kajetónk, Milk < Kamilk, Milka < Kamilka, Stórk < Kastórk, Til-
da < Klotilda, Tildka < Klotildka, Matilda, Tin < Kónstantin, Kristin, Tink 
< Kónstantink, Kristink, Tinka < Kristinka, Nél(k) < Kornél(k), Nélka < 
Kornélka, Néliusz < Kornéliusz, Néliuszk < Kornéliuszk, Gosza < Mał-
gosza, Célk < Marcélk, Léna < Marléna, Todi < Metodi, Nufri < Onufri, 
Nélka < Petronélka, Munda < Rajmunda, Natka < Rénatka, Élk < Sa-
muélk, Bastión < Sebastión, Bastiónk < Sebastiónk, Bastiónka < Seba-
stiónka, Rafka < Serafka, Disa < Władisa, Zana < Zuzana i inne; 2) uży-
cie zdrabniającego i poufalającego przyrostka -i, (po polsku wariantywnie 
-y), przejętego z ang. -ie, np. w wyrazach antie, dearie, wariantywnie pisa-
nego -i oraz -y, np. w wyrazach daddy, pussy, najpierw używanego w języ-
ku szkockim, potem ang., zapożyczonego do niemczyzny i innych języków 
europejskich, w tym do jęz. polskiego (por. Chambers Dictionary of Etymo-
logy, New York 2001, p. 506). Formy z tym przyrostkiem zgłaszał bogato na 
posiedzeniach Komisji dr M. Cybulski, przejmowali je inni członkowie Komi-
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Agrëpinka, Bert < Albert, Berta < Alberta, Tina < Albertina, Faustina, 
Klémãtina, Tinka < Albertinka, Klémãtinka, Bink < Albink, Binka < Al-
binka, Sabinka, mòżlëwé téż Bin < Albin i Bina < Albina, Sabina, Ksãder 
< Aleksãder, Ksãdra < Aleksãdra, Brecht < Albrecht, Dona < Aldona, 
Dónka < Aldonka; Bogdónka, Gwidónka, mòżlëwé téż Mańda < Amań-
da, Méla < Améla, Fréd < Alfréd, Manfréd, Nétka < Anétka, Nitka < 
Anitka, Nuszka < Anuszka, Nusza < Anusza, Tónka < Antónka, Zélmk 
< Anzélmk, Zélma < Anzélma, Zélmka < Anzélmka, Pola < Apola, Po-
lka < Apolka, Stridka < Astridka, Gust < Agust, Gustk < Agustk, Gust-
ka < Agustka, Triczka < Beatriczka, Dónk < Bogdónk, Gita < Brigita, 
Gitka < Brigitka, Stina < Celestina, Stinka < Celestinka, Mroka < Dam-
roka; Nik < Dominik, Niczk < Dominiczk, Niczka < Dominiczka, Nika < 
Dominika, Natka < Donatka, Renatka, Ditka < Editka, Nóra < Eleonóra, 
Liôszk < Eliôszk, Żbiétka < Elżbiétka, Manuél(k) < Émauél(k), Razm(k) 
< Érazm(k), Nest < Érnest, Nestka < Érnestka, Genia < Eugenia, Rëst(k) 
< Éwarëst(k), Tink < Faustink, Licëta < Felicëta, Lëpka < Filëpka, Cësz-
ka < Francëszka, Zelka < Gizelka, Zélda < Grizélda, Dórk < Heliodórk, 
Jizydórk; Dórka < Jizydórka, Részka < Henrészka (òd Henrieta), Gilda < 
Hermenegilda, Garda < Hildegarda, Polita < Hipolita, Lona < Jilona, 
Lonka < Jilonka, Grida < Jingrida, Bela < Jizabela, Neczk < Janeczk, 
Nulk < Janulk, Remi < Jeremi, Anka < Joanka, Witka < Jowitka, Zynka 
< Józynka, Finka < Józefinka, Stina < Justina, Stinka < Justinka, Tónk 
< Kajetónk, Milk < Kamilk, Milka < Kamilka, Stórk < Kastórk, Tilda < 
Klotilda, Tildka < Klotildka, Matilda, Tin < Kónstantin, Kristin, Tink < 
Kónstantink, Kristink, Tinka < Kristinka, Nél(k) < Kornél(k), Nélka < Kor-
nélka, Néliusz < Kornéliusz, Néliuszk < Kornéliuszk, Gosza < Małgosza, 
Célk < Marcélk, Léna < Marléna, Todi < Metodi, Nufri < Onufri, Nél-
ka < Petronélka, Munda < Rajmunda, Natka < Rénatka, Élk < Samuélk, 
Bastión < Sebastión, Bastiónk < Sebastiónk, Bastiónka < Sebastión-
ka, Rafka < Serafka, Disa < Władisa, Zana < Zuzana i jiné; 2) wëzwëska-
nié zdrobniającégò i pòùfalającégò przërostka -i, (pò pòlskù wariantiwno 
-y), przejãtégò z anielsczégò -ie, np. w słowach antie, dearie, wariantiwno 
pisónégò -i a téż -y, np. w słowach daddy, pussy nôpiérwi wëzwëskiwónégò 
w szkòcczim jãzëkù, pòtemù anielsczim, pòżiczonégò do niemczëznë i ji-
nëch eùropejsczich jãzëków, w tim do pòlsczégò jãzëka (pòr. Chambers 
Dictionary of Etymology, New York 2001, w. 506). Fòrmë z tim przërostkã 
zgłôszôł bògato na zéńdzeniach Kòmisëji dr M. Cëbùlsczi, przejmòwalë je 
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sji i zatwierdzała RJK. Oto dość bogaty materiał przykładowy: Lizy < Aloj-
zy, Dari < Dark ‘Dariusz’, Dony < Donald, Donat; Édi < Édwôrd, Édmund, 
Édwin; Mundi, Munti < Édmund; Érny < Érnest; Chili < Ezechiél; Fabi < 
Fabión; Fili < Filip; Flóri < Florión; Frany < Francëszk; Gabi < Gabriél, Ga-
briela; Geri < Gerat; Hadi < Hadrión; Heny < Henrik; Heri < Herkules; 
Hérbi < Herbert; Hermi < Herman; Jari < Jarosz; Hipi < Hipolit; Hubi< 
Hubert; Hugi < Hugo; Jildi < Jildefónks;, Jindźi < Jingrida; Jiny < Jinocen-
ti; Jiri < Jirenéusz; Jizy < Jizajôsz, Jizydór; Jacy < Jack; Remi < Jeremiôsz; 
Józy < Józef; Juli < Juliusz; Justi < Justin; Kazy < Kadzmiérz; Klaudi < 
Klaudius; Kordi < Kordión; Lucy < Lucjón; Ludi < Ludmił, Ludwik; Łuki < 
Łukôsz, Frédi < Manfréd; Miki < Mikołôj; Mati < Matéusz; Todi < Meto-
di; Narcy < Narcyz; Nórbi < Nórbert; Odi < Odo; Oli < Olgerd; Oti < Oto; 
Owi < Owidiusz; Kracy < Pankrac; Pati < Patricjô, Patrik; Pauli < Pauel; 
Karpi < Polikôrp; Kopi < Prokop; Proti < Protôz; Przëbi < Przëbisłôw; 
Mundi < Rajmund; Rémi <Remigiusz; Robi < Róbert; Rudi < Rudólf; Sali 
< Salomón; Sami < Samsón; Rafi < Serafin; Sławi < Sławomir; Sobi < So-
biesłôw; Sëksti < Sëkstus; Sylwi < Sylwester; Tadi < Tadéusz; Bôldi <Téo-
bôld; Dóri < Tédór; Tédi < Tédór; Dozy < Téodozjusz; Téfi < Téofil; Tomi 
< Tomôs; Tristi < Tristón; Timi < Timón, Timtéusz; Urbi < Urbón; Wacy 
< Wacłôw; Dżili < Wirdżiliusz; Wirdżi < Wirdżiliusz; Witi < Witóld, Wito-
słôw; Władi < Władisłôw; Włodi < Włodzmiérz; Wojti < Wojcech; Warti < 
Wartësłôw; Zeny < Zenobiusz; Frëdi < Zygfrid.

Adaptacje fonetyczno-graficzne: 1) genetyczne przyrostki -an, po-
chodny najczęściej z łac. -anus lub -ianus oraz -on oddaje się jako -ón: Ab-
don > Abdón, Adrian > Adrión, Hadrian > Hadrión, Agaton > Agatón, 
Aron > Arón, Aurelian > Aurelión, Bogdan > Bogdón, Cecylian > Cecy-
lión, Chrystian > Christión, Cyprian > Cyprión, Damian > Damión, Fabian 
> Fabión, Felicjan > Felicjón, Florian > Florión, Gracjan > Gracjón, Julian > 
Julión, Justynian > Justinión, Kajetan > Kajetón, Kordian > Kordión, Kry-
stian > Kristión, Leon > Léón, Lucjan > Lucjón, Łucjan > Łucjón, Maksymi-
lian > Maksymilión, Marian > Marión, Miron > Mirón, Napoleon > Napo-
león, Oktawian > Oktawión, Pabian > Pabión, Salomon > Salomón, Sam-
son > Samsón, Sebastian > Sebastión, Stefan > Sztefón, Symeon > Sy-
méón, Szczepan > Szczepón, Szymon > Szëmón, Szimón, Trystan > Tri-
stón, Tymon > Timón, Walerian > Walerión, Wespazjan > Wespazjón, Ze-
non > Zenón; jako wyjątki pozostawiono Herman, jako że niem. człon -ma-
n(n), wywodzący się od rzeczownika Mann ‘człowiek, mężczyzna, mąż’ re-
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jiny nôleżnicë Kòmisëji i zacwierdzëła RKJ. Héwò dosc bògati przikładowi 
materiał: Lizy < Alojzy, Dari < Dark ‘Dariusz’, Dony < Donald, Donat; Édi 
< Édwôrd, Édmund, Édwin; Mundi, Munti < Édmund; Érny < Érnest; Chili 
< Ezechiél; Fabi < Fabión; Fili < Filip; Flóri < Florión; Frany < Francëszk; 
Gabi < Gabriél, Gabriela; Geri < Gerat; Hadi < Hadrión; Heny < Henrik; 
Heri < Herkules; Hérbi < Herbert; Hermi < Herman; Jari < Jarosz; Hipi < 
Hipolit; Hubi< Hubert; Hugi < Hugo; Jildi < Jildefónks; Jindźi < Jingrida; 
Jiny < Jinocenti; Jiri < Jirenéusz; Jizy < Jizajôsz, Jizydór; Jacy < Jack; Remi 
< Jeremiôsz; Józy < Józef; Juli < Juliusz; Justi < Justin; Kazy < Kadzmi-
érz; Klaudi < Klaudius; Kordi < Kordión; Lucy < Lucjón; Ludi < Ludmił, Lu-
dwik; Łuki < Łukôsz, Frédi < Manfréd; Miki < Mikołôj; Mati < Matéusz; 
Todi < Metodi; Narcy < Narcyz; Nórbi < Nórbert; Odi < Odo; Oli < Ol-
gerd; Oti < Oto; Owi < Owidiusz; Kracy < Pankrac; Pati < Patricjô, Pa-
trik; Pauli < Pauel; Karpi < Polikôrp; Kopi < Prokop; Proti < Protôz; Przëbi 
< Przëbisłôw; Mundi < Rajmund; Rémi <Remigiusz; Robi < Róbert; Rudi 
< Rudólf; Sali < Salomón; Sami < Samsón; Rafi < Serafin; Sławi < Sła-
womir; Sobi < Sobiesłôw; Sëksti < Sëkstus; Sylwi < Sylwester; Tadi < Ta-
déusz; Bôldi <Téobôld; Dóri < Tédór; Tédi < Tédór; Dozy < Téodozjusz; 
Téfi < Téofil; Tomi < Tomôsz; Tristi < Tristón; Timi < Timón, Timòtéusz; 
Urbi < Urbón; Wacy < Wacłôw; Dżili < Wirdżiliusz; Wirdżi < Wirdżiliusz; 
Witi < Witóld, Witosłôw; Władi < Władisłôw; Włodi < Włodzmiérz; Wojti 
< Wojcech; Warti < Wartësłôw; Zeny < Zenobiusz; Frëdi < Zygfrid.

Fòneticzno-graficzné dopasowaniô: 1) geneticzné przërostczi -an, 
nôczãscy pòchòdzący z łac. -anus abò -ianus i téż -on òddôwô sã jakno 
-ón Abdon > Abdón, Adrian > Adrión, Hadrian > Hadrión, Agaton > Aga-
tón, Aron > Arón, Aurelian > Aurelión, Bogdan > Bogdón, Cecylian > Ce-
cylión, Chrystian > Christión, Cyprian > Cyprión, Damian > Damión, Fa-
bian > Fabión, Felicjan > Felicjón, Florian > Florión, Gracjan > Gracjón, 
Julian > Julión, Justynian > Justinión, Kajetan > Kajetón, Kordian > Kor-
dión, Krystian > Kristión, Leon > Léón, Lucjan > Lucjón, Łucjan > Łucjón, 
Maksymilian > Maksymilión, Marian > Marión, Miron > Mirón, Napole-
on > Napoleón, Oktawian > Oktawión, Pabian > Pabión, Salomon > Sa-
lomón, Samson > Samsón, Sebastian > Sebastión, Stefan > Sztefón, Sy-
meon > Syméón, Szczepan > Szczepón, Szymon > Szëmón, Szimón, Try-
stan > Tristón, Tymon > Timón, Walerian > Walerión, Wespazjan > We-
spazjón, Zenon > Zenón; jakno wëjątczi òstawioné òstałë Herman, jakno 
że niem. dzél -man(n), jaczi pòchôdô òd jistnika Mann ‘człowiek, chłop, że-
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alizowany jest w nazwiskach kaszubskich najczęściej jako -man, np. Gu-
sman, Lademan(n), Zimmerman(n), ale też Lémón i Róman, bo ewentual-
ne Rómón kojarzone byłoby z Rumun (choć obie nazwy wywodzą się ze 
wspólnego łacińskiego pnia Roman(us); 2) -asz o różnym pochodzeniu re-
alizujemy jako -ôsz: Annasz > Anôsz, Barabasz > Barabôsz, Eliasz > Eliôsz, 
Izajasz > Jizajôsz, Jeremiasz > Jeremiôsz, Kajfasz > Kajfôsz, Łukasz > Łu-
kôsz, Tobiasz > Tobiôsz, Tomasz > Tomôsz; podobnie Łukasz > Łukôsz; 3) 
zakończenie -el realizowane jest jako -él: Daniel > Daniél, Emanuel > Éma-
nuél, Ezechiel > Ezechiél, Gabriel > Gabriél, Samuel > Samuél, tu należy 
także Pauél (obok formy Paweł); 4) zakończenie -ał oddane zostało jako -ôł: 
Michôł, Rafał > Rafôł; 5) -or jako -ór: Igor > Jigór, Izydor > Jizydór, Kastor 
> Kastór, Melchior > Melchiór, Ścibor > Scybór, Telesfor > Telesfór, Teodor 
> Tédór, Wiktor > Wiktór; 6) człon -sław realizowany jest jako -słôw: Bole-
sław > Bolesłôw, Borzysław > Borzësłôw, Bronisław > Barnisłôw, Czesław 
> Czesłôw, Jarosław > Jarosłôw, Lechosław > Lechosłôw, Lesław > Lesłôw, 
Mieczysław > Mieczësłôw, Miłosław > Miłosłôw, Mirosław > Mirosłôw, 
Przemysław > Przemësłôw, Przybysław > Przëbësłôw, Radosław > Rado-/
Redosłôw, Sobiesław > Sobiesłôw, Stanisław > Stnisłôw, Subisław > Sub-
isłôw, Świętosław > Swiãtosłôw, Wacław > Wacłôw, Wiesław > Wiesłôw, 
Wisław > Wisłôw, Witosław > Witosłôw, Władysław > Władisłôw, Zdzi-
sław > Zdzysłôw; 7) zakończenie -erz realizowane jest jako -érz: Kazimierz 
> Kadzmiérz, Włodzimierz > Włodzmiérz; 8) człon -fred < staro-wysoko-
niem. fridu ‘pokój’ realizowany bywa jako -fréd: Alfred > Alfréd, Manfred 
> Manfréd, ale Zygfryd – zgodnie z wymową kaszubską – jako Zygfrid; 9) 
człon -pełk jako -pôłk: Jaropełk > Jaropôłk, Świętopełk >Swiãtopôłk; 10) 
człon staro-wysoko-niem. -wolf ‘wilk’ zredukowany do postaci -olf, reali-
zowany jest jako -ólf: Adolf > Adólf, Rudolf > Rudólf; 11) człon słowiań-
ski -bor, pochodny od prasł. *boriti ‘walczyć, toczyć bój’ odnoszony bywa 
do rzeczownika bór ‘poetycko ‘las’: Sambor > Sambór, Ścibor > Scybór; 
12) formy deminutywne, tworzone za pomocą przyrostka -ek, kasz. -k po-
wodują pochylenie samogłosek w poprzedzającej sylabie: Lészk < Lech + 
-(e)k lub Lechosłôw, Mojżészk : Mojżesz + (-e)k; 13) zakończenie -eusz re-
alizowane jest jako -éusz: Amadéusz, Jirenéusz, Matéusz, Tadéusz Timo-
téusz; 14) zakończenie -ej realizowane jest jako -éj: Błażéj, Jãdrzéj, Macéj; 
15) przyrostek -in wymienia się na -ën – w przypadkach zależnych: Agu-
stin : Agusëna, Faustin : Faustëna, Serafin : Serafëna, Sewerin : Sewerëna, 
Ursyn : Ursëna; 16) w ogóle da się powiedzieć: gdzie były warunki na sta-
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niałi’ realizowóny je w kaszëbsczich nôzwëskach nôczãscy jakno -man, np. 
Gusman, Lademan(n), Zimmerman(n), ale téż Lémón i Róman, bò ewentu-
alno mòżlëwé Rómón parłãczoné bëłobë z Rumùn (chòc ne dwie pòzwë 
pòchôdają òd wespólnégò łacyńsczégò pnia Roman(us); 2) -asz o wsze-
lejaczim pòchòdzenim realizëjemë jakno -ôsz: Annasz > Anôsz, Barabasz 
> Barabôsz, Eliasz > Eliôsz, Izajasz > Jizajôsz, Jeremiasz > Jeremiôsz, Kaj-
fasz > Kajfôsz, Łukasz > Łukôsz, Tobiasz > Tobiôsz, Tomasz > Tomôsz; jist-
no Łukasz > Łukôsz; 3) zakùńczenié -el realizowóné je jakno -él: Daniel > 
Daniél, Emanuel > Émanuél, Ezechiel > Ezechiél, Gabriel > Gabriél, Sa-
muel > Samuél, tu nôleżi téż Pauél (kòl fòrmë Paweł); 4) zakùńczenié -ał 
òddóné òstało jakno -ôł: Michôł, Rafał > Rafôł; 5) -or jakno -ór: Igor > Ji-
gór, Izydor > Jizydór, Kastor > Kastór, Melchior > Melchiór, Ścibor > Scy-
bór, Telesfor > Telesfór, Teodor > Tédór, Wiktor > Wiktór; 6) dzél -sław re-
alizowóny je jakno -słôw: Bolesław > Bolesłôw, Borzysław > Borzësłôw, 
Bronisław > Barnisłôw, Czesław > Czesłôw, Jarosław > Jarosłôw, Lecho-
sław > Lechosłôw, Lesław > Lesłôw, Mieczysław > Mieczësłôw, Miłosław 
> Miłosłôw, Mirosław > Mirosłôw, Przemysław > Przemësłôw, Przybysław 
> Przëbësłôw, Radosław > Rado-/Redosłôw, Sobiesław > Sobiesłôw, Sta-
nisław > Stanisłôw, Subisław > Subisłôw, Świętosław > Swiãtosłôw, Wa-
cław > Wacłôw, Wiesław > Wiesłôw, Wisław > Wisłôw, Witosław > Wi-
tosłôw, Władysław > Władisłôw, Zdzisław > Zdzysłôw; 7) zakùńczenié -erz 
realizowóné je jakno -érz: Kazimierz > Kadzmiérz, Włodzimierz > Włodz-
miérz; 8) dzél -fred < stôro-wësokò-niem. fridu ‘mir’ realizowóny biwa 
jakno -fréd: Alfred > Alfréd, Manfred > Manfréd, ale Zygfryd – zgódno 
z kaszëbską wëmòwą – jakno Zygfrid; 9) dzél -pełk jakno -pôłk: Jaropełk 
> Jaropôłk, Świętopelk >Swiãtopôłk; 10) dzél stôro-wësokò-niem. -wolf 
‘wilk’ zmiészony do pòstacëji -olf, realizowóny je jakno -ólf: Adolf > Ad-
ólf, Rudolf > Rudólf; 11) słowiańsczi dzél -bor, pòchòdny òd prasł. *bori-
ti ‘biôtkòwac sã, walczëc’ òdnoszony biwô do jistnika bór ‘pòetickò ‘las’: 
Sambor > Sambór, Ścibor > Scybór; 12) deminutiwné fòrmë, ùsôdzané 
za pòmòcą przërostka -ek, kasz. -k pòwòdëją pòchilenié samòzwãków 
w pòprzedzający szlabize: Lészk < Lech + -(e)k lub Lechosłôw, Mojżészk : 
Mojżesz + (-e)k; 13) zakùńczenié -eusz realizowóné je jakno -éusz: Ama-
déusz, Jirenéusz, Matéusz, Tadéusz, Timotéusz; 14) zakùńczenié -ej realizo-
wóné je jakno -éj: Błażéj, Jãdrzéj, Macéj; 15) przërostk -in wëmieniwô sã 
na -ën – w zależnëch przëtrôfkach: Agustin : Agustëna, Faustin : Faustëna, 
Serafin : Serafëna, Sewerin : Sewerëna, Ursyn : Ursëna; 16) òglowò dô sã 
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ropolskie i staropomorskie alternacje (również długości spowodowane po-
zycją przed spółgłoskami półotwartymi: m, n, r, l, ł) Komisja wprowadzała 
oboczności samogłoskowe typu: a) człon -wald < staro-wysoko-niem. wal-
tan ‘rządzić, panować’ realizowany jest jako -wôld: Ewald > Éwôld : Éwal-
da; b) Ezaw, Gustaw > Ezôw, Gustôw : Ezawa, Gustawa; c) Polikarp > Po-
likôrp; d) Nikodem > Nikodém; e) Leonard > Léónôrd; f) Karol > Karól; g) 
Teobald > Téobôld; h) Arnold > Arnóld, Witold > Witóld. 

Od strony semantycznej zauważyłem tylko raz przełożony człon II imie-
nia słowiańskiego i staropolskiego, mianowicie w im. Zbigniew przełożono 
II człon na kasz. górz, tworząc imię Zbigórz.
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rzec: dze bëłë warënczi na stôropòlsczé i strôropòmòrsczé wëmiónë (téż 
dłëgòscë spòwòdowóné pòzycją przed półòtemkłima wespółzwãkama: m, 
n, r, l, ł), Kòmisëjô wprowadzëła samòzwãkòwé òbòcznoscë ôrtu: a) dzél –
wald < stôro-wësokò-niem. waltan ‘rządzëc, panowac’ realizowóny je jak-
no -wôld: Ewald > Éwôld: Éwalda; b) Ezaw, Gustaw > Ezôw, Gustôw : Eza-
wa, Gustawa; c) Polikarp > Polikôrp; d) Nikodem > Nikodém; e) Leonard > 
Léónôrd; f) Karol > Karól; g) Teobald > Téobôld; h) Arnold > Arnóld, Wi-
told > Witóld. 

Z semanticznégò pòzdrzatkù spòtkôł jem leno rôz przełożony dzél II 
słowiańsczégò i stôropòlsczégò miona, w mionie Zbigniew przełożony òstôł 
II dzél na kasz. górz, ùsôdzając miono Zbigórz i z przestawionym jistnikã –
gniew w mionach Gòrzëmir i Gòrzëmira ‘Gniewomir, Gniewomira’.
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Danuta Pioch

Nauka języka kaszubskiego – bogactwo form 
i związane z tym trudności

POCZĄTKI EDUKACJI
Skąd, po wielu wiekach trwania kaszubszczyzny w ojczystych chatach, 

wziął się pomysł wprowadzania jej w szerszy obieg, tj. do kościoła, me-
diów, szkół, urzędów?

Według Kazimierza Kossak-Główczewskiego „Koniec XX wieku cechuje 
powrót do różnorodności społecznej i kulturowej. Różnorodność ta zamy-
kana jest w kategoriach państwa narodowego. Powodów tej sytuacji jest 
wiele, jeden wydaje się być dominujący, jest nim nacjonalizm”1.

Tenże nacjonalizm prowadził kraj i naród do przymusowej jednolitości, 
co dość szybko doprowadziło do ogólnego dążenia do wyodrębnienia się 
z niej. Dziś, na szczęście, mało kogo dziwi fakt, ze są ludzie, grupy albo całe 
społeczności, które różnią się od reszty. I o to zapewne chodziło już Cey-
nowie, kiedy dążył do zwrócenia oczu świata na Kaszuby, i Majkowskiemu, 
i innym działaczom kaszubskim.

Bogdan Dziemidok wskazuje oprócz nacjonalizacji jeszcze inne zagro-
żenie. Są nim „procesy integracyjne i globalizacyjne przejawiające się we 
wszystkich sferach życia społecznego: w ekonomii, polityce, ale też kultu-
rze, która chce dorównać ponadnarodowej ogólnej kulturze. Z tego mogą 
rodzić się różne nadzieje, ale też wątpliwości, kłopoty i zagrożenia, szcze-
gólnie dla tożsamości”2.

Szczególnego rodzaju zagrożenie wisi nad językiem kaszubskim, któ-
ry jest używany przez niewielką część Polaków i, jak pokazują badania so-
cjologów, z pokolenia na pokolenie jest coraz rzadziej używany. Sami Ka-
szubi przyjmują różne postawy związane z przyszłością swej społeczności 

1 K. Kossak-Główczewski, Regionalizacja nauczania i edukacja regionalna na Ka-
szubach, [w:] Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych, red. K. Kos-
sak-Główczewski, Gdańsk 1999, s. 101.
2 B. Dziemidok, O potrzebie tożsamości zbiorowej oraz jej perspektywach i zagro-
żeniach w epoce globalizacji i integracji, [w:] Kaszubi wobec innych, red. T. Linkner, 
Pelplin 2002, s. 9.
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Danuta Pioch

Ùczba kaszëbsczégò – bòkadosc spòsobów 
i sparłãczoné z tim jiwrë

ZÔCZĄTCZI EDUKACJI
Skądka, pò wiele wiekach trwaniô kaszëbiznë w rodzynnych chëczach, 

wzãła sã ùdba wprowôdzaniô ji w szerszé òkòlé, tj. do Kòscoła, mediów, 
szkòłów, ùrzãdów?

Wedle Kazmierza Kòssak-Główczewsczégò „kùńc XX stolecégò je 
sparłãczony z nôwrotã do jinaczeniô sã na pòlu spòlëznowim i kùlturowim. 
Ta jinaczëna mùszi sã równak miescëc (wedle ùdbë ji twórców) w prawi-
dłach nôrodnégò państwa. Przëczënów tegò je wiele, leno jedna z nich 
nôwôżniészô, je nią nacjonalizm”1.

Nen nacjonalizm prowadzył krôj i naród do mùsowi jednotë, co dosc 
chùtkò wëwòłało òglowé dążenié do wëapartnieniô sã z ni. Dzysô, na szcze-
scé, mało chto sã dzëwùje, że są lëdze, karna abò całé spòlëznë, co sã jina-
czą òd resztë. I ò to prawie gwësno szło ju Cenôwie, czej dążił do zwróceniô 
òczów swiata na Kaszëbë, i Majkòwsczémù, i jinym kaszëbsczim dzejarzóm.

Bògdan Dzemidok wskazëje òkróm nacjonalizacji jesz jiné zagrożenié. 
Są nim „pòkroczi integracyjné i globalizacyjné òbjôwiającé sã we wszët-
czich dzélach spòlëznowégò zëcô: w ekònomii, pòlitice, ale téż kùlturze, co 
chce zrównac sã z pònadnôrodną òglową kùlturą. Z tegò mògą pòwstac 
rozmajité nôdzeje, a téż wątplëwòtë, jiwrë i zagrożbë, òsoblëwie dlô ja-
wernotë”2.

Òsoblëwô zagrożba wisy nad kaszëbsczim jãzëkã, co je ùżiwóny bez 
niéwiôldżi dzél Pòlôchów i, jak pòkazëją badania socjologów, z pòkòleniô 
na pòkòlenié je corôz rzadzy ùżiwóny. Sami Kaszëbi przëjimają rozmajité 
pòstawë związóné z przindnotą swòji spòlëznë i jãzëkã. Z badaniów profe-

1 K. Kossak-Główczewski, Regionalizacja nauczania i edukacja regionalna na Ka-
szubach [w:] Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych, red. K. Kos-
sak-Główczewski, Gdańsk 1999, s. 101.
2 B. Dziemidok, O potrzebie tożsamości zbiorowej oraz jej perspektywach i zagro-
żeniach w epoce globalizacji i integracji [w:] Kaszubi wobec innych, red. T. Linkner, 
Pelplin 2002, s. 9.
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i języka. Z badan profesora Brunona Synaka wynika, że rozciągają się one 
od skrajnie optymistycznych do pesymistycznych. Wśród nich badacz wy-
mienia:

– fatalizm – wiara w to, że Kaszubi zasymilują się i całkowicie zanikną;
– troskliwy sceptycyzm – myślenie o zaginięciu Kaszubów jest związa-

ne z troską o los kaszubszczyzny;
– realizm – zaginie język, ale pozostanie kultura w wydaniu cepeliowskim;
– umiarkowany optymizm – niektóre zmiany muszą się wydarzyć, ale 

zwycięży kaszubski duch;
– fundamentalizm – głęboka wiara w przetrwanie Kaszub;
– etniczna mobilizacja – Kaszubi nie tylko przetrwają, ale nabędą jesz-

cze większej świadomości etnicznej, co poprowadzi ich do szerszego roz-
woju3.

Socjolog stwierdza, że należy zastopować zanikanie i degradację ka-
szubskiej mowy. Da się tego dokonać, kiedy wszyscy uświadomią sobie jed-
ną fundamentalną prawdę – że w obecnych realiach żaden język nie prze-
trwa, jeśli będzie tylko językiem mówionym. „Należy nadać kaszubszczyź-
nie nowego statusu. Może w tym pomagać używanie języka przez inte-
ligencję kaszubską, wprowadzenie kaszubszczyzny do kościoła, wykorzy-
stywanie jej w szeroko pojętych mediach. Jednak największe możliwości 
w nadawaniu kaszubszczyźnie oficjalnego statusu ma szkoła”4.

Stąd pomysł wprowadzania kaszubszczyzny do szkół. Jest to dziś jed-
no z najważniejszych zadań, jakie stawiają przed sobą działacze regional-
ni. Profesor Cezary Obracht-Prondzyński tak mówi w tej sprawie: „Dlacze-
go kwestie edukacyjne są tak ważne? Otóż można postawić tezę – dość ry-
zykowną, ale mającą za sobą wiele przykładów w Europie – że na naszych 
oczach rozgrywa się swoisty wyścig z czasem. Oto słabnie proces natural-
nego przekazywania znajomości języka w rodzinach – ich funkcja enkultu-
racyjna wyraźnie traci na znaczeniu. Problem polega więc na tym, czy zdą-
ży się na tyle upowszechnić skuteczna nauka języka kaszubskiego w szko-
łach, że zastąpi przekaz rodzinny. Jeśli tak, język ma szanse na przetrwanie, 
a nawet na rozwój, bo ze szkół dzieci wyniosą nie tylko bierną, ale i czyn-
ną (w piśmie) znajomość języka, znajomość literatury kaszubskiej, umiejęt-

3 B. Synak, Tożsamość kaszubska dziś – jej zagrożenia i perspektywy rozwoju, 
[w:] Antropologia Kaszub i Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdansk 1991, s. 53-58.
4 Tamże, s. 52-53.
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sora Synaka wëchôdô, że rozcygają sã òne òd skrajno òptimistnych do pe-
symistnych. Westrzód nich badéra wëmieniwô:

– fatalizm – wiara w to, że Kaszëbi zasymilëja sã i czësto zanikną;
– trosklëwi scepticyzm – mëslenié ò zadżiniãcym Kaszëbów je sparła-

czoné ze starą ò kawel kaszëbiznë;
– realizm – zadżinie jãzëk, ale òstónie kùltura w cepeliowsczim wëda-

nim;
– ùmiarkòwóny òptimizm – niechtërne zmianë mùszą sã zdarzëc, ale 

dobãdze kaszëbsczi duch;
– fùndamentalizm – głabòkô wiara w przetrwanié Kaszëb;
– etnicznô mòbilizacjô – Kaszëbi nié leno przetrwają, ale dostóną jesz 

wikszi etniczny swiądë, co pòprowadzy jich do szerszégo rozwiju3.
Socjologa scwierdzô, że nôleżi zascygnąc dżiniãcé i degradacjã kaszëb-

sczi mòwë. Dô to sã zrobic, czej wszëtcë ùswiądnią so jednã spòdleczną 
prôwdã – że w dzysdniowim swiece żóden jãzëk nie przetrwô, żlë bãdze 
leno mówionym jãzëkã. „Je nót nadac kaszëbiznie nowégò statusu. Mòże 
w tim pòmagac ùżiwanié jãzëka bez kaszëbską inteligencjã, wprowôdza-
nié kaszëbiznë do Kòscoła, wëzwëskiwanié ji w mediach (szerokò pòjãtich). 
Równak nôwikszé mòżlëwòtë w nadanim kaszëbiznie òficjalnégò statusu 
mô szkòła”4.

Stądka ùdba wprowôdzaniô kaszëbiznë do szkòłów. Je to dzys jed-
no z nôwôżniészich zadaniów, jaczé stôwiają so regionalny dzejarze. Pro-
fesor Cezari Òbracht-Prondzyńsczi tak mówi w ti sprawie: „Dlôcze spra-
wë ùczbòwé są tak wôżné? Wejleno mòżemë pòstawic tezã – dosc 
smiałą, ale mô òna za sobą wiele przikładów w Europie – że na najich 
òczach rozgriwają sã swòjisté miónczi z czasã. Bò hewòle słabnie proces 
naturalnégò przekazywaniô znajomòscë jãzëka w rodzënach – jich fùnkcjô 
enkùlturacyjnô wërazno tracy na znaczenim. Sprawa tej zanôlégô na tim, 
czë ùczba kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach zdążi sã na tëli ùpòwszechnic 
i mdze skùtecznô, że zastąpi òna przekôz rodzynny. Żelë jo, tej jãzëk mô 
mòżlëwòsc przetrwaniégò, a nawetka nôdzejã na rozwij, bò ze szkòłów 
dzecë wëniesą nié le biérną, ale téż czinną (w pismienim) znajomòsc jãzëka, 
znajomòsc kaszëbsczi lëteraturë, ùmiejãtnosc pòsługiwaniô sã lëteracką 

3 B. Synak, Tożsamość kaszubska dziś – jej zagrożenia i perspektywy rozwoju [w:] 
Antropologia Kaszub i Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1991, s. 53-58.
4 Tamże, s. 52-53.
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ność posługiwania się literacką kaszubszczyzną”5.
Trwa zatem na Kaszubach ożywiony proces starań o rozwój języka po-

przez uczenie go w szkołach. Impulsem były dwie kaszubskie szkoły. We 
wrześniu 1991 roku rozpoczęto naukę języka kaszubskiego w Szkole Podsta-
wowej na Głodnicy. Jan Drzeżdżon, który odsłaniał tam w czerwcu 1992 roku 
pomnik Nitki - Głódkowskiego, napisał w księdze pamiątkowej tak: „Głodni-
ca – miejsce wybrane przez Boga”6. Obecnie, z perspektywy czasu, można 
powiedzieć, że słowa te miały wiele wspólnego z rzeczywistością. Witold Bo-
browski, który pomysł ten wprowadzał w życie, jest może innego zdania, jeśli 
wspomnieć kłopoty, jakich musiał doświadczyć z różnym urzędami, aby udo-
wodnić, że takie szkoły mogą istnieć i mają określone prawa. Dla pozosta-
łych działaczy kaszubskich był to jednak „zakątek wybrany przez Boga”, miej-
sce, w którym rodziła się nadzieja, że kaszubszczyzna nie musi szukać swe-
go bytu tylko w wiejskich chatach (wcześniej pojawiła się również w koście-
le). Ziściło się w tym momencie pokoleniowe dążenie Młodokaszubów, Zrze-
szeńców i innych działaczy związane z wprowadzaniem „królewianki do pa-
łacu”, co w malowniczy i poetycki sposób przedstawił Aleksander Majkowski 
w powieści „Życie i przygody Remusa” wkładając w usta księdza Pawła takie 
słowa: „A czemuż by nasza zaklęta mowa kaszubska nie miała wstać jak kró-
lewna i zasiąść na złotym tronie? Czemuż by nasz kaszubski lud nie miał po-
dźwignąć się z ziemi jak zapadły zamek? (…) Nie liczba sprawi cud, ale duch, 
który w tej liczbie zaklęty żyje”7. Temat podjął też w swoim wierszu Jan Trep-
czyk, pisząc następująco: „My ci damy do pałacu wejść i w pierwszych zasiąść 
rzędach. O mowo ojców!”8.

We wrześniu 1991 roku zaczęła też przygodę z kaszubszczyzną druga 
szkoła. Było nią Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach. Nie był to 
chyba przypadek, że obie szkoły położone są na przeciwległych krańcach 
Kaszub (północ i południe) i że zajmowały się początkowym i niemal koń-
cowym etapem kształcenia, co mogło dowodzić, że w każdym momencie 
edukacji można wprowadzać naukę kaszubskiego. Po trzech latach działa-

5 C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj, Gdańsk 2007, s. 19.
6 W. Bobrowski, O elementarnej szkole kaszubskiej na Głodnicy, [w:] Pedagogia 
Celestyna Freineta a edukacja regionalna, red. W. Frankiewicz i K. Kossak-Głów-
czewski, Gdańsk 1997, s. 235.
7 A. Majkowski, Życie i przygody Remusa, opr. Jerzego Tredera, Gdańsk 2006, 
s. 281.
8 J. Trepczyk, Nasza mowa, [w:] T. Lipski, Remusowi króm, s. 21.
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kaszëbizną”5.
Trwô tej na Kaszëbach òżëwiony proces starë ò rozwij jãzëka przez 

ùczenié gò w szkòłach. Impùlsã bëłë dwie szkòłë na Kaszëbach. W séwnikù 
1991 rokù rozpòczãła sã ùczba kaszëbsczégò jãzëka w Spòdleczny Szkòle 
na Głodnicë. Jan Drzéżdżón, chtëren òdsłôniôł tam w czerwińcu 1992 rokù 
pòmnik Nitczi Głódkòwsczégò, napisôł w pamiątkòwi knédze tak: „Głodni-
ca – môl wëbróny przez Bòga”6. Dzys, z perspektiwë czasu, mòże rzec, że 
słowa te nie òdbiégałë dalek òd prôwdë. Witk Bòbrowsczi, chtëren ùdbã tã 
wprowôdzôł w żëcé, mòże bë mògł miec jiné zdanié, czej wspòmnąc jiw-
rë, jaczé mùszôł przechadac z rozmajitima ùrzãdama, żebë jim ùdokaznic, 
że taczé szkòłë mògą jistniec i mają swòje prawa. Dlô resztë kaszëbsczich 
dzejarzów béł to równak môl „wëbróny przez Bòga”, plac, w chtërnym ma-
lowa sã nôdzeja, że kaszëbizna ni mùszi szëkac swégò bëcô leno w wie-
sczich chëczach (chùtczi pòjawiła sã téż w Kòscele). Zjiscyła sã w tim sztó-
ce pòkòleniowô dążnota Młodokaszëbów, Zrzeszińców i jinych dzejarzów 
na wprowadzenié „królewiónczi do pałacu”, co baro malowno i pòetickò 
przedstawił Aleksander Majkòwsczi w pòwiescë „Żëcé i przigòdë Remùsa” 
wkłôdającë w ùsta ksãdza Pawła taczé słowa: „A czemùż bë nasza zaklãtô 
mòwa kaszëbskô ni miała wstac jak królewiónka i sadnąc na złotim tró-
nie? Czemùż bë nasz lud kaszëbsczi ni miôł sã pòdniesc ze zemi jak zapa-
dłi zómk? (...) Nié lëczba sprawi cud, ale dëch, chtëren w ti lëczbie zaklãti 
żëje”7. Témat pòdchwëcył téż w swòji wiérzce Jan Trepczik piszącë tak: „Le 
më cë dómë w pałac przińc i w pierszé sadnąc rédżi. Ò, mòwò starków!8.

W séwnikù 1991 rokù naczãła téż przigòdã z kaszëbizną drëgô szkòła. 
Bëło nią Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceum w Brusach. To téż chòba nie 
béł przëtrôfk, że òbie szkòłë pòłożoné są na procëmnych kùńcach Kaszëb 
(norda i pôłnié) i że zajimałë sã zôczątkòwim i prawie kùńcowim etapã 
sztôłceniô, co mògło ùdokaznic, że w kòżdim dzélu edukacji kaszëbizna 
mòże bëc wprowôdzonô. Pò trzech latach dzejaniô KLO szkólnô kaszëb-
sczégo w ti szkòle – Wanda Czedrowskô – ùskôrża sã na niedocygnienia ka-

5 C. Obracht-Prondzyńsczi, Kaszëbi dzys, Gduńsk 2007, s.19.
6 W. Bobrowski, O elementarnej szkole kaszubskiej na Głodnicy [w:] Pedagogia 
Celestyna Freineta a edukacja regionalna, red. W. Frankiewicz i K. Kossak-Głów-
czewski, Gdańsk 1997, s. 235.
7 A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa, w òpracowanim J. Trédera, Gduńsk 
2006, s.281.
8 J. Trepczyk, Naszô mòwa [w:] T. Lipski, Remùsowi króm, s.21.
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nia KLO nauczycielka języka kaszubskiego w tej szkole – Wanda Kiedrowska 
– narzekała na niedociągnięcia w kaszubskiej edukacji. Wskazywała na bra-
ki w kadrze, ubogie zasoby książek, programów, podręczników, brak opie-
ki ze strony uczelni czy stowarzyszenia9.

Inni przyglądali się dokonaniom Głodnicy i Brus i coraz częściej na-
bierali przekonania, że warto zrobić to samo. Tak rodziły się kolejne po-
mysły wprowadzania kaszubszczyzny do szkół. Z raportu przygotowanego 
w 2004 roku przez NIK wynika, że w roku szkolnym 2003/2004 naukę ję-
zyka kaszubskiego pobierało 3928 uczniów w 64 szkołach podstawowych, 
544 uczniów w 10 gimnazjach i 272 uczniów w szkołach ponadgimnazjal-
nych, co razem stanowiło około 5000 uczniów10.

Dziś, po czterech kolejnych latach, szacuje się tę liczbę na 10 tysięcy, co 
oznacza, że zwielokrotnia się ona w dość szybkim tempie.

BOGACTWO FORM
Nauka języka kaszubskiego odbywa się, zgodnie z założeniami kolej-

nych rozporządzeń MEN w tej sprawie11, na podstawie wniosku złożone-
go do dyrektora szkoły przez rodziców ucznia w czasie przygotowywania 
projektu na nowy rok szkolny, tj. w kwietniu i maju. Rozporządzenie nie 
precyzuje wieku ucznia, który takową naukę może rozpoczynać. Może to 
być każdy uczeń w dowolnym momencie swojej edukacji i tak też się dzie-
je w praktyce szkolnej. Corocznie do nauki języka kaszubskiego przystępu-
ją uczniowie w różnych klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i szko-
ły ponadgimnazjalnej. To bogactwo cieszy, ale rodzi też wiele trosk. Trud-
no bowiem uporządkować sprawy związane z planem, doborem progra-
mów, a też podręczników. Nauczyciel musi się wykazywać ogromną umie-
jętnością nauczania uczniów w zróżnicowanym wieku, zebranych w jed-
nej grupie.

Zatem warto by było spojrzeć na sprawę dość wczesnego rozpoczy-
nania edukacji kaszubskiej, aby uczeń miał czas na zapoznanie się z sze-

9 W. Kiedrowska, Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach – kłopotliwy 
trzylatek czy „okręt flagowy Kaszub”, [w:] Pedagogia Celestyna Freineta a eduka-
cja regionalna, red. W. Frankiewicz i K. Kossak-Główczewski, Gdańsk 1997, s. 240.
10  Więcej informacji na ten temat w raporcie NIK – Informacja o wynikach kon-
troli funkcjonowania szkół mniejszości narodowych i etnicznych, Warszawa, paź-
dziernik 2004, strona internetowa NIK.
11 Ostatnie rozporządzenie w sprawie organizowania zajęć dla podtrzymania 
tożsamości narodowej i etnicznej uczniów z 14 listopada 2007 roku.
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szëbsczi edukacji. Wskôzywa tej na braczi w kadrze, ùbòdżé zasobë ksążk, 
programów, ùczbòwników, brak òpieczi ze stronë ùczbòwni czë stowarë9.

Jinszi przëzérelë sã dokazóm Głodnicë i Brusów i corôz czãszczi nabi-
érelë swiądë, że wôrt je zrobic to samò. Tak rodzëłë sã pòstãpné deje wpro-
wôdzaniô kaszëbiznë do szkòłów. Z rapòtu przëszëkòwónégò w 2004 rokù 
przez NIK wëchôdô, że w szkòłowim rokù 2003/2004 nôùkã kaszëbsczégò 
pòbiérało 3928 ùczniów w 64 spòdlecznych szkòłach, 544 ùczniów 
w 10 gimnazjach i 272 ùczniów w 4 wëżigimnazjowich szkòłach, co razã 
dôwało kòl 5000 ùczniów10.

Dzysô, pò sztërzech pòstãpnych latach, szacëjë sã nã lëczbã na 
10 tësãcy, co òznôczô, że dosc chùtkò sã òna zwieliwô. To baro ceszi, ale 
nie òbiwô sã téż bez jiwrów, chtërne mają rozmajité przëczënë.

BÒKADOSC SPÒSOBÓW
Nôùka kaszëbsczégò òdbiwô sã, zgódno z pòstãpnyma rozpòrzą-

dzeniama MEN w ti sprawie11 na spòdlim wnioskù złożonégò do direktora 
szkòłë przez starszich ùcznia w czasu szëkòwaniô nowégò szkòłowégò rokù, 
tj. w łżëkwiace i maju. Rozpòrządzenié nie precyzëje wiekù ùcznia, chtëren 
taką nôùkã mòże rozpòczënac. Mòże to bëc kòżdi ùczeń w dowòlnym czą-
dze swòji ùczbë i tak téż sã dzeje w szkòłowi praktice. Co rok do nôùczi 
kaszëbsczégò przëstãpùją ùczniowie w rozmajitich klasach spòdleczny 
szkòłë, gimnazjum i wëżigimnazjowich szkòłów. Ta bòkadosc ceszi, ale ro-
dzy téż wiele jiwrów. Cãżkò je tej ùpòrządkòwac sprawë sparłãczoné z planã, 
programã, a téż ùczbòwnikama. Szkólny mùszi miec wiôlgą ùmiejãtnosc 
naùczaniô dzôtków w rozmajitim wiekù, zebrónych w jednym karnie.

Stądka wôrt bë bëło przëzdrzec sã sprawie jak nôchùtszégò 
ropòczinaniô kaszëbsczi edukacëji, żebë ùczeń miôł czas pòznac szeroczi 
zakres jãzëkòwégò sztôłceniô, żebë òd nômłodszich lat ùznôwôł kaszëbiznã 
za swòjã mòwã, żebë letkò i bez wiôldżégò namiszlaniô przechôdôł na 
dwajãzëkòwòscë, co pózni bë sã przëdało w ùczbie cëzych jãzëków. Czë 

9 W. Kiedrowska, Kaszubskie Liceum Ogolnokształcące w Brusach – kłopotliwy 
trzylatek czy „okręt flagowy Kaszub” [w:] Pedagogia Celestyna Freineta a eduka-
cja regionalna, red. W. Frankiewicz i K. Kossak - Główczewski, Gdansk 1997, s. 240.
10 Wicy informacjów w ti sprawie w rapòrce NIK – Informacja o wynikach kontro-
li funkcjonowania szkół mniejszości narodowych i etnicznych, Warszawa, paździer-
nik 2004, strona internetowa NIK.
11 Òstatné rozpòrządzenié w sprawie òrganizowaniô zajãców dlô pòdtrzimaniô 
nôrodny i etniczny juwernotë ùczniów z 14 lëstopadnika 2007 rokù.
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rokim zakresem kształcenia językowego, żeby od najmłodszych lat uzna-
wał kaszubszczyznę za ojczysty język, żeby łatwo i bez większego namysłu 
przechodził do dwujęzyczności, co później by procentowało w nauce języ-
ków obcych. Czy zatem wprowadzać obowiązek nauki języka kaszubskie-
go? Wobec kogo go zastosować? Kto, kiedy i jak miałby tego dokonać i czy 
zostałoby to dobrze odebrane?

Różne formy nauczania nie są zależne jedynie od wieku uczniów. Na-
uczyciel musi też mieć wzgląd na miejsce, w którym przyszło mu nauczać. 
Inaczej uczy tych, którzy posiadają choćby bierną znajomość języka wynie-
sioną z domu, a inaczej tych, którzy uczą się go zupełnie od nowa. Tu, czy 
chcemy się do tego przyznawać, czy nie, szczególnie sprawdzają się meto-
dy nauczania wykorzystywane w nauce języka obcego. Sporo nauczycie-
li chętnie sięga więc do metodyki nauczania języków obcych. Co więcej, 
nauczyciele języka kaszubskiego są na niej przygotowywani do pracy z ka-
szubszczyzną. Pytanie: kiedy w edukacji kaszubskiej nastanie taki czas i wa-
runki, że dopracujemy się własnej metodyki nauczania?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmuje, że języki mniejszości 
i grup etnicznych są językami ojczystymi i należy ich uczyć w taki sposób, 
jak Polaków języka polskiego. Sporo w tym prawdy, a i myślenie Kaszubów 
o kaszubszczyźnie jest właśnie takie, ale jak to pogodzić z edukacją młode-
go pokolenia, które za przyzwoleniem rodziców lub ich niedopatrzeniem, 
„wyszło z ojczystego języka” i teraz mozolnie musi do niego powracać.

PYTANIE O JĘZYK
„Kaszubszczyzna jest dziś dość jednolitym tworem. Ważnym stało się 

dla niej uznanie jej statusu językowego na początku 90. lat. To był wielki 
postęp, gdyż dotąd była przez większość polskich badaczy uznawana za 
dialekt języka polskiego”12. Z tym jednak wiązała się praca innego typu. Na-
leżało się zastanowić, co zrobić z faktem istnienia różnych pisowni. Prawdę 
mówiąc od początku lat 80. była w użyciu gramatyka kaszubska w opraco-
waniu E. Brezy i J. Tredera13, jak również zasady pisowni kaszubskiej tych-
że autorów14, lecz dawały one sporo fakultatywnych możliwości zapisu, co 
według słów prof. Obracht-Prondzyńskiego „generowało trudności w na-
uczaniu języka kaszubskiego w szkole15. Dość ważną z kolejnych normaliza-

12  C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj, Gdańsk 2007, s. 16.
13  E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981.
14  Zasady pisowni kaszubskiej, opr. E. Breza, J. Treder, Gdańsk 1984, wyd. II.
15  C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj, Gdańsk 2007, s. 19.
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wprowadzac tej òbrzészk nôùczi kaszëbsczégò? Dlô kògò gò wprowadzac? 
Chto, czedë i jak bë miôł te dokònac i czë to bë bëło dobrze widzóné?

Spòsobë naùczaniô nie zanôlégają leno òd wiekù ùczniów. Szkólny 
mùszi téż miec wzgląd na môl, w jaczim przëszło mù dzejac. Jinaczi ùczi 
tich, co mają chòc biérną znajemnotã jãzëka wëniosłą z dodomù, a jina-
czi tich, co ùczą sã gò czësto òd pòczątkù. Tu, czë chcemë sã do tegò 
przëznawac, czë nié, òsoblëwie przëdôwają sã spòsobë ùczeniô wëzwëski-
wóné w ùczbie cëzégò jãzëka. Wiele szkólnych chãtno sygô tej do metodi-
czi naùczaniô cëzych jãzëków. Co wicy, szkólny kaszëbsczégò téż są na ni 
szëkòwóny do robòtë z kaszëbizną. Pitanié: czedë w kaszëbsczi edukacëji 
nastónie taczi czas i warunczi, że dorobimë sã włôsny metodiczi ùczeniô?

Ministerstwò Nôrodny Edukacëji ùznôwô, że jãzëczi miészëznów i etnicz-
nych karnów, to òjczësté jãzëczi i nôleżi jich ùczëc, jak Pòlôchów pòlsczégò. 
Wiele je w tim prôwdë i mëslenié Kaszëbów ò kaszëbiznie je prawie taczé, le 
jak to pògòdzëc z edukacją młodich, co za przëzwòlenim starszich abò jich 
niedpopatrzenim, z jãzëka wëszlë i terô mùszą do nie dochadac.

PITANIÉ Ò JÃZËK
„Kaszëbizna je dzys dosc jednolitim twòrã. Wôżnym dlô ni stało sã 

ùznanié ji jãzëkòwégò statusu na zôczątkù 90. lat. To béł wiôldżi pòkrok, 
bò donądka bëła przez niechtërnych badérów ùznôwónô za dialekt 
pòlsczégò jãzëka”12. Za tim równak przëszła robòta jinszégò ôrtu. Nôleża-
ło sã namëslëc, co zrobic z faktã jistnieniô rozmajitich pisënków. Prôwdã 
rzec òd pòczątkù 80. lat bëła ju gramatika kaszëbskô w òpracowanim 
E. Brézë i J. Trédera13, a téż wskôzë kaszëbsczégò pisënkù tich samich auto-
rów14, ale dôwałë òne wiele fakùltatiwnych wskôzów. 13 maja 1996 rokù, 
na pòsedzenim Kòmisji Òswiatë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, òstôł 
pòdpisóny Protokół ùzgòdnieniów tikający sã zasadów pisënkù. Żebë znor-
malizowac jãzëk, nót bëło przëjąc jaczis jeden jegò ôrt i nad nim robic. 
Pòwstałë zôlążczi lëteracczi kaszëbiznë, chtërna, wedle profesora E. Brezë, 
dërch jesz je „in statu nascendi15”, a fakt, że dopiérze sã twòrzi, òznôczô 
jesz długą i daleką drogã do ji całowny standarizacji. W latach 90. pòjawiłë 

12  C. Obracht-Prondzyńsczi, Kaszëbi dzys, Gduńsk 2007, s. 16.
13  E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981.
14  Zasady pisowni kaszubskiej, opr. E. Breza, J. Treder, Gdańsk 1984, wyd. II.
15  E. Breza, Kształtowanie się kaszubskiego języka literackiego [w:] Obraz języko-
wy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe, pod red. J. Zie-
niukowej, Warszawa 1997, s. 253.
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cji była ta z 13 maja 1996 roku, kiedy na posiedzeniu Komisji Oświaty Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego został podpisany protokół uzgodnień doty-
czący zasad pisowni. Żeby znormalizować język należało przyjąć jakiś jeden 
jego rodzaj i nad nim pracować. Powstały zalążki kaszubszczyzny literackiej, 
która, według słów profesora Edwarda Brezy, ciągle jeszcze jest „in statu na-
scendi”16, a fakt, że dopiero się tworzy, oznacza jeszcze odległą drogę do 
ostatecznej standaryzacji. W latach 90. pojawiły się zasady pisowni kaszub-
skiej Eugeniusza Gołąbka17, lecz i one podlegają kolejnym zmianom.

I tu kolejne edukacyjne kłopoty. Co wykorzystywać w pracy szkolnej, 
które podręczniki, słowniki, gramatyki? Co począć z brakującym słownic-
twem, a szczególnie jakiego języka uczyć? Przecież do dziś toczy się dysku-
sja o regionalne odmiany kaszubszczyzny, których w swoim rejonie chcie-
liby używać miejscowi działacze. Uczeni twierdzą jednak, że szansa na za-
chowanie języka nierozerwalnie łączy się z tekstem pisanym, a nie da się dla 
tak małego języka stworzyć kilku rodzajów zapisu.

Stąd zapewne biorą się różne postaci tego samego słowa w podręcz-
nikach, słownikach, literaturze, z czym nauczyciele mają sporo kłopotów 
w nauczaniu.

Nadzieja na unormowanie wyżej wymienionych spraw leży w powoła-
nej 26 sierpnia 2006 roku Radzie Języka Kaszubskiego. Należy jednak być 
cierpliwym, gdyż, według Hanny Makurat, „definitywna normalizacja wy-
maga jeszcze druku teoretycznych opracowań normalizacyjnych, takich 
jak gramatyka normatywna, ortografia języka kaszubskiego, współczesne 
słowniki różnych gatunków”18.

LUDZIE
Z edukacją są związani różni ludzie. Po pierwsze uczniowie. Jacy oni 

są, czy chętnie uczą się języka kaszubskiego? Odpowiedzi jest wiele. Często 
uczeń uczy się języka, bo tak chcą jego rodzice, sam nie do końca rozumie-
jąc, po co to robi. Należy go zatem odpowiednio zachęcić. Sporo szkół uczy 
języka kaszubskiego według formuły nauczania integracyjnego, co oznacza, 
że podczas nauki dochodzą do głosu różne edukacje. Według piszącej te sło-

16  E. Breza, Kształtowanie się kaszubskiego języka literackiego, [w:] Obraz ję-
zykowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe, pod 
red. J. Zieniukowej, Warszawa 1997, s. 253.
17  E. Gòłąbk, Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1997.
18  H. Makurat, Stón i problemë terëczasnégò kaszëbsczégò jãzëka, [w:] Biuletyn 
Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2007, s. 92.
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sã wskôzë kaszëbsczégo pisënkù E. Gòłąbka16, ale i òne pòmału pòdlégają 
zmianóm.

I tu pòstãpné edukacjowé jiwrë. Co wëzwëskiwac w szkòłowi robòce, 
jaczé ùczbòwniczi, słowarze, gramaticzi? Co robic z felëjącą słowizną, 
a òsoblëwie jaczégò jãzëka ùczëc? Kò do dzys jidze spiérka ò regionalné 
òdmianë kaszëbiznë, chtërne w swòjim òkòlim bë chcelë widzec môlowi 
dzejarze. Ùczałi gôdają, że nôdzeja na zachòwanié jãzëka je sparłãczonô 
z zapisónym tekstã, a nie dô sã dlô tak môłégò jãzëka stwòrzëc czile ôrtów 
zapisywaniô.

Stądka gwësno bierzą sã rozmajite pòstacëje te samégò słowa 
w ùczbòwnikach, słowarzach, lëteraturze, z czim szkolny mają òstrą 
przesprawã w naùczanim.

Nôdzeja na ùnormòwanié wëżi wëmienionych sprôw leżi w pòwòłóny 
26 zélnika 2006 rokù Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka. Mùszimë równak bëc 
cerplëwi, bò, wedle Hannë Makùrôt, „definitiwnô normalizacjô wëmôgô 
jesz wëdrëkòwaniô teòretnych òbrobieniów normalizacjowich, taczich jak 
normatiwnô gramatika, òrtografiô kaszëbsczégò jãzëka, terëczasné słowa-
rze rozmajitich ôrtów”17.

LËDZE
Z edukacëją są sparłãczony rozmajiti lëdze. Pò pierszi ùczniowie. Ja-

czi òni są, czë chãtno sã ùczą kaszëbsczégò? Òdpòwiedzów je wiele, nié 
wszëtczé taczé, jaczé bë sã chcało ùczëc. Czãsto ùczeń pòbiérô nôùkã, bò 
tak chcą jegò starszi, sóm nié do kùńca rozmieje, pò co to robi. Nôleżi go 
tej do ti ùczbë zachãcëc. Wiele szkòłów ùczi kaszëbsczégò wedle fòrmułë, 
jak w naùczanim integracyjnym, co òznôczô, że na ùczbach dochôdają do 
głosu rozmajité edukacje. Wedle piszący te słowa nie je to nick lëchégò, 
pòd cëskã równak na naùczanié te wszëtczégò w kaszëbsczim jãzëkù. Taczi 
ôrt naùczaniô dozwòli wërównac fele z historii, geògrafii, rodë, kùlturë czë 
kùńsztów sparłãczonych z regionã – bòc ò tim nicht na òglowich zajãcach 
nie gôdô, abò baro mało, a ju na gwës nié pò kaszëbskù. Co i rôz czëc sã dają 
głosë, że Kaszëbóm, jak miészëznóm, nôleżi i na to dodac gòdzyn. Rów-
nak póczi tak nie je, ùczeń mòże miec taką òfertã na nôùce kaszëbsczégò. 
Dopiérze starszi ùczniowie przechôdają do tipòwò jãzëkòwich dzejaniów. 

16  E. Gòłąbk, Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1997.
17  Hanna Makùrôt, Stón i problemë terëczasnégò kaszëbsczégò jãzëka [w:] Biu-
letin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2007, s. 92.
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wa nie ma w tym nic zdrożnego pod warunkiem, że odbywa się to wszystko 
w języku kaszubskim. Taki sposób nauczania pozwoli wyrównać braki z hi-
storii, geografii, przyrody, kultury czy sztuki regionalnej – bo o tym nikt na 
ogólnych zajęciach nie mówi, albo bardzo mało, a już na pewno nie po ka-
szubsku. Coraz częściej słychać głosy, że Kaszubom, tak jak mniejszościom, 
należy i na to przyznać dodatkowe godziny. Jednak dopóki tak nie jest, uczeń 
powinien z takiej oferty korzystać w ramach godzin na język kaszubski. Do-
piero starsi uczniowie przechodzą do stricte językowych działań. Kiedy i w ja-
kim stopniu ma to następować, to kolejny ważny temat do dyskusji.

Drugim ważnym ogniwem są nauczyciele, których przygotowuje się na 
różne sposoby do nauczania języka kaszubskiego. Zaczęło się od pomysłu 
wprowadzania regionalizacji nauczania. To miało miejsce już na początku 
lat 80., kiedy powstał pomysł poszerzenia programów nauczania o sprawy 
związane z regionem. Takie programy powstały i były dobrowolnie wdra-
żane przez niektórych nauczycieli. Około 1987 roku powstało „Drëszstwò 
szkólnych”, które prowadziło wzajemną wymianę myśli pedagogicznej 
i metod nauczania. Wszystko to jednak nie było tym, czego społeczność ka-
szubska rzeczywiście oczekiwała. Trzeba było przygotować zorganizowane 
kształcenie nauczycieli. Pierwszą formą było Studium Wiedzy o Pomorzu. 
Odbyły się trzy jego edycje (pierwsza rozpoczęła się w 1982 roku). Po nim 
Instytut Pedagogiki UG powołał Studium Edukacji Regionalnej i Alterna-
tywnej (I edycja ruszyła w 1995 roku). W końcu lat 80. Instytut Filologii Pol-
skiej powołał również lektorat języka kaszubskiego. W roku akademickim 
1993/1994 została ustanowiona specjalizacja kaszubologiczna od III roku 
studiów, jednak w praktyce nikt jej nie ukończył.

Ten rozdział przygotowywania nauczycieli został przypieczętowany 
uruchomieniem Podyplomowego Studium Przedmiotowo-Metodycznego 
Nauczania Języka Kaszubskiego (dotychczas odbyły się trzy edycje i społecz-
ność nauczycielska oczekuje kolejnych)19. Społeczność kaszubska czeka też 
na kaszubistykę – oddzielny lub prowadzony dwutorowo z innym kierun-
kiem sposób kształcenia nauczycieli. Dopóki nie ma kaszubistyki ani kolej-
nej edycji studium, pojawiające się braki w kadrze wypełnia się nauczyciela-
mi z nadania Zespołu Orzekającego przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Ka-

19  Więcej na temat kształcenia nauczycieli: J. Treder, Niektóre inicjatywy w dzie-
dzinie edukacji regionalnej na Kaszubach, [w:] Edukacja regionalna mniejszości na-
rodowych i etnicznych, red. K. Kossak-Główczewski, Gdańsk 1999, s. 26-38.
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Czedë i w jaczim stãpieniu to sã mô stawac, to je pòstãpnô wôżnô sprawa do 
diskùsji.

Drëdżim wôżnym ògniwã są szkólny, szëkòwóny do ùczeniô kaszëbsczégò 
na rozmajité spòsobë. Zaczãło sã òd deji wprowôdzaniô regionalizacji 
naùczaniô w szkòłach. To nastąpiło ju na zôczątkù 1981 rokù, czej pòwsta 
ùdba pòszerzeniô programów naùczaniô ò regionalné sprawë. Taczé pro-
gramë pòwstałë i bëłë z dobri wòlë wprowôdzóné przez niechtërnych szkól-
nych. Kòle 1987 rokù pòwstało „Drëszstwò szkólnych”, co prowadzëło wzôj-
ną wëmianã mëslów i spòsobów naùczaniô. To wszëtkò równak nie bëło 
tim, na co spòlëzna kaszëbskô żdała. Nót bëło przëszëkòwac zòrganizowóné 
sztôłcenié. Pierszą fòrmą bëło Studium Wiédzë ò Pòmòrzim. Òdbëłë sa trzë 
jegò edicje (pierszô rozpòczãła sã w 1982 rokù). Pò nim Institut Pedagògiczi 
Gduńsczégò Ùniwersytetu pòwòłôł Studium Regionalny i Alternatiwny Edu-
kacëji (I edicja rësza w 1995 rokù). W kùńcu 80. lat Institut Filologii Pòlsczi 
pòwòłôł téż lektorat kaszëbsczégò jãzëka. W rokù 1993/94 òsta ùstanowionô 
kaszubòlogicznô specjalizacjô òd III rokù studiów, równak w praktice nicht ji 
nie skùńcził.

Nen dzél szëkòwaniô szkólnych òstôł przësztãplowóny ùruchòmionym 
Kwalifikacyjnym Studium Pòdiplomòwim dlô szkolnych kaszëbsczégò (donëch-
czas bëłë trzë jegò edicje i spòlëzna szkólnych żdaje na pòstãpné)18. Spòlëzna 
kaszëbskô żdaje téż na kaszëbistikã – òsóbny abò prowadzony pòspólno 
z drëdżim czerënkã spòsób sztôłceniô szkólnych. Póczi ni ma kaszëbisticzi ani 
pòstãpny edicji studium, mómë szkólnych z nadaniô Karna Òrzékającégò przë 
Òglowim Zarządze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Nen spòsób je daleczi 
òd sztôłceniô i badô blós w môłim sztëczkù jãzëkòwé kompetencje kandidata. 
Niedôwno skùnczëłë dzejanié kùrsë szëkòwóné przez Akademiã Warkòwégò 
Sztôłceniô, co pòmògłë w ùczbie niejednémù szkólnémù.

Tak tej szkòłowô spòlëzna żdaje na systemòwé rozrzeszenié sprawë sztôł-
ceniô szkólnych, a téż mòże na przëszëkòwanié standardów, jaczim to sztôł-
cenié bë miało òdpòwiadac, bë w przindnoce szkólny nie ùcził sã kaszëbiznë 
razã z ùczniama, le stôwôł przed nima profesjonalno przëszëkòwóny.

Òkróm ùcznia i szkólnégò – bezpòstrzédnych ògniwów edukacji – są 
jesz starszi, direkcje szkòłów, przedstôwcë òrganów prowadzących i nadzo-
rujących szkòłë, przedstôwcë stowarów. Wszëtcë òni mają swòje zadania, 

18  Wicy ò sztôłcenim szkolnych: J. Treder, Niektóre inicjatywy w dziedzinie edukacji 
regionalnej na Kaszubach, [w:] Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicz-
nych, red. Kazimierz Kossak-Główczewski, Gdańsk 1999, s. 26-38.
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szubsko-Pomorskiego. Ten sposób daleki jest jednak od kształcenia i bada jedy-
nie w niewielkim wycinku kompetencje językowe kandydata. Niedawno zakoń-
czyły się kolejne edycje kursów języka przygotowanych przez Akademię Kształ-
cenia Zawodowego, które pomogły w nauczaniu niejednemu z nauczycieli.

Zatem społeczność oczekuje systemowego rozwiązania sprawy kształcenia 
nauczycieli, jak też przygotowania standardów, jakim to kształcenie miałoby od-
powiadać, by w przyszłości nauczyciel nie uczył się języka kaszubskiego razem 
ze swoimi uczniami, lecz stawał przed nimi profesjonalnie przygotowany.

Oprócz ucznia i nauczyciela – bezpośrednich ogniw edukacji – są jeszcze ro-
dzice, dyrekcje szkół, przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących 
szkoły, przedstawiciele stowarzyszeń. Wszyscy oni mają określone zadania, jak 
również pomysły na edukację i niekoniecznie ich pomysły zgadzają się ze sobą.

Nastał więc czas wielkiej społecznej dyskusji, w której o przyszłości eduka-
cji kaszubskiej wypowiedzą się różne gremia.

KONIEC TROSK?
Kaszubi są dumni z dokonań na polu edukacji. Mają już tyle osiągnięć, że 

inni chcą się od nich czegoś w tej mierze uczyć. Nie oznacza to jednak końca 
trosk. Cały czas na rozwiązanie oczekują fundamentalne sprawy: braki w pro-
gramach, podręcznikach, kształcenie nauczycieli, badania przyrostu wiedzy 
i kompetencji uczniów. „Im dalej w las, tym więcej drzew” – jak mówi stare 
porzekadło. Teraz widzimy, czego rzeczywiście nam brak i nie do końca jeste-
śmy pewni, kiedy z tymi brakami się uporamy. Jedno jest pewne, jeśli się po-
wie A, to będzie też musiało być B, C i dalsze. Może nieprędko dojdziemy do 
Z. A może o to właśnie chodzi w edukacji, by ostatecznego słowa nigdy nie 
wypowiedzieć, bo ma ona być ciągiem podlegającym nieustannym modyfika-
cjom.

Niech zatem z kaszubszczyzną będzie tak, jak powiedział René Dubos 
w „Pochwale różnorodności”: Cechy regionalne nie zanikną, bo topografia, 
geologia i klimat dają każdemu krajowi jego własne kwiaty, które nigdzie in-
dziej tak nie rozkwitają, ale nade wszystko dają mu własne niebo określające 
charakter ludzi i krajobrazu”20

20  R. Dubos, Pochwała różnorodności, Warszawa 1986, s. 121.



127

ale téż i pòzdrzatk na ùczbã kaszëbsczégò i nié wiedno jich pòzdrzatczi jidą 
ze sobą w pôrze.

Mòże tej czas na wiôlgą spòlëznową diskùsjã, w chtërny ò przindnoce ka-
szëbsczi edukacji wëpòwiedzą sã rozmajité gremia.

KÙŃC JIWRÓW?
Kaszëbi są bùszny z pòkroków na pòlu edukacji. Mają ju tëli dobëté, że 

jinszi chcą sã czegòs w ti sprawie òd nich ùczëc. Równak nie òznôczô to, że 
jiwrë sã skùńczëłë. Całi czas na rozrzeszenié żdają fùndamentalné sprawë: 
braczi w programach, ùczbòwnikach, sztôłcenié szkólnych, badania przëro-
stu wiédzë i kompetencjów ùcznia. „Jim dali w las, tim wicy drzéw”, jak gôdô 
znónô rzeczónka. Terô dopiérze widzymë, czegò tak pò prôwdze felô i nie je 
wiedzec, czedë z tima felënakama ùdô sã zrobic pòrządk. Jedno je gwësné: 
czej sã rzekło A, tej mdze mùszało bëc B, C i dalszé. Mòże nié chùtkò duńdze-
më do Z, mòże mdze to jesz długò dérowało. A mòże ò to jidze w edukacji, 
żebë nigdë òstatnégò słowa nie rzec, bò mô òna bëc cągã, co wiedno pòdlégô 
mòdifikacjóm.

Niech tej z kaszëbizną mdze tak, jak rzekł Rene Dubos w swòji „Pòchwale 
różnorodnoscë”: Znanczi regionalné nie ùstóną, bò topògrafiô, geòlogiô i kli-
mat dają kòżdémù krajowi jegò włôsné kwiatë, co nigdze jindze tak nie roz-
kwitają, ale przede wszëtczim dôwają mù włôsné niebò, co wëznôczô charak-
ter lëdzy i krôjmalënkù” 19.

19  R. Dubos, Pochwała różnorodności, Warszawa 1986, s. 121.
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Wojciech Makurat

Kaszubskie słowniki internetowe

Istnieją słowniki ortograficzne, bliskoznaczne, wyrazów obcych, frazeolo-
giczne, etymologiczne oraz wszelkich terminów, motywów czy wreszcie słowni-
ki wielo-, dwu- albo jednojęzykowe. Według wielkości wyróżniamy mały słow-
nik, średni słownik, wielki słownik albo słownik kieszonkowy. Zupełnie niezależ-
nie każdy z nich może mieć formę tradycyjną – drukowaną albo elektroniczną.

Możliwości słownika elektronicznego
Ta ostatnia forma jest obecnie coraz bardziej popularna. Naważniejszą 

przewagą elektronicznego wydania jest możliwość dużo szybszego i efektyw-
niejszego przeszukiwania zebranego zbioru haseł. Normą są w nich automa-
tyczne wyszukiwarki, które przenoszą od razu, bez czasochłonnego wertowa-
nia stron, w odpowiednie miejsce. Choć jest to znaczne przyspieszenie, to nie 
jest to żadne zwiększenie możliwości.

Prawdziwym rozwojem takich programów komputerowych, w porów-
naniu do wydań książkowych, jest możliwość tworzenia specjalnych zapy-
tań o specyficzne, dowolnie zdefiniowane fragmenty całości. Zawsze w ta-
kich porządnych wyszukiwarkach można używać przynajmniej dwóch wybra-
nych znaków, które oznaczają dowolną jedną literę (np. ?) i dowolny, w tym 
pusty, tekst (np. *).1 Dzięki temu można łatwo i szybko otrzymać listę wszyst-
kich haseł, np. zakończonych na -iszcze (*-iszcze), z przyrostkami -nych, -nich, 
-nëch, -nach, -noch, itd. (*-n?ch), czy też bardziej szczegółowo żeńskie słowa 
z prejotacją w środku (-?%ji%a). Bardziej profesjonalne wyszukiwarki używa-
ją więcej niż te dwa znaki, co praktycznie bez ograniczeń rozszerza możliwo-
ści wyszukiwania.

Słownik internetowy jako szczgólny typ słownika 
elektronicznego

Szczególnym typem słownika elektronicznego jest słownik internetowy. 
Co za tym idzie, ma on wszystkie opisane wyżej cechy, a dzięki takiej a nie in-
nej metodzie publikacji dochodzą jeszcze kolejne. Nie mają ich wydania na 
płytkach czy innych nośnikach danych, a nawet programy tylko rozpowszech-
niane z pomocą Internetu.

1  Symbole te bywają różne, a wybrane dwa są tylko jednym z częściej występują-
cych zestawów.
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Wòjcech Makùrôt 

Kaszëbsczé jinternetowé słowarze

Mómë słowarze òrtografné, równoznaczënów, cëzych słowów, 
frazeòlogiczné, etimòlogiczné, a téż wszelejaczich terminów, mòtiwów czë 
kùreszce słowarze czile-, dwa- abò jednojãzëkòwé. Wedle wiôlgòscë wëróż-
niwómë môłi słowôrz, wiôldżi słowôrz, strzédny abò słowôrz czeszeniowi. 
Czësto apart kòżden z nich mòże miec fòrmã tradicyjną – drëkòwóną abò 
elektroniczną.

Mòżlëwòtë elektronicznégò słowarza
Ta òstatnô fòrma w slédnym czasu je corôz barżi pòpùlarnô. Nôwôż-

niészą przewagą elektronicznégò wëdaniô je mòżlëwòta wiele chùtszégò 
i efektiwniészégò przeszëkiwaniô zebrónégò zbioru hasłów. Normą są w nich 
aùtomaticzné szëkôcze, chtërne przenôszają do razu, bez czasochłonnégò 
wertowaniô starnów, w pasowny plac. Chòc je to widzałé przëspieszenié, to 
nie je to niżódno zwiãkszenié mòżlëwòtów. 

Prôwdzëwim rozwijã taczich kòmpùtrowich programów, w przërówna-
nim do ksążkòwich wëdaniów, je mòżlëwòta twòrzeniô apartnych zapitaniów 
ò specyficzné, dowòlno zdefiniowóné wëjimczi całoscë. Wiedno w taczich 
pòrządnych szëkôczach ùżëwac mòże przënômni dwùch wëbrónych znaków, 
jaczé òznacziwają równo jaką jednã lëtrã (np. ?) i równo jaczi, w tim pùsti, 
tekst (np. *).1 Dzãka temù mòże letkò i chùtkò dostac lëstã wszëtczich hasłów, 
np. zakùńczonych na -iszcze (*iszcze), z zakùńczëniama -nych, -nich, -nëch, 
-nôch, -noch, itd. (*n?ch) czë téż barżi szczegółowò białczé słowa z prejota-
cją we westrzódkù (?%ji%a). Barżi profesjonalné szëkôcze ùżiwają wiãcy jak 
te dwa znaczi, co prakticzno bez grańców rozszerziwô mòżlëwòtë szëkaniô.

Jinternetowi słowôrz jakno òsoblëwi ôrt elektronicznégò 
słowarza

Òsoblëwim ôrtã elektronicznégò słowarza je słowôrz jinternetowi. Co za 
tim jidze mô òn wszëtczé òpisóné wëżi cechë, a dzãka taczi a nie jinszi me-
todze pùblikacje dochòdzą jesz pòstãpné. Ni mają jich wëdania na platkach 
czë jinszich nosnikach danych, a nawetka programë blós rozpòwszechniwóné 
z pòmòcą Jinternetu.

1  Symbòle te biwają rozmajité, a wëbróné dwa są blós jednym z czãsczi 
wëstãpiwających zestawów.
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Pierwszą z tych dodanych cech jest dostępność. Korzystać z takiego słow-
nika można w dowolnym miejscu na świecie, gdzie tylko jest podłączony do 
sieci komputer, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Większość z nich jest 
też dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu, a nawet w serwisach 
odpłatnych często przynajmniej najbardziej ogólna część jest darmowa.

Nie mniej ważną cechą słownika internetowego jest jego aktualność. Nie 
istnieją tam żadne erraty, bo każda poprawka jest zaraz po naniesieniu do-
stępna dla wszystkich użytkowników w oryginalnym materiale. Rzadko moż-
na spotkać też archiwizowane wersjonowanie, które odpowiadałoby kolejnym 
wydaniom formy drukowanej. Trudno więc dokonywać odwołań do wcze-
śniejszego stanu wiedzy. Aktualność może być posunięta do tego nawet stop-
nia, że dzieło jest już częściowo dostępne, choć nie zostało jeszcze skończone.

Wreszcie słownik internetowy daje niespotykane możliwości pracy nad 
jego zawartością, czasem nawet bardzo dużego, zespołu.

www.cassubia-dictionary.com
Istnieją też kaszubskie słowniki internetowe. Pierwszym, o którym warto 

wspomnieć, jest wielojęzyczny „Słownik kaszubski”, dostępny pod adresem 
www.cassubia-dictionary.com. Łączy on w sobie kilka słowników dwujęzycz-
nych, tj. kaszubsko-polski, kaszubsko-angielski, kaszubsko-jidisz, polsko-ka-
szubski i niemiecko-kaszubski, a tworzony jest przez grupę zarejestrowanych 
użytkowników.

Od razu na pierwszej stronie serwisu, którego wygląd przedstawia się jak 
niżej, można zacząć szukanie tłumaczeń w wybranym kierunku.
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Przédną z tich dodónych cechów je dostãpnosc. Kòrzëstac z taczégò sło-
warza jidze w równo jaczim placu na swiece, gdze le je pòdłączony do secë 
kòmpùtr, 24 gòdzënë na dzéń, 7 dniów w tidzeniu. Wiãkszosc z nich je téż 
dostãpnô dlô wszëtczich brëkòwników Jinternetu, a nawetka w serwisach 
òdpłatnych wiele razy przënômni nôbarżi òglowi dzél je darmôk.

Nie mni wôżną znanką jinternetowégò słowarza je jegò aktualnosc. 
Nie jistnieją tam niżódné erratë, bò kòżdô pòprawka je zarô pò naniesenim 
dostãpnô dlô wszëtczich brëkòwników w òryginalnym materiale. Mało czej 
mòże spòtkac téż archiwizowóné wersjonowanié, chtërno òdpòwiôdałobë 
pòstãpnym wëdanióm fòrmë drëkòwóny. Drãgò je tej dokònëwac òdwòłaniów 
do ùszłégò stanu wiédzë. Aktualnosc mòże bëc pòsëniãtô do tegò nawetka 
stopnia, że dokôz je ju w dzélach dostãpny, chòc nie òstôł jesz skùńczony.

Kùreszce jinternetowi słowôrz dôwô niespòtikóné mòżlëwòtë robòtë nad 
jegò zamkłoscą, czasã nawetka baro wiôldżégò karna lëdzy.

www.cassubia-dictionary.com
Jistnieją téż kaszëbsczé jinternetowé słowarze. Pierszim, ò jaczim wôrt 

nadczidnąc je wielejãzëczny „Kaszëbsczi słowôrz”, dostãpny pòd adresã 
www.cassubia-dictionary.com. Łączi òn w se czile słowarzów dwajãzëkòwich, 
tj. kaszëbskò-pòlsczi, kaszëbskò-anielsczi, kaszëbskò-jidisz, pòlskò-
kaszëbsczi i niemieckò-kaszëbsczi, a twòrzony je bez karno zarejestrowónych 
brëkòwników.

Zarô na przédny starnie serwisu, chtërny wëzdrzatk przedstôwiô sã jak 
niżi, mòże zacząc szëkanié dolmaczënków w wëbrónym czerënkù.
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Po lewej zaznaczono miejsce, w które wpisujemy szukane słowo albo wy-
rażenie, według szablonu, o którym była mowa wcześniej, z tą różnicą, że po-
jedynczny znak jest tu reprezentowany przez podkreślenie (_) a tekst – przez 
procent (%). Po wciśnięciu przycisku Szukaj, otrzymujemy wyniki. Na liście, 
zaznaczonej po prawej, są odnalezione słowa. Po wybraniu któregoś z nich 
w polach na prawo pojawia się tłumaczenie i źródła.

Jeśli chodzi o samą ideę tworzenia haseł w tym słowniku, to opierają się 
one na dostępnych słownikach drukowanych, co zawsze jest szczegółowo od-
notowywane w polu ze źródłami. Aktualna liczba haseł w słowniku pokaza-
na jest niżej.

Liczba ponad 20 tys. kaszubskich słów z tłumaczeniem na polski jest owo-
cem udostępnienia autorom serwisu przez wydawcę i autora, uwspółcześnio-
nej i ponownie wydanej w 2003 r., wersji Słownika języka pomorskiego czyli 
kaszubskiego Stefana Ramułta.

Dla każdego słowa w serwisie cassubia-dictionary.com można zobaczyć 
historię zmian jego definicji ze wskazaniem, co dokładnie się zmieniło, kto 
i kiedy to zrobił.

csb.wiktionary.org
Inny kaszubski internetowy słownik jest dostępny pod adresem csb.wik-
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Pò lewi nacéchòwóny je plac, w jaczi wpisywómë szëkóné słowò 
abò wërażenié, wedle mòdła, ò jaczim bëło rzekłé prãdzy, z tą różnicą, że 
pòjedinczny znak je tu reprezentowóny bez pòdsztrëchniãcô (_) a tekst – bez 
proceńt (%). Pò wcësniãcym gùza Szëkba, dostôwómë nalazłé wëniczi. Na 
lësce, nacéchòwóny pò prawi są nalazłé słowa. Pò wëbranim jaczégòs z nich 
w pòlach na prawò pòjôwiô sã dolmaczënk i zdroje.

Jeżlë jidze ò samã dejã twòrzeniô hasłów w tim słowarzu, to òpiérają 
sã òne na dostãpnych słowarzach drëkòwónych, co wiedno je szczegółowò 
òdnotowiwóné w pòlu ze zdrojama. Aktualnô lëczba hasłów w słowarzu 
pòkôzónô je niżi.

Lëczba przez 20 tës. kaszëbsczich słowów z dolmaczënkã na pòlsczi je 
brzadã ùdostãpnieniô aùtoróm serwisu bez wëdôwcã i aùtora, ùterôczasniony 
i zôs wëdóny w 2003 r., wersje Słowarza jãzëka pòmòrsczégò czëlë 
kaszëbsczégò Sztefana Ramùłta.

Dlô kòżdégò jednégò słowa w serwisu cassubia-dictionary.com mòże 
òbaczëc historiã zmianów jegò definicje ze wskôzanim, co dokładno sã zmi-
éniło, chto i czédë to zrobił.

csb.wiktionary.org
Jiny kaszëbsczi jinternetowi słowôrz je dostãpny pòd adresã csb.wiktio-
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tionary.org. Jest to fragment wielkiego międzynarodnego projektu Wiktiona-
ry, czyli zbioru słowników wszelkich języków. Idea wszystkich przedsięwzięć 
spod sztandaru Wiki, w tym też Wiktionary, czy bardzo popularna Wikipedia, 
opiera się na założeniu, że mądrych ludzi jest o wiele więcej niż niemądrych. 
Zmiany w takich zbiorach wiedzy może dokonywać każdy; nie ma żadnej we-
ryfikacji merytorycznego przygotowania redaktorów. Wspomniane założenie 
daje za to pewność, że nawet jeśli ktoś wpisze kłamliwą informację, ktoś mą-
drzejszy to zauważy i poprawi. W ten sposób powstały już bardzo wielkie za-
soby informacji z wszystkich tematyk.

Słownik Wiktionary ma szczególną strukturę, która łączy prawie wszyst-
kie znane typy tradycyjnych słowników w jeden. Hasłami są tutaj słowa w da-
nym języku, wokół których budowana jest cała wielopłaszczyznowa definicja.

Przykładowe słowo z kaszubskiego działu zostało pokazane wyżej. Widać 
tu, że wyjaśnienie słowa jest podzielone na kilka stałych części, z których nie 
zawsze wszystkie muszą być wypełnione. Są nimi po kolei:

• wymowa – w której, oprócz fonetycznego zapisu2, można dodać plik 
dźwiękowy z nagraniem poprawnej wymowy;

• znaczenia – podane w tym samym języku;
• odmiana – szczegóły odmiany danego słowa;
• przykłady – zdania albo znane zwroty z użyciem danego słowa w kon-

kretnym znaczeniu;

2  ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API
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nary.org. Je to wëjimk wiôldżégò miãdzënôrodnégò projektu Wiktionary, to 
je zbioru słowarzów wszelejaczich jãzëków. Deja wszëtczich pòdjimiznów 
spòd sztandaru Wiki, w tim téż Wiktionary czë baro pòpùlarnô Wikipediô, 
òpiérô sã na założenim, że mądrich lëdzy je wiele wiãcy jak niemądrich. Zmia-
në w taczich zbiorach wiédzë mòże robic kòżden; ni ma niżódny weryfikacje 
meritoricznégò przërëchtowaniô redachtorów. Wspòmnióné założenié dôwô 
za to gwësnotã, że, nawetka jeżlë chto wpisze łżélczą jinfòrmacjã, chto mą-
drzészi to przëùwôżi i pòprawi. Na ten ôrt pòwstałë ju baro wiôldżé zasobë 
jinfòrmacjów z wszelejaczich tematików.

Słowôrz Wiktionary mô òsoblëwą strukturã, chtëna łączi wnetk wszëtczé 
znóné ôrtë tradicyjnych słowarzów w jeden. Hasłama sã tuwò słowa w da-
nym jãzëkù, wkół chtërnych bùdowónô je całô wielepłaszczëznowô definicjô.

Przëmiarowé słowò z kaszëbsczégò dzélu je pòkôzóné wëżi. Widzec 
tuwò, że wëjasnienié słowa je pòdzeloné na czile stałich dzélów, z chtërnych 
nie wiedno wszëtczé mùszą bëc wëfùlowóné. Są nima za régą:

• wëmòwa – w chtërny, króm fòneticznégò zapisu2, mòże dodac 
zwãkòwi lopk z nagranim pòprawny wëmòwë;

• znaczenia – pòdóné w tim samim jãzëkù;
• zjinaka – òsoblëwòscë òdmianë danégò słowa;
• przëmiarë – zdania abò znóné zwrotë z ùżëcém danégò słowa 

w kònkretnym znaczenim;

2  ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API
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• kolokacje;
• synonimy – wyrazy bliskoznaczne;
• antonimy – przeciwności;
• pokrewne – linki do pokrewnych słów w Wiktionary;
• związki frazeologiczne;
• etymologia – pochodzenie słowa z linkami do słów źródłowych w in-

nych językach na Wiktionary;
• uwaga – inne szczegóły;
• tłumaczenia – linki do słów o tym samym znaczeniu w innych języ-

kach na Wiktionary.
Obficie wypełniony opis słowa można znaleźć w innych wersjach języko-

wych, jak choćby polskie być:

Dalej fragment listy tłumaczeń tego słowa:
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• kòlokacje;
• synonimë – równoznaczënë;
• antonimë – procëmznaczënë;
• krewné – wskôzë do pòkrewnych słowów w Wiktionary;
• frazeòlogòwé związczi;
• etimòlogiô – pòchôdanié słowa ze wskôzama do zdrojnych słowów 

w jinszich jãzëkach na Wiktionary;
• bôczënk – jinszé òsoblëwòscë;
• dolmaczënczi – wskôzë do słowów ò tim samim znaczenim w jinszich 

jãzëkach na Wiktionary.
Bòkadno wëfùlowóny òpisënk słowa mòże nalezc w jinszich jãzëkòwich 

wersjach, jak chòcbele pòlsczé być:

Dali sztëczk lëstë dolmaczënków tegò słowa:
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Nieograniczony dostęp do tworzenia i zmiany definicji w tym słowniku 
ciągnie za sobą nieuniknione kłótnie. Dlatego też każde słowo, oprócz szcze-
gółowej historii zmian, ma też miejsce na dyskusję. Jeśli taka się pojawi, ozna-
cza to, że wyjaśnienie danego słowa w całości albo we fragmencie ma kilka 
sprzecznych wersji. Różnice takie czekają na niepodważalny argument jednej 
ze stron albo wiążącą decyzję odpowiedniego dla danego języka gremium, jak 
Rada Języka Kaszubskiego dla kaszubszczyzny.

Wyjątkowość sytuacji kaszubskiego języka
Dotychczas powstałe słowniki i opracowania opierają się prawie zawsze 

na obfitym materiale źródłowym zebranym i opublikowanym przez ks. Bernar-
da Sychtę w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej z dodatkiem 
każdorazowego pomysłu następnego autora na normalizację kaszubszczyzny. 
Są one, niestety, i historyczne, i raczej tylko dla celów naukowych, do tego 
jeszcze nieosiągalne.3 Używany byłby więc świeży materiał źródłowy, dzięki 
któremu mogłaby się w pełni ukazać obfitość bliskoznaczna naszego języka.

3  Jerzy Treder, Wstęp do Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana 
Ramułta, Gduńsk 2003, s. 7.
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Nieògraniczony dostãp do twòrzeniô i zmianów definicjów w tim słowa-
rzu cygnie za sobą nieùniknioné sztridë. Dlôte téż kòżdé słowò, króm szczegó-
łowi historie zmianów, mô téż plac na diskùsjã. Jeżlë takô sã pòjawi, òznôczô 
to, że wëjasnienié danégò słowa w całoscë abò w dzélu mô czile sprzecznych 
wersjów. Różnice taczé żdają na niepòdwôżalny argùmeńt jedny ze starnów 
abò wiążącą decyzjã pasownégò dlô danégò jãzëka gremium, jak Radzëzna 
Kaszëbsczégò Jãzëka dlô kaszëbiznë.

Òsoblëwòscë sytuacje kaszëbsczégò jãzëka
Donenczas pòwstałé słowarze i òpracowania òpiérają sã wnetk wiedno 

na bòkadnym zdrójnym materiale zebrónym i òpùblikòwónym bez ks. Berna-
ta Sëchtã w Słowarzu kaszëbsczich gwarów na tle lëdowi kùlturë z dodôwkã 
kòżdorazowi ùdbë pòstãpnégò aùtora na normalizacjã kaszëbiznë. Są òne, 
szkòda, i historiczné, i raczi blós dlô nôùkòwich celów, do te jesz nieòsygalné.3 
Brëkòwny béłbë tej swiéżi zdrójny materiał, dzãka chtërnémù mògła bë sã 
fùlno ùkazac bòkadnosc równoznaczënowô naszégò jãzëka.

3  Jerzi Tréder, Wstãp do Słowarza jãzëka pòmòrsczégò czëlë kaszëbsczégò Sztefana 
Ramùłta, Gduńsk 2003, s. 7.
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Patrząc na wciąż wąską grupę osób piszących po kaszubsku, niestabilne 
stają się założenia Wiki. Mimo zachowanych proporcji między ludźmi mądry-
mi i niemądrymi, po wymnożeniu przez całość piszących, okaże się, że błędne 
teksty nie będą miały okazji zostać poprawione, bo przecież liczba słów dla ka-
szubskiego i każdego innego języka jest w przybliżeniu równa.

Do tego jeszcze należy zauważyć, że dla kaszubszczyzny dyskusje i roz-
bieżności będą stosunkowo dużo częstsze niż dla innych języków, bo nasz jest 
jeszcze wciąż słabo znormalizowany. Przedstawione tutaj osiągnięcia techni-
ki mogłyby bardzo pomóc w rzetelnym, a przy tym szybkim kształtowaniu tej 
wzorcowej normy z uwzględnieniem tego, jak ludzie mówią.
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Wzérając na dërch wąsczé karno lëdzy piszących pò kaszëbskù, nieszta-
bil stôwają sã założenia Wiki. Nimò zachòwónych propòrcjów miedzë lëdza-
ma mądrima i niemądrima, pò wëmnożenim bez całosc piszących, òkôże sã, 
że felerné tekstë nie mdą miałë leżnoscë bëc pòprawioné, bò doch lëczbã sło-
wów dlô kaszëbsczégò i kòżdégò jinszégò jãzëka je w przëbliżenim równô.

Do te jesz mùszi dozdrzec, że dlô kaszëbiznë diskùsje i rozbieżnoscë mdą 
stosënkòwò wiele czãstszé jak dlô jinszich jãzëków, bò nasz je jesz dërch 
słabò znormalizowóny. Przedstawioné tuwò dobëca techniczi mògłë bë baro 
pòmóc w rzetelnym, a przë tim chùtczim sztôłtowanim ti wzorcowy normë 
z ùwzglãdnienim tegò, jak lëdze gôdają.
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Dariusz Majkowski

W niewoli słuchaczy, czyli jak mówić po 
kaszubsku w radiu

Nikt dzisiaj nie wątpi, że wpływ mediów na życie i światopogląd całych 
społeczeństw jest ogromny. Wiele razy słyszymy, że media to „czwarta wła-
dza”. I nie chodzi tylko o ich wpływ na politykę, wyniki wyborów, ale też 
– może nawet przede wszystkim – na ludzkie myślenie. Takie znaczenie dla 
swoich słuchaczy ma też z pewnością Radio Kaszëbë i inne stacje, jakie na-
dają programy po kaszubsku lub o Kaszubach. To między innymi dzięki ich 
wpływowi bycie Kaszubą staje się czymś modnym, a nie powodem do wsty-
du. W tym wystąpieniu chcę jednak zająć się innym aspektem radiowego zna-
czenia i wpływu na słuchacza. Chodzi o „słowo” – w przypadku audycji ka-
szubskojęzycznych – o słowo w „rodny mòwie”. I jeśli w różnych polskich sta-
cjach radiowych ten aspekt jest trochę na drugim albo i na trzecim planie, to 
na Kaszubach to „jak się mówi” ma takie samo (a może nawet większe) zna-
czenie, jak to, „co się mówi”. Największe emocje i reakcje słuchaczy wzbudza-
ją zawsze kaszubskie określenia i słowa, a dyskusje o samej treści audycji zda-
rzają się rzadziej. Ludzie są nam w stanie wybaczyć nawet największe pomył-
ki w „wiadomościach”, ale jeśli nie podoba im się jakieś słowo, nie odpusz-
czą nam tego całymi miesiącami. Jako przykład mogę podać historię związa-
ną z rybacką prognozą pogody, którą codziennie podajemy w Radiu Kaszëbë. 
Rybacy mają dość specyficzny język, zwłaszcza jeśli chodzi o kierunki świata, 
które określają słowami: nord, west, óst i zid. Próbowaliśmy kiedyś wprowa-
dzić do tej audycji bardziej znane na całych Kaszubach: norda, zôpôd, wschód 
i pôłnié. Pierwszego dnia dostaliśmy kilkanaście telefonów z protestami. Po-
mimo tego spróbowaliśmy ponownie i pół godziny później przyszła do nas de-
legacja rybaków szukająca winnych i wysłuchaliśmy wykładu o potrzebie sza-
cunku dla tradycji.

Mogliśmy pewnie zostać przy swoim, ale przecież radio, które występuje 
przeciw swoim wiernym słuchaczom, nie ma raczej większego sensu. Uznali-
śmy więc, że „Rëbacczé wiodro” jest specyficzną audycją na specjalnych pra-
wach i nie będziemy zmieniać starego morskiego słownictwa. Rybacy byli za-
dowoleni, ale my od czasu do czasu odbieramy telefony od słuchaczy, że po-
dajemy kierunki świata nie po kaszubsku, ale po niemiecku. Żadne tłumacze-
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Dariusz Majkòwsczi

W niewòlë słëchińców, to je jak gadac pò 
kaszëbskù w radiu

Nicht dzysô ni ma wątplëwòtów, że cësk mediów na żëcé i pòzdrzatk na 
swiat całich spòlëznów je stolemny. Wiele razë je gôdóné, że media to „czwi-
ôrtô wëszëzna”. I nie jidze blós ò jich cësk na pòlitikã, rezultatë welowaniów, 
ale téż – mòże nawetka w pierszim dzélu – na lëdzczé mëszlenié. Taczi zna-
czënk dlô swòjich słëchińców mô téż na gwës Radio Kaszëbë i jiné stacje, jaczé 
nadôwają programë pò kaszëbskù abò ò Kaszëbach. To midzë jinszima dzãka 
jich cëskòwi, bëcé Kaszëbą stôwô sã czims módnym, a nie òrãdzã do sromòtë. 
Równak w tim wëstąpienim chcã zajic sã jinym dzélã radiowégò znaczënkù 
i cëskù na słëchińca. Jidze ò „słowò” – w przëtrôfkù kaszëbskòjãzëkòwich 
aùdicjów – ò słowò w „rodny mòwie”. I jeżlë w rozmajitëch pòlsczich radiach 
ten dzél je përznã na drëdżim, a nierôz na trzecym planie, to na Kaszëbach, 
to „jak sã gôdô”, mô jistny znaczënk (a mòże jesz wikszi) jak to, „ò czim 
sã gôdô”. Nôwikszé emòcje i reakcje słëchińców mają wiedno zbùdzoné ka-
szëbsczé słowa, a diskùsje ò sami zamkłoscë aùdicjów, trôfiają sã wiele mni. 
Lëdze mògą wëbaczëc nawetka nôwikszé zmiłczi w najich wiadłach, ale jeż-
lë nie widzy sã jima jaczés słowò, nie dadzą nama pòkù nierôz przez dłudżé 
miesące. Jakò przikłôd mògã pòdac „Rëbacczé wiodro”, jaczé dzéń w dzéń je 
pòdôwóné w Radiu Kaszëbë. Rëbôcë mają dosc apartny jãzëk, òsoblëwie jeżlë 
jidze ò czerënczi swiata. Mómë tuwò: nord, west, óst i zyd. Jesmë próbòwelë 
czedës wprowadzëc do ti aùdicji barżi znóné na całëch Kaszëbach: norda, 
zôpôd, wschód i pôłnié. Pierszégò dnia bëło pôrãnôsce telefónów z prote-
stama. Nimò tegò jesmë spróbòwelë zôs i pół gòdzënë pózni, do naju sedz-
bë przëszła rëbackô delegacjô, jakô szuka winnëch i zrobiła nama wëkłôd 
ò ùwôżanim dlô tradicji.

Mòżna bëło bëc nôpiartim do kùńca i òstac przë swòjim, ale doch ra-
dio, jaczé je procëm swòjim wiérnym słëchińcóm, bëłobë chëba wierã bùten 
szëkù. Jesmë tej ùznelë, że „Rëbacczé wiodro” je dosc apartną aùdicją i nie 
mdzemë zmieniwelë stôri mòrsczi słowiznë. Rëbôcë bëlë rôd, ale tej-sej mómë 
telefónë òd słëchińców, że dôwómë pòzwë czerënków nié pò kaszëbskù, 
le pò niemieckù. Wszelejaczé tłómaczenia nie dôwają niżódnégò brzadu, 
a òbrażony słëchińcowie mògą gadac ò tim gòdzënama, na co w robòce ni 
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nia nie przynoszą efektu, obrażeni słuchacze mogą o tym rozmawiać godzina-
mi, na co, niestety, w pracy nie mamy za bardzo czasu.

Trudnym zadaniem jest też organizowanie kaszubskich konkursów na an-
tenie. Po pierwszych bolesnych doświadczeniach staramy się przed każdym 
konkursem przejrzeć wszystkie dostępne nam słowniki, ale jest wiele słów, 
których tam nie znajdujemy, i kiedy prosimy o podanie kaszubskiego określe-
nia jakiejś rzeczy czy czynności, bardzo często prezenter musi sam rozstrzy-
gnąć, czy słuchacz sobie dane słowo wymyślił, czy rzeczywiście tak się u nie-
go mówi. A konsekwencje nieuznania takiego słowa są olbrzymie. Ponad dwa 
lata temu jeden z prezenterów podczas konkursu zapytał o to, jak po kaszub-
sku mówi się na truskawkę. Sam z domu znał słowo „malëna” i nie zajrzał już 
do słownika. Nie uznał więc odpowiedzi „pòtrôwnica”. Bez wątpienia była to 
jego wina, ale nikt nie spodziewał się, że ta pomyłka zostanie w świadomo-
ści słuchaczy tak długo. Jeszcze dzisiaj, co trzecia – może co czwarta – rozmo-
wa ze słuchaczami z nordy o kaszubszczyźnie w radiu zaczyna się od tej histo-
rii. Słyszę przy tej okazji, że jesteśmy radiem tylko dla Kaszubów z Kartuz, że 
wszyscy u nas mówią środkową kaszubszczyzną i robimy, co się tylko da, żeby 
zniszczyć piękną nordową mowę. Muszę tutaj dodać, że na sześć osób, któ-
re mówią u nas po kaszubsku, aż pięć pochodzi z nordy i mówią najczęściej 
kaszubszczyzną wyniesioną z domu, do jakiej dodają słowa poznane już pod-
czas pracy w radiu. Dlatego zwłaszcza latem, kiedy jeździmy po całym regio-
nie i przygotowujemy transmisje na żywo z różnych miejsc, wciąż słyszymy za-
rzuty, że jesteśmy radiem tylko nordowym.

Co zrobić z tymi waśniami między północą a środkowymi Kaszubami? 
(o południu nie wspominam, bo dopiero pod koniec tego roku zaczniemy 
nadawać z Kościerzyny). Zdaje się, że sprawa jest prosta: zatrudnić ludzi, któ-
rzy świetnie mówią literacką kaszubszczyzną, która przecież łączy cechy obu 
tych części regionu. Musimy jednak pamiętać o dwóch sprawach: po pierw-
sze – dla sporej części naszych słuchaczy, niezależnie od miejsca pochodzenia, 
literacka kaszubszczyzna jest czymś sztucznym, obcym. Nie chcą słyszeć ta-
kiej mowy w „swoim radiu”. Trzeba tu się zgodzić z panem Eugeniuszem Go-
łąbkiem, który często zaznacza, że nie możemy z tą kaszubszczyzną za bar-
dzo odchodzić od dzisiejszej mowy Kaszubów. Z drugiej strony wiem, że ten 
współczesny język jest tak „spòlaszałi”, że wielu rzeczy nie da się zaakcepto-
wać. Jak zwykle, trzeba szukać „złotego środka”, ale tym może zająć się tylko 
Rada Języka Kaszubskiego, bo pracownicy radia z pewnością mają w tym za-
kresie za małą wiedzę. My zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy promować 
jak najbardziej tę „wysoką”, literacką kaszubszczyznę, ale musimy to robić 
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mómë za baro czasu. 
Drãdżim zadanim je téż rëchtowanié kaszëbsczich kònkùrsów na antenie. 

Pò pierszich bòlesnëch doswiôdczeniach mómë starã przed kòżdim kònkùrsã 
przezdrzec wszëtczé słowarze, jaczé mómë w studio, ale wiele je słów, jaczich 
nalezc tam sã nie dô, i jeżlë prosymë ò pòdanié kaszëbsczi pòzwë jaczi rzeczë 
czë dzejaniô, baro czãsto prezentéra mùszi sóm rozsądzëc, czë słëchińc mô so 
to słowò wëmëszloné, czë pò prôwdze tak sã ù niegò gôdô. A kònsekwencje 
nieùznaniégò taczégò słowa są stolemné. Wicy jak dwa lata temù jeden z pre-
zenterów w kaszëbsczim kònkùrsu, miôł zapitóné ò to, jak pò kaszëbskù gó-
dómë na „truskawkę”. Sóm z dodomù znôł słowò „malëna” i nie zazérôł ju do 
słowarza. Nie ùznôł tej òdpòwiedzë „pòtrôwnica”. Ni ma wątplëwòtë, że bëła 
to jegò wina, ale tegò, że ta zmiłka bãdze żëła tak długò, nie spòdzôł sã nicht. 
Do dzysô co trzecô – mòże co czwiôrtô – gôdka z najima słëchińcama z nordë 
ò kaszëbiznie w Radiu Kaszëbë zaczinô sã òd ti historii. Czëjã przë ti leżnoscë, 
że jesmë radiã blós dlô Kaszëbów z Kartuz, że wszëtcë ù nas gôdają westrzéd-
ną kaszëbizną i robimë wszëtkò, żebë znikwic snôżą nordową gôdkã. Mùszã 
tuwò dodac, że na szesc lëdzy, jaczi gôdają w radiu pò kaszëbskù, jaż piãc 
pòchôdô prawie z nordë i gôdają colemało kaszëbizną wëniosłą z dodomù (je 
wiedzec, że përznã wëmiészóną z pòlaszëzną), do jaczi dodôwają słowiznã 
pòznóną òb czas robòtë w radiu. Dlote òsoblëwie òb lato, czedë to jezdzymë 
pò całëch Kaszëbach i robimë transmisje na żëwò z rozmajitëch placów, czëje-
më wcyg òbwinë, że jesmë radiã blós nordowim. 

Co zrobic z tima sztridama midzë nordą a westrzódkã? (nie gôdóm tuwò 
ò pôłniowëch Kaszëbach, bò dopiérze pòd kùńc latoségò rokù zaczniemë 
nadawac z Kòscérznë). Zdôwô sã, że sprawa je prostô: wzyc do robòtë lëdzy, 
co bëlno gôdają lëteracką kaszëbizną, jakô doch parłãczi jãzëkòwé znanczi tak 
nordë, jak i westrzédnëch Kaszëb. Równak mùszimë tuwò pòdczorchnąc dwie 
rzeczë: pò pierszé – dlô dosc wiôldżégò dzélu najich słëchińców, równo skąd-
ka pòchôdają, lëterackô kaszëbizna je czims cëzym, sztëcznym. Òni nie chcą 
tegò czëc w „swòjim radiu”. Tuwò mùszimë sã zgòdzyc z wastą Eùgeniuszã 
Gòłąbkã, chtëren czãsto gôdô, że ni mòżemë za baro òdchadac z tim lëterac-
czim jãzëkã òd tegò, jak dzysdnia gôdają Kaszëbi. Z drëdżi stronë móm téż 
swiądã, że ta gôdka je tak spòlaszałô, że na wiele rzeczi zgòdzyc sã ni mòżna. 
Jak wiedno, mùsz je szëkac „złotégò westrzódka”. Nie je to letczé zadanié, 
ale na gwës zajic sã tim mòże blós Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka, bò lëdze 
robiący w radiu ni mają do te dosc wiédzë. Më czëjemë, że najim zadanim 
je promòwac tã „wësoką”, lëteracką kaszëbiznã, ale wiémë téż, że mùszimë 
to robic pòmału, bò kòżdô „rewòlucjô” w ti sprawie kùńczi sã òdchôdanim 
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dość powoli, bo każda „rewolucja” kończy się odchodzeniem słuchaczy, a na 
to nie możemy sobie pozwolić.

I druga sprawa związana z literacką kaszubszczyzną: ludzi, którzy nią wła-
dają, jest bardzo mało, a takich, którzy chcieliby pracować w kaszubskim ra-
diu, jeszcze mniej. Ogłoszenia o tym, że Radio Kaszëbë poszukuje chętnych do 
pracy, ukazują się w gazetach naszego regionu ponad rok. Zgłasza się sporo 
kandydatów, ale takich, którzy potrafią mówić po kaszubsku – brakuje. Często 
w swoje CV wpisują co prawda znajomość kaszubszczyzny, ale podczas roz-
mowy okazuje się, że ta znajomość ogranicza się do słów „kaszubskiego hym-
nu”, którym są dla nich „Kaszubskie nuty” albo „Kaszëbsczé jezora”. I zda-
je się, że kandydatów znających literacką kaszubszczyznę nie brakuje na sku-
tek małych pieniędzy w Radiu, bo z tym nie jest wcale aż tak źle, ale po pro-
stu mało ludzi ją zna.

W tym miejscu przestaję narzekać, bo jest też prawdą, że z naszego punk-
tu widzenia, sytuacja kaszubszczyzny powoli, ale jednak się poprawia. Pod-
czas podróży po Kaszubach podchodzą do nas zarówno młodzi, jak i starzy lu-
dzie, którzy cieszą się, że mogą z nami porozmawiać w „rodny mòwie”. Wiele 
razy byłem zdziwiony, że znają oni tyle słów, których z pewnością nie wynie-
śli z domu, ale z naszych audycji bądź z telewizyjnej „Rodny zemi”. Serce ro-
śnie też, kiedy jadąc pociągiem z młodymi ludźmi, słyszę, jak w swoje wypo-
wiedzi „wciskają” kaszubskie słowa, jak „wiodro”, „sztëczk” (w znaczeniu „ka-
wałek muzyczny”), a na pożegnanie mówią „do ùzdrzeniô” albo „do ùczëcô”. 
Z najnowszych wyników słuchalności wiemy, że zwłaszcza w puckim, wejhe-
rowskim i kartuskim powiecie Radia Kaszëbë słucha rzeczywiście wiele tysię-
cy ludzi. To oznacza, że mamy wielką możliwość kształtowania kaszubskie-
go słowa i naprawdę nie chcemy, żeby było to słowo „byle jakie”. Nie może-
my też się zgodzić na to, żeby było to słowo tylko piękne, ale niezrozumiałe, 
bo stracimy swoich słuchaczy. Myślę, że każdy, kto rzeczywiście chce zająć się 
ratowaniem kaszubszczyzny, nie może zamknąć się na takie możliwości, jakie 
daje Radio Kaszëbë. Nie rozumiem członków Rady Języka Kaszubskiego, któ-
rzy mówią: „ja nie słucham waszego radia, bo kaszubszczyzna jest tam bez-
nadziejna”. My naprawdę jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i krytykę. 
Wiemy, że wiele nauki przed nami, ale jeśli najwięksi eksperci nie chcą nas po-
prawiać i mówić, w którą stronę iść, to kogo mamy słuchać? Pewnie słucha-
czy... Ale wówczas dla każdej części Kaszub, a może nawet dla każdej wsi mu-
siałoby powstać osobne radio.

Na koniec chcę jeszcze dodać, które działy słownictwa są dla nas dzi-
siaj najważniejsze. I tak: zupełnie brakuje nam słów związanych ze sportem, 
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słëchińców, a na to ni mòżemë sã gòdzëc.
I drëgô sprawa sparłãczonô z lëteracką kaszëbizną: lëdzy, co rozmieją nią 

gadac, je baro mało, a taczich co chcelëbë robic w kaszëbsczim radiu, jesz 
mni. Ògłoszenia ò tim, że Radio Kaszëbë szukô chãtnëch do robòtë, pòkazëją 
sã w gazétach najégò regionu dłëżi jak rok. Zgłosziwô sã dosc wiele kańdi-
datów, ale taczich co gôdają pò kaszëbskù – felëje. Czãsto w swòje CV wpi-
sëją, że znają ten jãzëk, ale òb czas gôdczi wëchòdzy na to, że ta znajomnota 
ògreńcziwô sã do słów „kaszëbsczégò himnu”, jaczim są dlô nich „Kaszëbsczé 
nótë”, abò „Kaszëbsczé jezora”. I mëszlã, że kańdidatów, co znają lëteracką 
kaszëbiznã, nie felëje na skùtk môłëch dëtków, bò z tim nie je ju terô nôgòrzi, 
ale pò prostu za mało lëdzy jã znaje.

Na tim kùńczã z narzékanim, bò równak je prôwdą, że z najégò 
pòzdrzatkù, stojizna kaszëbiznë pòmału, ale równak sã dwigô. Òb czas rézów 
pò Kaszëbach pòdchôdają do nas tak starszi, jak i młodi lëdze, chtërny są rôd, 
że mògą pògadac z nama w rodny mòwie. Wiele razë béł jem zadzëwòwóny, 
że znają òni tëli słów, jaczich na gwës nie wënioslë z dodomù, ale z najich 
aùdicjów abò z telewizëjny „Rodny zemi”. Serce rosce téż, czej jadącë baną 
z młodima lëdzama, czëjã, że w swòjã gôdkã wcëskają kaszëbsczé słowa, jak: 
wiodro, sztëczk (w znaczënkù – „kawałek muzyczny”), a na òddzãkòwanié 
gôdają: „do ùzdrzeniô” abò „do ùczëcô”. Z nônowszich wëników słëchalno-
scë wëchôdô, że òsoblëwie w pùcczim, wejrowsczim i kartësczim krézù „Ra-
dio Kaszëbë” je słëchóné pò prôwdze przez wiele tësąców lëdzy. To òznôczô, 
że mómë wiôlgą mòżlëwòtã sztôłtowaniégò kaszëbsczégò słowa, i pò prôw-
dze nie chcemë, żebë bëło to słowò „bëlejaczé”. Ni mòżemë téż sã zgòdzëc 
na to, żebë bëło to słowò blós piãkné, ale niezrozmiałé, bò stracymë tëch 
lëdzy. Mëszlã, że kòżdi, chto pò prôwdze chce zajic sã retanim kaszëbiznë, 
ni mòże bëc zamkłi na taczé mòżlëwòtë, jaczé dôwô dzysô Radio Kaszëbë. 
Nie rozmiejã nôlëżników Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, jaczi gôdają: „Jô nie 
słëchóm wajégò radia, bò kaszëbizna je tam nie do zlëdaniô”. Më pò prôw-
dze jesmë òtemkłi na wszelejaczé głosë. Mómë swiądã, że wiele nôùczi przed 
nama, ale jeżlë nôwikszi znajarze nie mdą chcelë naju pòprawiac i gadac, 
w jaką stronã jic, to kògò mómë słëchac? Gwësno słëchińców… Ale tej dlô 
kòżdégò dzélu Kaszëb, a mòże nawetka dlô kòżdi wsë mùszałobë pòwstac 
apartné radio.

Na kùńc chcã jesz dodac, jaczé dzéle słowiznë są dlô naju dzys nôwôżni-
észé. I tak: do czësta felëje nama słów sparłãczonëch ze spòrtã, bò tëch nie 
nalézemë za wiele w niżódnym słowarzu, a dzysdnia radio, jaczé mô ambi-
cje, żebë nie bëc blós „elitarnym”, mùszi cos ò spòrce gadac. A przëznôwóm, 
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bo nie znajdziemy ich w żadnym słowniku, a dzisiaj radio, które ma ambicję, 
żeby nie zostać tylko elitarnym, musi coś o sporcie mówić. A przyznaję się, że 
jest to ta część rzeczywistości, której nie jestem w stanie nazywać po kaszub-
sku. Myślałem choćby o komentarzu radiowym takich spotkań, jak Arka – Le-
chia czy Kaszubia – Cartusia, ale nie dałem rady. Wspólnie z Romanem Drzeż-
dżonem próbowaliśmy przygotować sportowe słownictwo, które będzie zro-
zumiałe dla słuchaczy i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie ono za-
twierdzone przez Radę Języka Kaszubskiego.

Bardzo ważną dziedziną słownictwa są nazwy różnych urzędów i urzęd-
ników. Znamy takie słowa, jak „wójt” czy „bùrméster”, ale już na wyższych 
szczeblach jest znacznie gorzej. W naszej komisji trwają prace nad tą sprawą 
i jeszcze w 2009 roku powstanie projekt nazw wszystkich ministerstw, rządo-
wych agencji, komisji w radach gminy i powiatu oraz poszczególnych wydzia-
łów w urzędach.
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że je to taczi dzél żëcégò, w chtërnym pò kaszëbskù nie jem w sztãdze wnet-
ka nick. Mëslôł jem na przikłôd ò kòmeńtowanim meczu Arka – Lechia czë Ka-
szubia Kòscérzna – Cartusia Kartuzë, ale doszedł jem do te, że nie dóm radë. 
Wespół z Rómanã Drzéżdżónã jesmë tej spróbòwelë przërëchtowac spòrtową 
słowiznã, jakô mdze przede wszëtczim zrozmiałô dlô lëdzy, i móm nôdzejã, że 
jesz latos òstónie òna zacwierdzonô bez Radzëznã. 

Drëdżim baro wôżnym dzélã są pòzwë rozmajitëch ùrzãdów i ùrzãdników. 
Znajemë taczé słowa jak „wójt” czë „bùrméster”, ale ju na wëższëch rówi-
znach robi sã përzna gòrzi. W naji kòmisji warają jesz robòtë nad tą spra-
wą, i òbiecywóm, że w 2009 rokù bãdze ju przërëchtowóny – tak na pòczątk 
– projekt pòzwów wszëtczich ministerstwów, rządowëch agencjów, kòmisjów 
w radach gminë i krézu, a téż apartnëch wëdzélów w najich ùrzãdach.
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Tomasz Fopke

Współczesna muzyka kaszubska w służbie 
edukacji regionalnej. 

Przegląd dokonań XXI wieku*

Muzyka kaszubska jest współcześnie bardzo zróżnicowana, zarówno pod 
względem formy, stylów muzycznych czy grup wykonawczych.

Pokutujące do niedawna powszechne przeświadczenie, że kaszubskie mu-
zykowanie to folklor jeno – odeszło w niepamięć. Folklor z wolna, acz nieubła-
ganie usuwa się na bok, robiąc miejsce bardziej progresywnym nurtom. Od-
powiada to rosnącemu zapotrzebowaniu społecznemu na różnorodny prze-
kaz muzyczno-językowy, bogatsze instrumentarium, harmonię, nowe poszu-
kiwania formy... Wraz z utrwalaniem kaszubskiego języka literackiego do gło-
su dochodzi potrzeba ubrania tegoż w inną od ludowej „obudowę”. 

Mówiąc „współczesność”, myślę o wieku dwudziestym pierwszym i w tych 
ramach czasowych chcę się obracać. Rok 2000 stanowi dla mnie otwarcie no-
wej ery muzycznej dla tworzących kaszubską muzykę i wydających ją na no-
śnikach elektronicznych. Właśnie powszechny dostęp do studiów nagranio-
wych i powstawanie nowych mediów (np. „Radia Kaszëbë”) emitujących pło-
dy mózgów tekściarzy i kompozytorów regionu oraz coraz lepsza znajomość 
języka w społeczeństwie, sprzyjają rozwojowi naszej rodzimej kultury muzycz-
nej. Możliwość utrwalenia stosunkowo niewielkim kosztem własnych wyko-
nań i stale rosnąca rzesza odbiorców tej muzyki napędzają koniunkturę i ro-
dzą nowe tendencje.

W przypadku naszej muzyki „nowe” nie oznacza wcale, że jest to nowator-
ska rzecz w kraju, Unii czy świecie. Wciąż jesteśmy pół kroku za innymi narodami. 

Pod pojęciem kaszubskiej muzyki współczesnej kryją się przede wszystkim 
utwory wokalno-instrumentalne, zwłaszcza piosenki. Równie ważnym jak me-
lodia, pozostaje w nich język. W dobie walki o jego przetrwanie dobra wymo-
wa, akcentacja urastają do rangi najwyższej. To język przecież świadczy o „ka-
szubskości” utworu. 

Kaszubska pieśń, piosenka pozostaje wciąż w odwodzie dla szerokiej gru-
py nauczycieli języka kaszubskiego jako nieoceniony materiał pomocniczy 
w edukowaniu młodych Kaszubów. Opleciony melodią tekst stanowi łatwo 
przyswajalny „wsad intelektualny” dla łaknących języka dziatwy i dorosłych. 
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Tomôsz Fópka

Terôczasnô kaszëbskô mùzyka w służbie 
regionalny edukacje. 

Przezérk dokònaniów XXI stalatégò*

Kaszëbskô mùzyka je dzys dnia wszelejakô, tak żelë jidze ò fòrmã, 
ò mùzyczny ôrt czë karna wëkònôwców. Pòkùtującé do niedôwna pòwszechné 
przekònanié, że kaszëbsczé mùzykòwanié to leno fòlklor – ùszło w zabëcé. 
Fòlklor z wòlna, nieprzejednóno ùsuwô sã na bòk, robiącë môl barżi dërnyma 
żochoma. Tak cos òdpòwiôdô rosnącémù spòlëznowémù zapòtrzebòwanimù 
na rozmajitoôrtny mùzyczno-jãzëkòwi przekôz, bòkadniészé jinstrumeń-
tarium, harmóniã, nową szëkbã ôrtu… Razã z ùtrwôliwanim kaszëbsczégò 
lëteracczégò jãzëka do głosu dochôdô pòtrzeba òbleczeniô tegò w jiną òd 
„lëdowi” òbùdowã. 

Mówiącë „terôczasnosc”, mëszlã ò dwadzestim pierszim stalace i w tim 
czasowim òbrëmim chcã sã òbracac. Rok 2000. je dlô mie òtemkniãcym 
nowégò mùzycznégò cządu dlô ùsôdzców kaszëbsczi mùzyczi i wëdôwającëch 
jã na elektronicznëch niesnikach. Prawie pòwszechny przëstãp do nagranio-
wëch studiów i pòwstanié nowëch mediów (np. „Radia Kaszëbë”) nadôwają-
cëch mùskòwi brzôd utwórców tekstów i mùzyczi regionu, jak téż corôz lepszô 
znajomòsc jãzëka w spòlëznie plażą rozwijowi naszi rodny mùzyczny kùlturë. 
Mòżlëwòsc zapisaniô za dosc môłé dëtczi swòjëch wëkònaniów i wcyg roscą-
cé karno òdbiérców ny mùzyczi nanëkiwają kòniunkturã i generëją nowé cze-
rënczi dzejaniô.

W przëtrôfkù naszi mùzyczi „nowé” nie òznôczô wcale, że je to nowator-
skô rzecz w kraju, Ùnii czë swiece. Wcąg jesmë pół krokù za jinyma nôrodama. 

Pòd zéwiszczã kaszëbsczi dzysdniowi (terôczasny) mùzyczi krëją sã przede 
wszëtczim spiéwno-jinstrumeńtalné ùsôdzczi, w całoscë chòranczi. Równo 
wôżny jak melodiô, òstôwô w nich jãzëk. W czasu biôtk ò jegò przedërchanié 
dobré wëmôwianié, akceńtacjô ùroscywają do nôwôżniészi randżi. Kò to pra-
wie jãzëk swiôdczi ò „kaszëbskòscë” dokazu.

Kaszëbskô piesniô, chòranka wcyg òstôwô na pòszëkù dlô wielnégò karna 
szkólnëch kaszëbsczégò jakno nieòcenioné ùczbòwé wspiarcé przë chòwanim 
młodégò pòkòleniô Kaszëbów. Òplotłi melodią tekst je letkò przëswòjiwnym 
„magòwim fùdrã” dlô dzôtk i ùstnëch z jãzëkòwą legòtą. Ùmiejãtno wëdo-
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Wydobyty umiejętnie muzyką akcent słowny i zdaniowy (frazowy) świet-
nie osadza się we właściwych komórkach. Łatwiej nauczyć się kaszubskiego 
i, oczywiście, pozostaje jeszcze wrażenie estetyczne...

Barwny ten nasz kaszubski muzyczny kalejdoskop dwudziestego pierw-
szego wieku! Mamy dopiero jego ósmy rok, a tyle mieliśmy różnych tenden-
cji, mód, powiewów muzycznych czy wręcz małych tornad. Najprościej pod-
jąć wędrówkę przez muzykę kaszubską tego wieku, zatrzymując się przy cie-
kawszych jej produktach... 

Takim bez wątpienia była płytka „Chëczy” „Do młodëch” – kultowa w nie-
których środowiskach i niedostępna już w EMPiK-ach. Kaszubski rock w wy-
daniu gdyńskiej grupy zadziwił i sprowokował. Bardzo dobra muzycznie płyta 
była jednak słaba pod względem językowym, co przekreśliło jej walory eduka-
cyjne. Brak szacunku dla języka jest częstym grzechem początkujących wokali-
stów. Dopóki traktują tak własne teksty, rzecz bywa znośna, gorzej, gdy biorą 
się do klasyki, w tym przypadku Trepczyka... „Chëcz” pokazała, że oprócz folk-
loru, pieśni artystycznej, czy romansu jazzu z ludowością można grać kaszub-
ską „muzę” na gitarze. Zespół opuścił jego współzałożyciel i frontmen, Michał 
Pieper. Jego miejsce zajął Piotr Kapczyński, proponując język, który już mieścił 
się w kanonach kaszubszczyzny. Powstało kilka nowych utworów, jednak za-
nim narodził się kolejny album zespołu, muzycy rozeszli się w swoje strony, by 
po latach znów zejść się na nowo.

Dla równowagi w kaszubskim świecie muzycznym zaistnieli „Koleczkowia-
nie” z propozycją pt. „Żebë wrócył ten czas”. W ślad za nimi udał się chwasz-
czyński „Stolem”. Ich „Z kaszëbsczich strón”, podobnie jak płyta „Koleczko-
wian”, jest jedną z najczęściej słuchanych pozycji folklorystycznych w radiu.

Rok 2003 przyniósł „Pierwszą Kaszubską Pasję”. Po „Przedkòwie” i „Ja-
strach” Jerzego Stachurskiego kolejny, większy formą utwór muzyczny w ję-
zyku kaszubskim, zawierający elementy gry aktorskiej. Duży zespół wykonaw-
ców (100 osób), w latach 2003-2005 pokazał Pasję 22 razy w kościołach na te-
renie województwa pomorskiego. Nowością było wykonywanie utworu a’ca-
pella, bez towarzyszenia instrumentów.

Inne albumy muzyczne z tego roku były mniej surowe w formie i treści. 
Płyta sierakowickiej grupy wokalnej „Bel canto” w pełni zasługująca na swo-
ją nazwę, bo wniosła do skarbnicy regionu kilka utworów w rodzimym języ-
ku, m.in. cza-czę. 

Kolejne dwa zespoły, które zadebiutowały tego roku, miały zagadkowe, 
trudne do rozszyfrowania nazwy: „Kòmpanijô Wãdzëbôków” i „Kùtin” („Kom-
pania Dżdżownic” i „Czarodziej”). O ile z kaszubską wymową „Czarodzieja”, 
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bëti melodią słowòwi i zdaniowi (frazowi) akceńt baro dobrze òsôdzô sã 
we włôsnëch kòmórkach. Proscy naùczëc sã kaszëbsczégò i mô sã rozmiôc 
òstôwô jesz wcyg esteticzné wrażenié…

Farwny je ten nasz mùzyczny kalejdoskòp dwadzëstégò pierszégò 
stalatégò! Mómë dopiérze ósmy jegò rok a tëli ju bëło różnëch czerënków, 
módów, mùzycznëch wiéwów czë wnetkã môłëch krãcëszków. Nôproscy 
rëgnąc na wanogã przez kaszëbską mùzykã tegò stalata, zatrzëmiwającë sã 
przë cekawszich ji produktach… 

Taczim bez wątpieniô bëła platka „Do młodëch” – kùltowô w niechtër-
nëch krãgach i nié do dostaniô ju w EMPikach. Kaszëbsczi rock w wëdanim 
gdińsczégò karna zadzëwił. Baro bëlno mùzyczno plata bëła równak słabô òd 
stronë jãzëkòwi, co przekreslëło ji ùczbòwé walorë. Brak ùwôżaniô dlô jãzëka 
je czãstim grzéchã spiewôków na zôczątkù jejich drodżi. Póczi traktëją tak 
swòje tekstë – to ùńdze – gòrzi, czej bierzą sã do klasyczi, w tim przëtrôfkù 
Trepczika… „Chëcz” pòkôzała, że òkróm fòlkloru, artisticzny piesni czë wrëjów 
jazzu z lëdowizną mòżna grac kaszëbską „mùzã” na gitarze. Z karnã rozestôł 
sã jegò wespółzałóżca i przédnik, Michôł Piéper. Jego môl zajął Pioter Kapcziń-
sczi, bédëjącë jãzëk, jaczi ju miescył sã w „kaszëbsczim kòrëtkù”. Pòwstało czi-
le nowëch dokazów, niglë równak narodzył sã pòsobny albùm karna, mùzycë 
sã rozeszlë w swòje stronë, bë pò latach na nowò sã zéńc.

Dlô równowôdżi w kaszëbsczim mùzycznym swiece pòjawilë sã 
„Kòleczkòwianie” z bédënkã pt. „Żebë wrócył ten czas”. Jich szlachã szedł 
chwaszczińsczi „Stolem”. Jejich „Z kaszëbsczich strón”, pòdobno jak płita 
„Kòleczkòwianów”, je jedną z nôczãscy słëchónëch z fòlkloru w radio.

Rok 2003 przëniósł „Pierszą Kaszëbską Pasjã”. Pò „Przedkòwie” i „Ja-
strach” Jerzégò Stachùrsczégò pòsobny, wikszi firmą mùzyczny dokôz pò 
kaszëbskù, z elemeńtama aktorsczi grë. Wiôldżé karno wëkònôwców (100 
òsób), w latach 2003−2005 pòkazało Pasjã 22 razy w kòscołach na terenie 
pòmòrsczégò wòjewództwa. Nowizną bëło wëkònywanié dokazu a’capella, 
bez towarzëniô jinstrumeńtów.

Jiné mùzyczné albùmë z tegò rokù bëłë mni sëré w fòrmie i trescë. Pla-
ta serakòjcczégò spiéwnégò karna „Bel canto”, w pełni zasługiwającégò na 
swòjã pòzwã wniosła do skarbnicë regionu czile dokazów w rodnym jãzëkù, 
m.jin. cza−czã. 

Pòsobné dwa karna, jaczé zadebiutowałë w tim rokù, miałë zagôdkòwé, 
cãżczé do òdgadnieniô pòzwë: „Kòmpanijô Wãdzëbôków” i „Kùtin” 
(„Kòmpania Dżdżownic” i „Czarodziej”). Żelë z kaszëbską wëmòwą „Kùtina”, 
jaczi ùprôwiôł spiéwóną pòezją dzélama z dżezã, nie bëło tôklu – to 
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który uprawiał poezję śpiewaną z elementami jazzu nie było problemu, to 
„Dżdżownice” sprawiały ich więcej. Niedawno ich nazwa uległa przeobra-
żeniu (teraz zespół nazywa się „Wãdzëbôczi”) aczkolwiek sami artyści mają 
wciąż problem z „dżdżym” słowem...

Cechą wspólną obu wykonawczyń wokalistek była niechęć do popraw-
nego wymawiania i akcentowania nieszczęsnej kaszubskiej poezji wplątanej 
w gąszcz mile a znajomo czasem brzmiących dźwięków. Ciekawie zabrzmia-
ły instrumenty „Czarodzieja” w bardzo melodyjnej aranżacji młodej kompo-
zytorki i wokalistki. Delikatne prowadzenie głosu było wyraźnie w opozycji 
do gardłowego, rockn-rollowego śpiewu Damroki K., która dobrze radzi so-
bie w ostrzejszych klimatach, chociaż czuje też bluesa. Gwoli uspokojenia, ko-
lejna płyta „muzycznych robali” jest wytrawniejsza muzycznie i poprawniej-
sza językowo.

Dwie kolejne płytki AD 2003 łączy osoba ich pomysłodawcy. „Kaszëbi na 
Gòdë” – składanka kaszubskich utworów bożonarodzeniowych w różnym wy-
konaniu (od „ludowo” do „operowo”), wydana ze świątecznym Dziennikiem 
Bałtyckim w 11 tys. egz. oraz „Piesnie Rodny Zemi”(śpiewnik i płytka), zawiera-
jące wnet 150 nowych pieśni kaszubskich, w tym wiele dziecięcych. Na tej płyt-
ce znalazły się m. in. kaszubskie reggae i RAP. Piosenki dla dzieci śpiewają dzie-
ci, których umiejętnościom językowym nie można wiele zarzucić – niektóre pię-
ciolatki operują lepszą kaszubszczyzną niż dorośli artyści. Ten krążek spokojnie 
polecam nauczycielom kaszubskiego, zwłaszcza uczącym w podstawówkach.

Następny rok upłynął w duchu marynistycznym. Złożyły się na to propo-
zycje: „Morzanie” i „Morze”. Płyta „Morze” stanowi zbiór wybranych kaszub-
skich pieśni o tematyce morskiej. Świetnie wykonane przez zawodowych śpie-
waków, przy akompaniamencie m.in. czołowego europejskiego jazz -akorde-
onisty Czarka Paciorka i spięte w ręku „Matki Kaszubskiej Pieśni Artystycznej” 
– Witosławy Frankowskiej. Godzina dobrej muzyki z wyższej półki. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje propozycja językowa tenora, Ryszarda Minkiewi-
cza, który ze smakiem oddał niuanse mowy jastarnickiej.

„Morzanie” są czterogłosowym chórem mieszanym z Dębogórza, którym 
dyryguje Przemysław Stanisławski. 11 pieśni w języku regionalnym wykonano 
w sprzyjającym wnętrzu starzyńskiego kościoła.

Innym chórem, którego dźwięki zostały utrwalone tego roku, jest luziń-
ska „Lutnia”. „Bògù spiéwac chcã” wnosi do kultury tej ziemi m.in. naszą wer-
sją beatelsowskiego „Yesterday” i kaszubskie pieśni religijne w radosnym wy-
daniu gospel. Do płytki dołączono książeczkę z tekstami piosenek po kaszub-
sku i polsku.
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„Wãdzëbôczi” sprôwiałë jich wiãcy. Niedôwno ich pòzwa òstała zmienionô 
(terô karno nazywô sã „Wãdzëbôczi”) – chòcô sami artiscë mają wcyg tôczel 
z „wãdzëbôczim” słowã…

Pòspólną znanką òbù wëkònôwców – spiéwôczków bëła niechãc do 
pòprawnégò wëmôwianiô i akceńtowaniô nieszczesny kaszëbsczi pòezji wplą-
tóny w gãstwã miło a znajomò czasã brzëmiącëch zwãkòw. Cekawò zabrzmia-
łë jinstrumeńtë „Kùtina” w baro melodyjny aranżacji młodi kòmpòzytorczi 
i spiewôczczi. Delikatné prowadzenié głosu było wërazno procëm do 
gardłowégò rock’n−rollowégò spiewù Damroczi K., jakô dobrze radzy sobie 
w òstrzészich klimatach, chocô czëje téż bluesa. Na ùspòkòjenié, pòsobnô pla-
ta „mùzycznëch robôków” je dzél lepszô mùzyczno i wiele lepszô jãzëkòwò.

Dwie pòsobné platczi AD 2003 łączi òsoba ich ùdbòdôwcë. „Kaszëbi 
na Gòdë” – zbiér kaszëbsczich gòdowëch spiewów w różnym wëkònanim 
(òd „lëdowò” do „òperowò”), wëdónô ze swiątecznym Bôłtëcczim Dzénni-
ka w 11 tës. egz. i „Piesnie Rodny Zemi”(spiéwnik i płitka), dze je wnetkã 
150. nowëch kaszëbsczich piesniów, w tim wiele dzecnëch. Na ti platce na-
lazłë sã m.jin. kaszëbszczé reggae i RAP. Chòranczi dlô dzecy spiéwią dze-
cë, chtërnëch jãzëkòwima ùmiejãtnoscoma ni mòże nick zarzëcëc – niechtër-
né piãclatné dzôtczi pòsługiwają sã lepszą kaszëbizną niżlë ùstny artiscë. 
Nen krążk spòkójno bédëjã szkólnyma òd kaszëbsczégò, w całoscë tima ze 
spòdlëcznëch szkòłów.

Pòsobny rok ùpłënął w marinisticznym dëchù. Zrobiłë to bédënczi: 
„Mòrzanie” i „Mòrze”. Płita „Mòrze” je zbierã wëbrónëch kaszëbsczich pie-
sniów ò mòrsczi tematice. Pëszno wëkònóné przez warkòwëch spiewôków, 
przë akòmpaniameńce m.jin. przédnégò eùropejsczégò dżez−akòrdionistë 
Czarka Pôcórka i spiãté w rãkù „Matczi Kaszëbsczi Artisticzny Piesnie” – Wito-
sławë Frankòwsczi. Gòdzëna dobri mùzyczi z wëższi pòlëcë. Na òsóbné wëróż-
nienié zasługiwô jãzëkòwi bédënk tenora Riszarda Minkewicza, co ze szmaką 
òddał krãtë-wãtë jastarnicczi mòwë.

„Mòrzanie” są sztërogłosowim miészónym chórã z Dãbògòrzô, chtërnym 
dirigùje Przemisłôw Stanisławsczi. 11 piesniów wëkònónëch òstało w regio-
nalnym jãzëkù w żëcznym wnãtrzu starzińsczégò kòscoła.

Jinym chórã, jaczégò zwãczi òstałë zapisónë tegò rokù, bëła lëzyńskô 
„Lutnia”. „Bògù spiewac chcã” wnôszô do kùlturë ti zemi m.jin. naszą wer-
sją beatelsowsczégò „Yesterday” i kaszëbsczé religijné piesnie w redostnym 
wëdanim gòspel. Do platczi doparłãczonô òsta ksążeczka z tekstama piesniów 
pò kaszëbskù i pòlskù.

Mòżlëwòsc skòrzëstaniô z eùro-dëtków zòchlëła Spòdlëczną Szkòłã 
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Możliwość korzystania ze środków unijnych skłoniła Szkołę Podstawową 
w Borkowie (gm. Żukowo) do podjęcia udanej próby realizacji nagrań również 
w języku kaszubskim. Ziściło się to kolejno w latach 2003, 2005, 2006 i 2007. 
Mali borkowianie zaśpiewali prawie dwadzieścia nowych, specjalnie dla nich 
napisanych i zaaranżowanych piosenek w języku regionalnym. Polecam uczą-
cym w klasach szkół podstawowych.

Kolejne wydanie płyty „Kaszëbi na Gòdë” w nakładzie 15 tys. egzemplarzy 
wydobyło na światło dzienne nowych wykonawców i nowatorskie podejście 
do muzyki regionalnej. W repertuarze quasi-kolędowym sprawdziły się m.in. 
współczesne zespoły: „Prôwda”, „C.Z.A.D.” i „Ha-DWA-O!” Zaistniał dzięki 
temu kontrast do wykonań klimatowych, świątecznych np. rodziny Rubinów 
czy suit wiolonczelowych.

Karno „Prôwda”, najpierw kojarzone z muzyką gatunku sacro-disco, stop-
niowo ewoluowało w kierunku popu i lekkiego rocka. Obie ich płyty znamio-
nuje młodzieńcza świeżość, pewien pietyzm w traktowaniu nośnika treści – ję-
zyka i wierność najpłodniejszej współcześnie trójcy autorskiej: Fopke, Prycz-
kowski, Stachurski. „C.Z.A.D.” daje się komercyjnie uwikłać w klimaty disco, 
popowe i z pogranicza techno i dance, by potem szukać spełnienia w bitach 
prawie hip-hopowych i r’n’b. Z „HA-DWA-O!” kaszubska jest jedynie woka-
listka, Weronika Korthals, która, podobnie jak Maciek Miecznikowski z „Lesz-
czy”, nie waha się na scenie demonstrować przywiązania do swoich kaszub-
skich korzeni. 

W ostatnim okresie do głosu coraz częściej dochodzi na estradzie Pomo-
rza tzw. desant luziński, tj. „Prôwda” i „C.Z.A.D”, które poza tym wyróżniają 
się na tle innych zespołów bardzo dobrą kaszubszczyzną. (Zjawisko fenome-
nu „luzińskiego zagłębia muzycznego” wymaga głębszej, późniejszej analizy.) 

Nim przejdę do rozwijającej się ostatnio sztuki pieśniarskiej kół gospodyń 
wiejskich, słów kilka poświęcę trzem płytkom z muzyką pozostającą w kręgu 
folkloru. Dwie z nich (Chmielan i Sierakowic), wyszły spod muzycznej ręki Wi-
tolda Tredera i są podobne w sposobie podejścia do tematu. Bardzo dobre 
muzycznie, poprawne językowo w warstwie śpiewanej, ale pozostawiające 
wiele do życzenia w części opisowej. Wydawca jakby zatrzymał się w poprzed-
nim systemie naszego języka. Polecam kursy językowe dla zapracowanych... 
„Muzyczna pieczęć Tredera” odciśnięta została tak wyraźnie, że zaryzykował-
bym ukucie pojęcia oddającego charakter tej muzyki – neofolkloryzm. 

Trzecia płytka, zespołu „Redzanie” zdradza znaczny wpływ innego żuko-
wianina, Edmunda Lewańczyka. Dla każdego po trochu, bardzo dynamicz-
nie i z wigorem. Niestety, pisownia na okładce przyprawia o palpitacje serca...
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w Bòrkòwie (gm. Żukòwò) do pòdjãcô ùdóny próbë realizacjë nagraniów 
téż w kaszëbsczim jãzëkù. Zjiscëło to sã pòsobno w latach 2003, 2005, 2006 
i 2007. Môłi bòrkòwianie zaspiéwelë wnetkã dwadzesce nowëch, specjalno 
dlô nich napisónëch i zaaranżowónëch chòranków w regionalnym jãzëkù. 
Bédëjã ùczącyma w klasach spòdlëcznëch szkòłów.

Nastãpné wëdanié płitë „Kaszëbi na Gòdë” w wielënie 15 tës. egzem-
plérów wëdobëło na dzénny wid nowëch wëkònôwców i nowatorsczé 
pòdejscé do regionalny mùzyczi. W repertuarze quasi-kòlãdowim sprawdzëłë 
sã m.jin. dzysdniowé karna: „Prôwda”, „C.Z.A.D.” i „Ha−DWA−O!” Zajistniôł 
dzãka temù kòntrast do klimatowëch wëkònaniów, swiątecznëch np. familie 
Rubinów czë wiolonczelowëch suitów.

Karno „Prôwda”, nôprzódkã parłãczoné z mùzyką zortu sakro-diskò, krok 
pò krokù szło w czerënkù pòpù i letczégò rocka. Òbiedwie jich płitë znankùje 
młodzónczô swiéżosc, achtnienié niesnika trescë – jãzëka i wiérnosc nôpłodni-
észi dzys dnia aùtorsczi trójcë: Fópka – Prëczkòwsczi – Stachùrsczi.

„C.Z.A.D.” dôwô sã kòmercyjno złapac w sydła klimatów diskò, pòpòwé 
i pògreńczô techno i dance, bë tedë szëkac zjsceniô dbów, a w bitach wnetkã 
hip-hòpòwëch i r’n’b. Z „HA−DWA−O!” kaszëbskô je leno spiewôczka, Weró-
nika Kòrthals, co pòdobno jak Mack Miecznikòwsczi z „Leszczów”, nie wichlô 
sã, czej na binie mô pòkazac łączbã z kaszëbizną. 

W ostatnym cządze do głosu corôz czãscy dochòdzy na binie Pòmòrzô 
tzw. „lëzyńsczi desańt”, tj. „Prôwda” i „C.Z.A.D”, jaczi òkróm te wëróżniwa-
ją sã midzë jinyma karnama baro bëlną kaszëbizną. (Zjawiszcze fenomenu 
„lëzyńsczégò mùzycznégò zôgłãbiô” wëmôgô głãbszi, pózniészi analizë.) 

Niglë przeńdã do rozwijającégò sã òstatno spiéwnégò kùńsztu karnów 
wiesczich gòspòdëniów, czile słowów pòswiãcã trzema płitkòma z mùzyką 
òstôwającą w krãgù fòlkloru. Dwie z nich (Chmielanów i Serakòwiców), 
wëszłë spòd mùzyczny rãczi Witolda Trédra i są pòdobné w spòsobie pòdejscô 
do tematu. Baro dobré mùzyczno, pòprawné jãzëkòwò w spiéwóny szëch-
ce, ale òstôwiającé dosc tëli do żëczbë w dzélu òpisowim. Wëdôwca jakbë 
sã zatrzimôł w pòprzédnym systemie naszégò jãzëka. Bédëjã jãzëkòwé kùrse 
dlô narobiałëch… „Mùzyczny sztãpel Trédra” òdcësniãti òstôł tak wërazno, 
że zarizykòwôłbëm stwòrzenié pòjãcô òddôwającégò charakter ti mùzyczi – 
neòfòlklorizm.

Trzecô płitka, karna „Redzanie” zdrôdzô stolemny wpłiw jinégò żukòwiana, 
Édmùnda Lewańczika. Dlô kòżdégò kąsk, dinamiczno i dërno. Za to pisënk na 
òbkłôdce mòże człowiekòwi sprawic hercklekòtã…

Mùzykùjącé wiejsczé gòspòdënie są ju faktã. „Kaszëbczi” z Chwaszczëna 
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Muzykujące gospodynie wiejskie są już faktem. „Kaszubki” z Chwaszczy-
na stanęły w szranki z zespołami folklorystycznymi i z powodzeniem swym 
dwugłosowym śpiewem przy akompaniamencie akordeonu wykonują nowe 
pieśni kaszubskie. Pokazały swój artystyczny „pazur”, wydając krążek „W na-
szym kole”, na którym znalazły się trzy utwory w ojczystym języku.

Wejherowska grupa „Fucus” gra kaszubskie szanty i odziewa język ziemi 
pomorskiej w melodykę irlandzką.

Rok obecny, 2008 przyniósł trzy warte odnotowania produkcje muzyczne, 
które można wykorzystać w nauce języka regionalnego.

Płytka „Wiwat, biesada” wydana przez „Ziemię Pucką” wraz z zestawem 
tekstów piosenek może posłużyć jako materiał pomocniczy na kursach języ-
kowych dla dorosłych bądź w starszych klasach szkół ponadgimnazjalnych. 
„Lëgòtka na szkòłã” wydana przez szemudzkie gimnazjum stanowi ciekawy 
materiał dla gimnazjalistów. Dodatkowym jej atutem jest książeczka z teksta-
mi piosenek po kaszubsku i w tłumaczeniu na polski.

Poprawne językowo są wykonania utworów zawarte na płytce „Młodi dlô 
Gduńska” wydanej przez Dziennik Bałtycki z okazji Zjazdu Kaszubów w Gdań-
sku. Polecam do wykorzystania zwłaszcza podczas zajęć na temat kaszubskiej 
stolicy.

Obok wykonań zebranych i wydanych zarejestrowano i emituje się na fa-
lach radiowych nowe dokonania w temacie współczesnej muzyki kaszubskiej. 
Ostatnio również na internetowym wideo-portalu „You Tube” coraz częściej 
gości język kaszubski, czy to w postaci śpiewanej, czy też mówionej, a ściślej 
– deklamowanej. 

Wydawanie płyt i śpiewników jest jedną z trwalszych form dokumento-
wania współczesnego języka regionalnego.

To jednakże trwa i kosztuje, a muzyka i teksty są potrzebne teraz, zaraz. 
Jak je szybko przekazywać dalej? Może je drukować w jakiejś gazecie, jak np. 
Gazecie Kartuskiej? Bardzo dobrze – tyle że obejmiemy tylko jeden kaszubski 
powiat… Czasem też w drukarni potrafią te nuciska niemożliwie powywracać 
na nice i nawet sam autor nie może ich poznać…

Internet. Oto sposób!
Wymyśliłem sobie ruszyć z portalem internetowym „Pokochaj kaszubsz-

czyznę! Darmowa nauka kaszubskiego poprzez śpiew”. Okazało się, że jest 
wolny adres: www.fopke.pl. I tak krok po kroczku od jesieni 2007 roku budu-
ję przy fachowym wsparciu nowoczesne narządzie służące rozwojowi naszej 
kultury muzycznej i języka, ich szerokiej promocji w świecie. Opis strony jest 
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wzãłë sã w jimë z fòlkloristicznëma karnama i dobëtno wëkònywają na dwa 
głose i z towarzënim akòrdionu nowé kaszëbsczé piesnie. Pòkôzałë swòjã „ar-
tisticzną pazrã” wëdającë krążk „W naszim kòle”, na jaczim nalazłë sã trzë do-
kaze w òjczëstim jãzëkù.

Wejrowsczé karno „Fucus” grô kaszëbsczé szantë i òblôkô jãzëk pòmòrsczi 
zemi w jirlandzką melodikã.

Rok ten, 2008 przëniósł trzë wôrtné wspòmnieniô mùzyczné produkcje, 
jaczé mòżna wëzwëskac w nôùce regionalnégò jãzëka.

Płitka „Wiwat, biesada” wëdónô przez „Pùcką Zemiã” razã z zestôwkã tek-
stów chòranków mòże sã przëdac jakno ùczbòwô wspòmóżka na jãzëkòwëch 
kùrsach dlô ùstnëch abò w starszich klasach pònadgimnazjalnëch szkòłów.

„Lëgòtka na szkòłã” wëdónô przez szemùdzczé gimnazjum je cekawô dlô 
ùczniów taczich szkòłów. Dodôwkòwim plusã je ksążeczka z tekstama pie-
sniów pò kaszëbskù i z pòlsczim tłómaczenim.

Jãzëkòwò pòprawné są wëkònania dokazów, jaczé sã nalazłë na platce 
„Młodi dlô Gduńska” wëdóny przez Bôłtëcczi Dzénnik – Pòlskô z leżnoscë 
Zjazdu Kaszëbów we Gduńskù. Bédëjã do wëzwëskaniô òsoblëwie òb czas 
zajãców ò kaszëbsczi stolëcë.

Òkróm tegò, co je zebróné i wëdóné, nagróné òstałë i są emitowóné 
na radiowëch dënëgach nowé dokònania terôczasny kaszëbsczi mùzyczi (Np. 
„Nowé brzëmienia Kaszëb” w Radio Gduńsk). W òstatnym czasu téż na jinter-
netowim wideò „You Tube” corôz czãscy gòscy kaszëbizna czë to w spiéwóny 
pòstacji, czë téż mówiony, a dokładni – deklamòwóny. 

Wëdôwanié płitów i spiéwników je jednym z trwalszich spòsobów 
dokùmeńtowaniô dzysdniowégò regionalnégò jãzëka.

To równak trwô i kòsztëje, a mùzyka i tekstë są pòtrzébné ju, terô, zarô. Jak 
je chùtkò przekazëwac dali? Mòże je drëkòwac w jaczi gazéce, jak np. w Ga-
zéce Kartësczi? Baro dobrze – leno to òbjimô le jeden kaszëbsczi pòwiôt… 
Czasã téż w drëkarni te nócëska niemòżebno wëkrãpac pòtrafią i nawetkã 
sóm ùtwórca pòznac jich ni mòże…

Jinternet. Hewò je mòdło!
Ùdbôł jem so rëgnąc z jinternetowim pòrtalã „Pokochaj kaszubszczyznę! 

Darmowa nauka kaszubskiego poprzez śpiew”. Òkôzało sã, że wòlny je ad-
res: www.fopke.pl. I tak, krok pò kroczkù òd jeseni 2007 rokù bùdëjã przë 
fachòwim wspiarcym mòderné nôrzãdzé służącé rozwijowi naszi mùzyczny 
kùlturë i jãzëka, jich szeroczi promòcji w swiece. Òpisënk stronë je pò pòlskù, 
bò z tim jãzëkã Kaszëbi sobie nôlepi radzą – a zajinteresowóny „z kraju i emi-
gracji” téż co skòrzëstac mògą… 
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po polsku, bo z tym językiem Kaszubi radzą sobie najlepiej – a zainteresowani 
„z kraju i emigracji” też mogą skorzystać co-nieco…

W przyszłości dołożę inne warianty językowe: angielski, niemiecki, rosyj-
ski, hiszpański i chiński. (Skoro Kaszubi nie uczą swych dziatek kaszubskie-
go- to może gdzieś w Azji albo Południowej Ameryce zechcą…?)

Na początku strony są  „Wiadomości”, gdzie umieszczam informacje 
o ciekawych wydarzeniach, w których  wziąłem udział, albo o których po pro-
stu warto wiedzieć. Do tego zwykle dołączam zdjęcia, które chowam do „Ga-
lerii”. Obok niej znajduje się „Ankieta”, w jakiej można wypowiedzieć się na 
różne tematy.

Najważniejszą częścią strony jest „Baza tekstów i melodii”. Po wyrażeniu 
zgody na warunki Regulaminu, wchodzimy na miejsce, z którego możemy wy-
brać pieśń, wiersz, felieton, itd. Według rodzaju i tytułu. Znajduje się tutaj 130 
różnych tekstów. Każdy ma swoją podstronę, gdzie jest jego tłumaczenie na 
polski lub oryginalny inny język oraz nagranie kaszubskiej wymowy (jeśli jest 
to pieśń, zazwyczaj są także nuty w różnych układach i gotowy aranż). Wszyst-
ko to do ściągnięcia za darmo! Jeśli ktoś nie jest zbyt muzykalny – wykorzystać 
może jedynie teksty z tłumaczeniami i wymowę. Polecam je przede wszystkim 
nauczycielom, nie tylko przed „Rodną Mòwą”.

Teksty, tłumaczenia, aranżacje muzyczne i wymowa tekstów z kilku wy-
mienionych wcześniej płytek też znaleźć można na stronie.

„Baza” jest otwarta na wszystkie ciekawe utwory, w dzisiejszej kaszubsz-
czyźnie. Na początek dałem tam część swoich i kilka od moich Przyjaciół.

Więc pójdźmy dalej!
www.fopke.pl

* Przy pisaniu referatu korzystałem z moich wcześniejszych wystąpień, 
m.in. w „Pomeranii” oraz podczas Wojewódzkiej Konferencji Nauczycieli – Re-
gionalistów w Żukowie.
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W przińdnoscë dołożã jiné jãzëkòwé wariantë: anielsczi, niemiecczi, ru-
sczi, hiszpańsczi i chińsczi. (Skòrno Kaszëbi nie ùczą swëch dzôtk kaszëbsczégò 
– to mòże dze w Azji abò Pôłniowi Americe bądą chcelë…?)

Z wiérzkù są „Nowinë”, dze dôwóm wiédzã ò cekawszich wëdarzeniach, 
w jaczich jem wzął ùdzél, abò prosto wôrt je wiedzec. Do tegò colemało do-
parłącziwóm òdjimczi, jaczé chòwiã do „Galerie”. Kòl nie je „Anketa”, w jaczi 
mòże sã wëpòwiedzec na różné tematë. 

Nôwôżniészim dzélã stronë je „Baza tektów i melodiów”. Pò wërażenim 
zgòdë na warënczi Regùlaminu, wlôżómë na môl, dze jidze wëbrac piesnią, 
wiérztã, felietón, itd. pòdług zortu i tituła. Je tuwò kòl 130 różnëch tekstów. 
Kòżdi mô swòjã pòdstronã, dze je jegò tłómaczenié na pòlsczi abò òrginalny 
jiny i nagrónô kaszëbskô wëmòwa (żelë je to piesnia – colemało téż są nótë 
w różnëch ùkładach i gòtowi aranż). Wszëtkò to do scygnieniô za darmò! 
Żlë chtos nie je specjalno mùzykalny – wëzwëskac mòże leno tekstë z tłóma-
czenioma i wëmòwã. Bédëjã je w całoscë szkólnyma, nié leno przed „Rodną 
Mòwą”.

Tekstë, tłómaczenia, mùzyczné aranże i wëmòwa tekstów z czile wëmie-
nionëch chùtczi platk téż nalezc jidze na stronie.

„Baza” je òtemkłô na wszëtczé cekawé dokaze, w terôczasny kaszëbiznie. 
Na pòczątk dôł jem tam dzél swòjich i czile òd mòjëch Drëchów. 

Tej pòjma dali…!
www.fopke.pl 

* Przë pisanim referatu kòrzëstôł jem z mòjich wczasniészich wëstąpie-
niów, m.jin. w „Pòmeranii” i téż òbczas Wòjewódzczi Kònferencje Szkólnëch 
– Regionalistów w Żukòwie.
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Eugeniusz Pryczkowski

Historia normalizacji pisowni 
w latach 1990-1996*

Kwestia ortografii kaszubskiej istniała od początku regionalizmu kaszub-
skiego. Zręby pisowni opracował ojciec regionalizmu i literatury kaszubskiej, 
Florian Ceynowa. Kolejnymi wielkimi twórcami ortografii byli Friedrich Lorentz, 
Aleksander Majkowski – założyciel ruchu młodokaszubskiego i lider Zrzeszeń-
ców, Aleksander Labuda, L. Roppel. Spoza Kaszubów na temat pisowni ka-
szubskiej wypowiadał się np. prof. K. Nitsch. Po II wojnie światowej Zrzeszeń-
cy byli prześladowani przez Urząd Bezpieczeństwa1. Również w Zrzeszeniu Ka-
szubskim, później Kaszubsko-Pomorskim nie mieli zrozumienia. W 1961 roku 
doszło nawet do tego, że Aleksander Labuda był z niego wykluczony. Ste-
fan Bieszk, Jan Rompski i Jan Trepczyk otrzymali nagany.2 Mówienie o języ-
kowym statusie kaszubszczyzny traktowane było przez władze komunistycz-
ne jako przejaw separatyzmu. Dlatego ideologia Zrzeszeńców nie miała wów-
czas prawa bytu. Ówcześni liderzy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego rów-
nież byli przeświadczeni o dialektalnym statusie rodnej mowy. Tadeusz Bol-
duan, rozprawiając się w wielce skądinąd zasłużonym piśmie „Kaszëbë” z ide-
ologią Zrzeszeńców, napisał: Nie jest mitem kaszubszczyzna: historia, kultura, 
mowa kaszubska. Ale jest mitem „narodoróbstwo” i „językotwórstwo”. Jest 
mitem zaścianek, jaki chcieli budować Zrzeszińcy, jest mitem hegemonia, któ-
rą pragnęli narzucić Kaszubom w latach międzywojennych.3 Ostatecznie Zrze-
szeńcy odcięci byli od możliwości publikowania tekstów ideowych. Mogli je-
dynie ogłaszać – aczkolwiek czynili to sporadycznie i tylko nieliczni – teksty li-
terackie. Większość ich wspaniałych dzieł ukazała się i wciąż ukazuje po ich 
śmierci. Między sobą nadal jednak pisali o języku i w języku kaszubskim. Sto-
sowali także ortografię historyczną zmodyfikowaną przez ich głównego ide-
ologa, intelektualistę i znawcę języków, Stefana Bieszka.4 Tymczasem w piśmie 

1  Akta IPN Gd 0027/886
2  Dariusz Szymikowski, Aleksander Labuda w świetle akt bezpieki [w:] Kaszubi 
w PRL, Gdańsk 2007. 
3  Tadeusz Bolduan, Koniec pewnego mitu, „Kaszëbë”, nr 3/1959. 
4  Część listów, w tym po kilka Stefana Bieszka, Jana Rompskiego, Jana Trepczyka 
i ks. Franciszka Gruczy, w moim posiadaniu. 
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Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Historiô normalizacji pisënkù 
w latach 1990-1996*

Jiwer z kaszëbsczim pisënkã béł òd pòczątku kaszëbsczégò regionalizmù. 
Pòspòdlé pisënkù przërëchtowôł òjc regionalizmù i kaszëbsczi lëteraturë, 
Florión Cenôwa. Pò nim wiôldżima ùtwórcama òrtografii bëlë Friedrich Lo-
rentz, Aleksander Majkòwsczi – ùtwórca młodokaszëbsczi rësznotë i przéd-
nik Zrzeszińców, Aleksander Labùda, L. Roppel. Spòza Kaszëbów na témã 
kaszëbsczégò pisënkù wëpòwiôdôł sã np. prof. K. Nitsch.

 Pò II swiatowi wòjnie Zrzeszińcë bëlë ùcemiãżony przez Ùrząd Bezpiekù1. 
Téż w Kaszëbsczim Zrzeszenim, pòtemù Kaszëbskò-Pòmòrsczim òni nie bëlë 
zrozmióny. W 1961 rokù doszło nawetka do te, że Aleksandra Labùdã z niegò 
wërzucëlë. Sztefón Bieszk, Jón Rómpsczi i Jón Trepczik dostelë sztrôfë.2 Gôda-
nié ò jãzëkòwim statusu kaszëbiznë kòmùnysticzny rządcowie mielë za se-
paratizm. Temù deja Zrzeszińców ni mògła bëc tej achtnionô. Wnenczasny 
przédnicë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò téż bëlë dbë, że rodnô mòwa 
je leno dialektã. Tadéùsz Bòlduan, jak rozprôwiô sã w zasłużonym prôwdac 
pismionie „Kaszëbë” z dejama Zrzeszińców: Nie jest mitem kaszubszczyzna: 
historia, kultura, mowa kaszubska. Ale jest mitem „narodoróbstwo” i „języ-
kotwórstwo”. Jest mitem zaścianek, jaki chcieli budować Zrzeszińcy, jest mi-
tem hegemonia, którą pragnęli narzucić Kaszubom w latach międzywojen-
nych.3 Òstateczno, Zrzeszińcë ni mielë mòżnoscë drëkòwaniô dejowëch arti-
klów. Mòglë leno ògłaszac – chòc robilë to rzôdkò i leno niechtërny – lëterac-
czé tekstë. Wikszosc jich baro bëlnëch dokazów sã ùkaza i dërch ùkôzywô pò 
jich smiercë. Midzë sobą równak dërch piselë ò jãzëkù i w jãzëkù kaszëbsczim. 
Ùżiwelë téż historicznégò pisënkù pòdszëkòwónégò przez jich dejowégò 
przédnika, Sztefana Bieszka.4 Timczasã w pismionie „Kaszëbë” ùżiwóny béł pi-
sënk na sermater zrëchtowóny przez Léòna Roppla. Òdrzucôł wnet czësto dia-

1  Akta IPN Gd 0027/886
2  Dariusz Szymikowski, Aleksander Labuda w świetle akt bezpieki [w:] Kaszubi 
w PRL, Gdańsk 2007. 
3  Tadeùsz Bolduan, Koniec pewnego mitu, „Kaszëbë”, nr 3/1959. 
4  Dzél lëstów, w tim czile Sztefana Bieszka, Jana Rómpsczégò, Jana Trepczika 
i ks. Francëszka Grëczë, móm w swòjich zbiorach. 



164

„Kaszëbë” stosowano ortografię naprędce spreparowaną przez Leona Roppla. 
Pomijała niemal całkowicie znaki diakrytyczne, tak istotne i typowe dla formy 
pisanej naszego języka. Ten wariant, oderwany całkowicie od tradycji pisanej 
kaszubszczyzny, nie mógł zyskać aprobaty większości twórców, wobec czego 
postanowiono zwołać komisję, która miała zamknąć tę kwestię. W 1975 roku 
powołana przez ZKP komisja ortograficzna przyjęła zasady opracowane i wy-
dane później przez E. Brezę i J. Tredera,5 które wprawdzie znacznie odbiega-
ły od zapisu stosowanego w piśmie „Kaszëbë”, jednak nadal zbliżały kaszub-
ską pisownię do polskiej. W 1991 roku prof. Jerzy Treder pisał o nich, że: to nie 
bëło robioné na slepò, a brało sã z rozwiju kaszëbsczégò pisënkù. Tej téż nic 
nie przepòwiôdało czasów, w chtërnëch mdze mòżlëwô w szkòłach nôùka ka-
szëbiznë. Na mój pòzdrzatk i dzys tegò tak chùtkò nie dô sã zrobic.6 

Głównie z tych powodów Zasady z 1975, stosowane – choć nie zawsze 
konsekwentnie7 – w „Pomeranii”, w miarę upływu czasu były coraz bardziej 
poddawane krytyce. W istocie nie stosowali ich nawet Jan Trepczyk i Aleksan-
der Labuda,8 którzy byli członkami komisji ortograficznej z 1975 roku. Trak-
towano je – zgodnie z prawdą – jako zasady pisowni dialektu kaszubskiego.9 
Taki stan utrzymywał się do zmiany systemu politycznego w Polsce. Wówczas 
zniesiono cenzurę. Zaczęły wtedy pojawiać się nowe kaszubskie inicjatywy wy-
dawnicze, zarówno książkowe, jak i prasowe. 

Pierwszym pismem o charakterze ściśle kaszubskim była „Tatczëzna” re-
dagowana przez studentów związanych z klubem „Pomorania”. Był to mie-
sięcznik ukazujący się dość nieregularnie ze względu na brak zaplecza finan-
sowego. Studenci wydawali go własnym sumptem. Pierwszy numer przygo-
towano na maszynie do pisania w akademiku Politechniki Gdańskiej.10 Uka-
zał się w maju 1990 roku. Zastosowano w nim ortografię historyczną, opar-
tą na wariancie stosowanym w „Zrzeszë Kaszëbsczi”, znacznie jednak zmo-

5  Edward Breza, Jerzy Treder, Zasady pisowni kaszubskiej, wyd. II, Gdańsk 1984.
6  Jerzy Treder, Znôw o kaszëbsczim pisënku, mps., 11.03.1991, w moim posiadaniu.
7  Patrz: prof. Friedhelm Hinze, Badéra kaszëbskji mowë, „Pomerania”, maj – czer-
wiec 1990, s. 43.
8  W latach 70-tych ukazały się cztery książeczki z felietonami A. Labudy w pisowni 
stosowanej w „Zrzeszë Kaszëbsczi”.
9  Trzeba uczciwie stwierdzić, że nie było innej możliwości. W 1975 roku cenzura nie 
pozwoliłaby na stosowanie terminu język kaszubski. Należało więc akcentować cechy 
dialektalne etnolektu kaszubskiego. 
10  W skład redakcji wchodzili: Piotr Dziekanowski, Jarosław Ellwart, Wojciech Et-
mański, Eugeniusz Pryczkowski, Mariusz Szmidka i Dariusz Szymikowski. Nieco później 
do składu dołączył Artur Jabłoński.
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kriticzné céchë, wôżné doch i tipòwé dlô pisónégò ôrtu naszi mòwë. Ten wa-
riant, òdewstóny czësto òd tradicji pisóny kaszëbiznë, ni mógł bëc achtniony 
przez wikszosc ùtwórców, tej téż ùdbelë sã zwòłac kòmisją, chtërna mia zro-
bic kùńc z tim problemã. 

W 1975 rokù pòwòłónô przez ZKP pisënkòwô kòmisjô ùstanowia reglë 
pòtemù przërëchtowóné i wëdóné przez E. Brézã i J. Trédra,5 chtërne prôwdac 
òdbiégałë w wiôldżim dzélu òd pisënkù ùżiwónégò w pismionie „Kaszëbë”, 
równak dali zblëżiwałë kaszëbsczi pisënk do pòlsczégò. W 1991 rokù prof. Je-
rzi Tréder tak ò nich pisôł: to nie bëło robioné na slepò, a brało sã z rozwi-
ju kaszëbsczégò pisënkù. Tej téż nic nie przepòwiôdało czasów, w chtërnëch 
mdze mòżlëwô w szkòłach nôùka kaszëbiznë. Na mój pòzdrzatk i dzys tegò 
tak chùtkò nie dô sã zrobic.6 

Temù òsoblëwie Reglë z 1975, ùżiwóné – chòc nié wiedno dërch a dërch7 
– w „Pòmeranii”, z czasã corôz barżi bëłë kritikòwóné. Tak pò prôwdze nie 
ùżiwelë jich nawetka Jón Trepczik i Aleksander Labùda,8 chtërny przënôlégelë 
do ny kòmisji z 1975 rokù. Òni mielë je – zgódno z prôwdą – za reglë pisënkù 
kaszëbsczégò dialektu.9 Taczi stón béł jaż do zmianë pòliticznégò systemù 
w Pòlsce. Tej znioslë cenzurã. Zaczãłë sã pòjawiac nowé dzejania na wëdawni-
czim rénkù, kòle ksążków i kòle gazétów.

Pierszim pismionã co dëcht czësto miało kaszëbsczi czerënk, bëła „Tat-
czëzna” redagòwónô przez sztudérów zrzeszonëch w klubie „Pòmòrania”. 
Béł to miesãcznik, jaczi nie wëchôdôł dëcht regùlar, bò ni miôł finansowégò 
pòspòdlô. Sztudérzë wëdôwelë gò za swòje dëtczi. Pierszi numer béł zrëch-
towóny na maszinie do pisaniô w akademikù Gduńsczi Pòlitechniczi.10 Ùkôzôł 
sã w maju 1990 rokù. W nim béł ùżëti historiczny pisënk, òpiarti na ôrce 
ùżiwónym w „Zrzeszë Kaszëbsczi”, mòcko równak pòdszëkòwóny przez pó-
zniészé doswiôdczenia, òsoblëwie Zrzeszińców: Sztefana Bieszka, Jana Trep-

5  Edward Breza, Jerzy Treder, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk 1984.
6  Jerzy Treder, Znôw o kaszëbsczim pisënku, mps., 11.03.1991, w mòjich zbiorach.
7  Wzerôj: prof. Friedhelm Hinze, Badéra kaszëbskji mowë, „Pomerania”, môj – czer-
wińc 1990, s. 43.
8  W 70. latach ùkôzałë sã sztërë ksążeczczi z felietónama A. Labùdë w pisënkù „Zrze-
szë Kaszëbsczi”.
9  Nót je ùtcëwie rzeknąc, że nie bëło jinszi mòżlëwòscë. W 1975 rokù cenzura nie 
pòzwòlabë na stosowanié terminu kaszëbsczi jãzëk. Trzeba wiãc bëło pòdsztrichiwac 
dialektalné céchë kaszëbsczégò etnolektu. 
10  W karnie redakcje bëlë: Pioter Dzekanowsczi, Jarosłôw Éllwart, Wòjcech Etmań-
sczi, Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Mariusz Szmidka i Dariusz Szëmikòwsczi. Kąsk pózni do-
parłącził Artur Jabłońsczi.
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dyfikowanym przez późniejsze doświadczenia, zwłaszcza Zrzeszeńców: Ste-
fana Bieszka, Jana Trepczyka i ks. Franciszka Gruczy.11 W stosunku do ówcze-
śnie obowiązującej ortografii była to diametralna zmiana, gdyż w „tatczëzno-
wym” systemie głoska „j” powróciła do funkcji zmiękczacza, zaś „i” pozosta-
wała tylko samogłoską.12

Przez swoje stanowisko młodzi redaktorzy poddani byli totalnej krytyce 
przez stróżów dotychczasowej ortografii.13 Ciekawe, że jako jeden z pierw-
szych swój krytyczny głos opublikował znany felietonista, Eugeniusz Gołąbek 
jeszcze w 1990 roku.14 Prawdopodobnie ten fakt i praca nad „Rozmówka-
mi kaszubskimi” skłoniły go do gruntownej analizy całego systemu. Efekty tej 
analizy ukazały się niebawem w „Tatczëznie”, w której czytamy: Njedôwno 
le w „Pomeranii” jô jem ganjił redaktorów „Tatczëznë” za apartną pjisownjã, 
a dzis zaczinóm jic jich szlachã. Czemù? Bò „tatkòwje” ną swòją ùdórnoscą za-
bjilë mje bëlnigò klina [...]. Wnenczas jô tak wadził, bò szło mje ò legalnosc, 
ò ùznôwanji przepisów ùchwôlonëch przez Zrzeszenji Kaszëbskò-Pòmòrszczi. 
Równak mje ne zrzeszeniowi wskôzë pjisënkù (Zasady Pisowni Kaszubskiej) 
téż sã nje wjidzałë, òd pòczątkù. A prôwdã rzec mało kòmù, spòmjidzë lëdzi 
pò kaszëbskù pjiszącëch, òne sã tak dëcht czësto wjidzałë.15 W nim zawarł 
gruntowną analizę problemu i ostateczny wniosek, w którym orzekł, że pisow-

11  Młodzi redaktorzy „Tatczëzny” już wcześniej stosowali tę ortografię. Np. tak zreda-
gowano teksty laudacji prezentujących dokonania laureatów Medali Stolema, ks. Maria-
na Miotka i Jerzego Knyby. Na skutek tego teksty nie ukazały się w „Pomeranii”, jak to 
było dotychczas w zwyczaju. Opublikowano tylko fragmenty wystąpień w obowiązującej 
ortografii; patrz: (B.C.), Karno stolemów wciąż rośnie, „Pomerania”, nr 9/1990.
12  Patrz: Eugeniusz Pryczkowski, Język kaszubski fundamentem kaszubskiej tożsa-
mości, „Lecëdło” – pismo II Kongresu Kaszubskiego, nr 3 z 14 czerwca 1992 r. Pod ar-
tykułem jest dopisek: Z tezami zawartymi w powyższym artykule utożsamia się gru-
pa młodej inteligencji kaszubskiej, skupionej w karnie „Tatczëzna”. W tym stanowisku 
ugruntował tez reformatorów ortografii prof. Alfred Majewicz z Poznania. W przywo-
łanym artykule czytamy: Prof. A. Majewicz z Poznania twierdzi, że to, czy kaszubski jest 
językiem, czy gwarą, dla językoznawstwa wydaje się zupełnie obojętne; zadecydować 
o tym powinni sami Kaszubi. Podobnie rzecz ma się z pisownią – tu decydować winni 
piszący po kaszubsku, czujący kaszubszczyznę jako materiał twórczy czy publicystycz-
ny, np. tłumacze Biblii: ks. F. Grucza i E. Gołąbk, czy młodzi z grupy „Tatczëzna”.
13  Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną pod-
miotowością, s. 337, Gdańsk 2002. Ciekawe, że często krytykowały młodych osoby, 
które nigdy nie zdradzały zainteresowania, ani szczególnej wiedzy na temat ortografii 
kaszubskiej. Najbardziej zagorzały w tej materii był zawsze prof. Józef Borzyszkowski, 
czego wielokrotne ślady można znaleźć w „Pomeranii”.
14  Eugeniusz Gołąbk, Wedle „Tatczëznë”, „Pomerania”, s. 43, nr 11-12/1990.
15  Eugenjusz Gołąbk, Ò kaszëbsczim pjisënkù, „Tatczëzna”, nr 4, lëpjińc 1991.
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czika i ks. Francëszka Grëczë.11 Pòdług tegò, co béł wnenczas ùżiwóny, bëła 
to wiôlgô zmiana, bò w „tatczëznowim” systemie zwãk „j” nazôd przëjął rolã 
zmitczającą, zôs „i” òstało leno samòzwãkã.12

Przez swòje stanowiszcze młodi redaktorzë bëlë mòcno òbszkalowóny 
przez stróżów donëchczasnégò pisënkù.13 Czekawé je, że jakno jeden z pier-
szich swój kriticzny òbsąd wëdrëkòwôł znóny felietónista, Eùgeniusz Gòłąbk 
jesz w 1990 rokù.14 Wierã to i robòta nad „Rozmówkama kaszëbsczima” 
przëchłoscëłë gò, żebë zgłãbic całi pisënkòwi system. Rezultatë ti analizë wnet 
sã ùkôzałë w „Tatczëznie”, w jaczi czëtómë: Njedôwno le w „Pomeranii” jô 
jem ganjił redaktorów „Tatczëznë” za apartną pjisownjã, a dzis zaczinóm jic 
jich szlachã. Czemù? Bò „tatkòwje” ną swòją ùdórnoscą zabjilë mje bëlnigò 
klina [...]. Wnenczas jô tak wadził, bò szło mje ò legalnosc, ò ùznôwanji prze-
pisów ùchwôlonëch przez Zrzeszenji Kaszëbskò-Pòmòrszczi. Równak mje ne 
zrzeszeniowi wskôzë pjisënkù (Zasady Pisowni Kaszubskiej) téż sã nje wjidza-
łë, òd pòczątkù. A prôwdã rzec mało kòmù, spòmjidzë lëdzi pò kaszëbskù 
pjiszącëch, òne sã tak dëcht czësto wjidzałë.15 W nym artiklu ùjął gruńtow-
ną analizã problemù i òstateczny wniosk, w jaczim rzekł, że pisënk ùżiwóny 
w „Tatczëznie” rozwiązywô wiele pisënkòwëch jiwrów, jaczé nalôżô w swòjim 
pùblicysticznym dzejanim, temù ùdbôł sã òdtąd stosowac gò w swòjim 

11  Młodi redachtorzë „Tatczëznë” ju rëchli stosowalë nen pisënk. Np. tak ùsôdzono 
tekstë laùdacjów prezentującëch brzôd laùreatów Medalów Stolema, ks. Mariana 
Miotka i Jerzégò Knybë. Temù ne tekstë nie ùkôzałë sã w „Pomeranii”, jak to donëch-
czas bëło w zwëkù. Òpùblikòwóné bëłë le sztëczczi wëstąpieniów w òbòwiązëjącym 
pisënkù; Wzerôj: (B.C.), Karno stolemów wciąż rośnie, „Pomerania”, nr 9/1990.
12  Wzerôj: Eùgeniusz Pryczkowski, Język kaszubski fundamentem kaszubskiej toż-
samości, „Lecëdło” – pismo II Kongresu Kaszubskiego, nr 3 z 14 czerwca 1992 r. Pòd 
artiklã je dopisóné: Z tezami zawartymi w powyższym artykule utożsamia się grupa 
młodej inteligencji kaszubskiej, skupionej w karnie „Tatczëzna”. W tim stanowiszczu 
ùmòcnił téż refòrmatorów pisënkù prof. Alfréd Majewicz z Pòznaniô. W nym artiklu 
czëtómë: Prof. A. Majewicz z Poznania twierdzi, że to, czy kaszubski jest językiem, czy 
gwarą, dla językoznawstwa wydaje się zupełnie obojętne; zadecydować o tym powin-
ni sami Kaszubi. Podobnie rzecz ma się z pisownią – tu decydować winni piszący po ka-
szubsku, czujący kaszubszczyznę jako materiał twórczy czy publicystyczny, np. tłuma-
cze Biblii: ks. F. Grucza i E. Gołąbk, czy młodzi z grupy „Tatczëzna”.
13  Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną pod-
miotowością, s. 337, Gdańsk 2002. Czekawé, że czãsto kritikòwelë młodëch lëdze, 
chtërny nigdë nie zajimalë sã kaszëbsczim pisënkã, ani téż ni mielë na nen temat wi-
édzë. Nôwikszim procëmnikã béł wiedno prof. J. Bòrzëszkòwsczi, czegò wiele szlachów 
mòże nalezc w „Pomeranii”.
14  Eùgeniusz Gołąbk, Wedle „Tatczëznë”, „Pomerania”, s. 43, nr 11-12/1990.
15  Eùgenjusz Gołąbk, Ò kaszëbsczim pjisënkù, „Tatczëzna”, nr 4, lëpjińc 1991.
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nia zastosowana w „Tatczëznie” rozwiązuje wiele dylematów ortograficznych, 
z którymi spotyka się w swej pracy publicystycznej, dlatego postanowił odtąd 
stosować ją w swej twórczości. Bardzo szybko system ten poparł felietonista 
„Gazety Kartuskiej”, Augustyn Klemens Hirsz. W tej ortografii publikował on 
wszystkie swe felietony.16 Od początku jej zwolennikiem był poeta Alojzy Na-
gel.17 Również poeta Jerzy Łysk ją zaakceptował, chwaląc najbardziej zazna-
czanie labializacji dyftongowych „o” i „u”.18 W tym czasie tę ortografię zaczę-
ły stosować też inne pisma lokalne i regionalne, jak: „Werwas”, „Nasz Tygo-
dnik”, „Echa Nadmorskie”. Pojawiły się też pierwsze książki w tej ortografii.19

11 marca 1991 roku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zorganizowało 
w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego spotkanie w sprawie orto-
grafii. Wzięło w nim udział 16 osób. Prowadzili je Tadeusz Gleinert i Stanisław 
Pestka. Spotkanie zdominowała krytyka poglądów twórców „Tatczëznë”, ale 
pojawiły się tam też istotne, w historii całej rzeczy, stanowiska. Pewnie naj-
ważniejsze z nich to głos pisarza, jednocześnie pracownika Wydziału Filolo-
gicznego Uniwersytetu Gdańskiego, dra Jana Drzeżdżona, który nie był obec-
ny na spotkaniu, jednak w liście wyraził swój pogląd.20 Dyplomatycznie zale-
cał ortograficzny pluralizm. Zaznaczył jednak, że prawdopodobnie w niedale-
kiej przyszłości o sprawie rozstrzygną powstające dzieła. Sam pracował wów-
czas nad powieścią „Twarz Smętka”. Korektę ortografii zlecił Markowi Cybul-
skiemu wraz z zaleceniem, by zastosować „tatczëznową” ortografię z wyjąt-
kiem wprowadzenia znaku „ã”.21 Drzeżdżon myślał przede wszystkim jednak 
o tłumaczeniu czterech Ewangelii na język kaszubski pod tytułem „Kaszëbskô 
Biblëjô. IV Ewanjelje22”, którego dokonał ks. prałat Franciszek Grucza, gorący 
orędownik reformy pisowni. Ta edycja miała znaczący wpływ na dalsze dzia-

16  W 1998 roku wydano je pod wspólnym tytułem „Felietónë Pòsobnika Gùczowégò 
Macka”, Kartuzy – Gdynia.
17  Patrz: protokół z zebrania w sprawie pisowni kaszubskiej z dn. 10 listopada 
1993 r., które odbyło się w biurze ZKP przy ul. Szewskiej; protokół jest w moim posia-
daniu.
18  Referat E. Pryczkowskiego wygłoszony na zebraniu 11 marca 1991 r. Tekst 
w moim posiadaniu.
19 Były to np. Rozmówki kaszubskie E. Gołąbka, tomik Mòjim mùlkã je kam Idy Cza-
jiny czy tłumaczenie powiastek Anthony de Mello „Casnô aureola”. 
20  Jan Drzeżdżon, Moja opinia w sprawie aktualnego stanu pisowni kaszubskiej; 
tekst jest w moim posiadaniu.
21  W liście do Marka Cybulskiego z 12 lipca 1992 roku napisał m.in.: Co do pisow-
ni, to tak jak mówiłem: 1) zastosować „j”, np. bjegac, 2) znak `, np, ùmarli lub òkò, 3) 
zrezygnować z końcówki „ł”, np. w wyrazach „szed”; kopia listu w moim posiadaniu.
22  Kaszëbskô Biblëjô. IV Ewanjelje, tłum. ks. prał. Franciszek Grucza, Poznań 1992.
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ùtwórstwie. Baro chùtkò nen system pòpiarł felietónista „Gazétë Kartësczi”, 
Aùgùstin Klémens Hërsz. W tim pisënkù wëdrëkòwôł wszëtczé swòje felietó-
në.16 Òd pòczątkù jegò przëstojnikã béł pòeta Alojzy Nôdżel.17 Téż pòeta Je-
rzi Łisk gò achtnął a chwôlił òsoblëwie céchòwanié diftongòwëch „o” i „u”.18 
W tim czasu nen pisënk zaczãłë téż ùżëwac jinszé lokalné i regionalné pismio-
na, jak: „Wërwas”, „Nasz Tygodnik”, „Echa Nadmorskie”. Pòjawiłë sã téż pier-
szé ksążczi w tim pisënkù.19

11 strëmiannika 1991 rokù Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié zrëchto-
wało w sedzbie Gduńsczégò Towarzëstwa Nôùkòwégò zéńdzenié w sprawie 
pisënkù. Bëło na nim 16 sztëk lëdzy, a prowadzëlë je Tadéùsz Gleinert i Stanisłôw 
Pestka. Na zéńdzenim górã wzãła kritika pòzdrzatków ùtwórców „Tatczëznë”, 
ale pòjawiłë sã tam téż wôżné, w historii całi sprawë, stanowiszcza. Wierã 
nôwôżniészé z nich to głos pisarza, téż prôcownika Wëdzélu Filologicznégò 
Gduńsczégò Ùniwersytetu, dra Jana Drzéżdżóna, chtëren prôwdac nie béł na 
zéńdzenim, równak w lësce wërazył swój pòzdrzatk.20 Diplomaticzno zalécôł 
pisënkòwi pluralizm. Nadczidnął równak, że wnetka wierã wszëtkò rozstrzi-
gną pòwstôwającé dokazë. Sóm wnenczas sedzôł nad pòwiescą „Twarz Smęt-
ka”. Pòprôwczi zlécył robic Markòwi Cëbùlsczémù. Zastrzégł sã, żebë ùżëc 
„tatczëznowi” pisënk òkróm wprowadzeniô znakù „ã”.21 Drzéżdżón mëslôł 
przede wszëstczim równak ò dolmaczënkù sztërzech Ewanielii na kaszëbsczi 
jãzëk pòd titlã „Kaszëbskô Biblëjô. IV Ewanjelje22”, chtërnégò dokònôł ks. pra-
łat Francëszk Grëcza, gòrący przëstojnik refòrmë pisënkù. Ten wëdôwk miôł 
wiôldżi cësk na dalszé dzejania.23 Ùkôzanié sã Biblii wzmòcniło môl przëstoj-
ników refòrmë. Jón Drzéżdżón béł aùtorã wëdôwkòwi recenzji. Napisôł w ni: 
Uważam, że postawa księdza Gruczy jest słuszna. Dowodem choćby na to są 

16  W 1998 rokù òstałë òne wëdóné pòd wespółnym titlã „Felietónë Pòsobnika 
Gùczowégò Macka”, Kartuzy – Gdynia.
17  Wzerôj: protokół z zéńdzeniô w sprawie kaszëbsczégò pisënkù z dn. 10 lëstopad-
nika 1993 r., jaczé bëło w biórze KPZ kòl szasé Szewsczi; protokół je w mòjich zbiorach.
18  Referat E. Pryczkowskiego wëgłoszony na zebranim 11 strëmiannika 1991 r. Tekst 
w mòjich zbiorach.
19 Bëłë to np. Rozmówki kaszubskie E. Gołąbka, zbiérk Mòjim mùlkã je kam Idy Cza-
jiny, czë dolmaczënk pòwiastków Anthony de Mello „Casnô aureola”. 
20  Jan Drzeżdżon, Moja opinia w sprawie aktualnego stanu pisowni kaszubskiej; 
tekst je w mòjich zbiorach.
21  W lësce do Marka Cëbùlsczégò z 12 lëpińca 1992 rokù napisôł m.jin.: Co do pi-
sowni, to tak jak mówiłem: 1) zastosować „j”, np. bjegac, 2) znak ̀ , np, ùmarli lub òkò, 
3) zrezygnować z końcówki „ł”, np. w wyrazach „szed”; kòpiô lëstu w mòjich zbiorach.
22  Kaszëbskô Biblëjô. IV Ewanjelje, dolm. ks. prał. Franciszek Grucza, Poznań 1992.
23  Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dyskryminacją..., s. 337.
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łania.23 Ukazanie Biblii ugruntowało pozycję zwolenników reformy. Jan Drzeż-
dżon był autorem recenzji wydawniczej. Napisał w niej: Uważam, że postawa 
księdza Gruczy jest słuszna. Dowodem choćby na to są coraz większe protesty 
młodych, aby zreformować pisownię w duchu języka kaszubskiego. Zawsze 
reprezentowałem stanowisko obrony wartości autentycznych, prawdziwych, 
zgodnych z duchem grupy ludzi, która tworzy swoją kulturę. A szczególnie 
istotny jest punkt odniesienia, z którego się dane zjawisko postrzega. Sądzę, 
iż jedynie uprawniony jest punkt widzenia z wnętrza kaszubszczyzny, ponie-
waż bierze on pod uwagę rozwój i interes tej kultury i tego środowiska.24

Po ukazaniu się tłumaczenia ks. Gruczy w „Pomeranii” ukazała się kry-
tyczna recenzja dzieła pióra prof. Edwarda Brezy. Rozgorzała potem dyskusja, 
w której nie brakowało emocjonalnych wystąpień. Artykuły dotyczyły głównie 
jakości translacji. Przeważnie jednak odnosiły się też do zastosowanej w pi-
śmie ortografii.25 Dla najbliższej przyszłości decydujące było to, że ta polemi-
ka nie poróżniła dyskutantów. Otworzyła natomiast dalszą dyskusję, która to-
czyła się już nie na łamach pracy, a bezpośrednio pomiędzy rzecznikami sys-
temów ortograficznych. Najlepiej świadczy o tym list E. Pryczkowskiego do 
prof. E. Brezy z 11 listopada 1993 r., w którym oprócz odniesień do polemiki 
na temat przekładu Biblii czytamy też: pôrã słów ò pjisënkù. Dokładno wczo-
ra òdbëło sã zéńdzenji w sprawie pjisënkù przëstojnjików refórmë òrtografji. 
Bëło kòle 20 lëdzi. Sóm jem je zòrganjizérowôł. Chcôł jem przekònac to całé 
karno do mòżlëwòtë ùgòdë. Wjele jô mëszlã dërch nad òrtografją i sã ùczã. Abso-

23  Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dyskryminacją..., s. 337.
24  J. Drzeżdżon, Opinia – dotycząca tłumaczenia Ewangelii św. Mateusza, dokonane-
go przez księdza Franciszka Gruczę, 2 marca 1991 r. Słowa tego wybitnego prozaika ak-
tualne są do dziś, zwłaszcza dla członków Rady Języka Kaszubskiego. Zarówno opinia, 
jak i pełna dokumentacja całego procesu reformy ortografii kaszubskiej z lat 1990-1996 
pod tytułem Pjisënk kaszëbszczi jest w posiadaniu autora. Nota bene jest to znakomity 
materiał, który wymaga gruntownego opracowania, skonfrontowania z historią ortogra-
fii kaszubskiej i wydania w pozycji książkowej. Pokazałby w całej rozciągłości, jak trudna 
była droga do pełnej akceptacji statusu językowego kaszubszczyzny i wspólnego sukce-
su, jakim było osiągnięcie kompromisu i przyjęcie obowiązującej pisowni. 
25  E. Breza, Ewangelie po kaszubsku, „Pomerania”, nr 2/1993, s. 30-34; A. Jabłoński, 
E. Pryczkowski, Gorzko wobec recenzji prof. Brezy, „Pomerania”, nr 7-8/1993, s. 47-49; 
E. Breza, Opinii o przekładzie Ewangelii na kaszubski odwołać ani zmienić nie mogę, 
„Pomerania”, nr 10/1993, s. 27-30; M. Jeliński, Recenzent nie szczędził krytycznych 
uwag, „Pomerania”, nr 7-8/1992, s. 49. W tej sprawie także głos zabierali, m.in.: Zyg-
munt Szultka, Kaszëbskô Biblëjô – IV Ewanjelje, „Pomerania”, nr 9/1992; Alfred Ma-
jewicz, Kaszubska Biblia, „Pomerania”, nr 10/1993; K. Sroka, Śladami kaszubskich tłu-
maczeń Biblii, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, red. J. Treder 1995, s. 101; 
T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 1997, s. 103.
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coraz większe protesty młodych, aby zreformować pisownię w duchu języka 
kaszubskiego. Zawsze reprezentowałem stanowisko obrony wartości auten-
tycznych, prawdziwych, zgodnych z duchem grupy ludzi, która tworzy swoją 
kulturę. A szczególnie istotny jest punkt odniesienia, z którego się dane zja-
wisko postrzega. Sądzę, iż jedynie uprawniony jest punkt widzenia z wnętrza 
kaszubszczyzny, ponieważ bierze on pod uwagę rozwój i interes tej kultury 
i tego środowiska.24

Pò ùkôzanim sã dolmaczënkù ks. Grëczë „Pòmerania” ògłosa kriticzną 
recenzjã dokazu pióra prof. Édwarda Brézë. Pòtemù rozgòrza diskùsjô, w ja-
czi nie felało emòcjonalnëch wëstąpieniów. Artikle bëłë òsoblëwie ò jakòscë 
przełożënkù. Colemało równak dotikałë téż ùżëtégò w knédze pisënkù.25 
Dlô nôblëższi przińdnotë nôwôżniészé bëło, że ta pòlemika nie pogòrza 
diskùtantów. Òtemkła za to dalszą kôrbiónkã, chtërna nie òdbiwa sã ju w ga-
zétach, le szła bezpòstrzédno midzë przëstojnikama pisënkòwëch systemów. 
Nôlepi ò tim swiôdczi lëst E. Prëczkòwsczégò do prof. É. Brézë z 11 lëstopadni-
ka 1993 r., w chtërnym òkróm nadczidków do pòlemiczi na temat przełożënkù 
Biblii czëtómë téż: pôrã słów ò pjisënkù. Dokładno wczora òdbëło sã zéń-
dzenji w sprawie pjisënkù przëstojnjików refórmë òrtografji. Bëło kòle 20 
lëdzi. Sóm jem je zòrganjizérowôł. Chcôł jem przekònac to całé karno do 
mòżlëwòtë ùgòdë. Wjele jô mëszlã dërch nad òrtografją i sã ùczã. Absolutn-
je jem przekònóni ò pòtrzebje stosowanjô „ò” i „ù” pòdpjarti głosama szkól-
nich i Kaszëbów, chtërni pjiszą pò kaszëbskù. Próbowòł jem na tim zéńdzen-
jim bédowac taką mòżlëwòtã – òdińc òd sistemù zmjitczanjô przez „j” za cenã 

24  J. Drzeżdżon, Opinia – dotycząca tłumaczenia Ewangelii św. Mateùsza, dokona-
nego przez księdza Franciszka Gruczę, 2 marca 1991 r. Słowa negò wiôldżégò prozaji-
ka są aktùlané do dzys, òsoblëwie dlô nôleżników Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Tak 
téż òpiniô, jak i fùlnô dokùmentacjô całégò procesu refòrmë kaszëbsczégò pisënkù 
z lat 1990-1996 pòd titlã Pjisënk kaszëbszczi je w zbiorach aùtora. Nota bene je to 
bëlny materiał, chtëren bë mùszôł bëc bëlno òpracowóny, skònfrontowóny z historią 
kaszëbsczégò pisënkù i wëdóny w ksążce. Pòkôzôłbë w całoscë, jak trudnô bëła droga 
do fùlny akceptacje jãzëkòwégò sztatusu kaszëbiznë i wespólnégò dobëcégò, jaczim 
béł ùgôdënk i przëjãcé òbòwiązëjącégò pisënkù. 
25  E. Breza, Ewangelie po kaszubsku, „Pomerania”, nr 2/1993, s. 30-34; A. Jabłoński, 
E. Pryczkowski, Gorzko wobec recenzji prof. Brezy, „Pomerania”, nr 7-8/1993, s. 47-49; 
E. Breza, Opinii o przekładzie Ewangelii na kaszubski odwołać ani zmienić nie mogę, 
„Pomerania”, nr 10/1993, s. 27-30; M. Jeliński, Recenzent nie szczędził krytycznych 
uwag, „Pomerania”, nr 7-8/1992, s. 49. W ti sprawie téż głos zabierelë, m.jin.: Zyg-
munt Szultka, Kaszëbskô Biblëjô – IV Ewanjelje, „Pomerania”, nr 9/1992; Alfred Ma-
jewicz, Kaszubska Biblia, „Pomerania”, nr 10/1993; K. Sroka, Śladami kaszubskich tłu-
maczeń Biblii, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, red. J. Treder 1995, s. 101; 
T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 1997, s. 103.
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lutnje jem przekònóni ò pòtrzebje stosowanjô „ò” i „ù” pòdpjarti głosama szkól-
nich i Kaszëbów, chtërni pjiszą pò kaszëbskù. Próbowòł jem na tim zéńdzen-
jim bédowac taką mòżlëwòtã – òdińc òd sistemù zmjitczanjô przez „j” za cenã 
dopùszczenjô òznaczanjô labjalizacji. Njijak, njesteti, zeszłi na to nje przëstelë 
i wszëtcë òrzeklë, że sistem „j” bëc mùszi. Szkòda. Mòja situacjô terô je takô, 
że móm wërażac òpjinje wszëtczich zeszłich razã z Gòłąbkã (takô wòla zéń-
dzenja) nawetka procem mòjim mëslóm ò mòżlëwòscë ùstapjenjô z sistemù 
„j”.26 W tym samym czasie pojawiły się też pierwsze deklaracje ustępstw ze 
strony prof. Edwarda Brezy. Dotyczyło to zapisu nosowego „a” przez „ã” i re-
zygnacji ze zbędnego „i” w słowach typu „cziedë”, „jaczié”. Najbardziej spor-
na była wciąż kwestia labializacji. 

Płaszczyzną decydujących ustaleń ortograficznych stała się praca nad mo-
dlitewnikiem Më trzimómë z Bògã27, którego powstawanie wynikało z natu-
ralnej potrzeby coraz częstszego zwracania się do Boga po kaszubsku. Auto-
rzy przekładu korzystali z dorobku zarówno obu tłumaczy Biblii. Na tłumacze-
niu ks. Gruczy oparty jest kanon mszy świętej ujęty w modlitewniku.28 Pra-
ce nad nim przeciągnęły się do pięciu lat między innymi, dlatego że jego au-
torom przyświecała myśl, by ten modlitewnik napisany był we wzorcowej or-
tografii.29 Prof. Breza był autorem recenzji wydawniczej. Odbyło się kilka spo-
tkań na Uniwersytecie Gdańskim z udziałem autorów przekładu oraz profeso-
rów Edwarda Brezy i Jerzego Tredera. W niektórych brali też udział dr Marek 
Cybulski i dr Róża Wosiak-Śliwa.

Kluczem do wspólnego sukcesu była rezygnacja z głoski „j” jako zmięk-
czacza na rzecz „i” (jak w polszczyźnie). Z tą propozycją już wcześniej zgo-
dził się Eugeniusz Gołąbek.30 Z drugiej strony było nim zastosowanie ozna-
czania labializacji, przed czym do końca wzbraniał się prof. Breza. Ostatecz-
ny finał sześcioletnich dyskusji nad ortografią miał miejsce 13 maja 1996 roku 

26  List E. Pryczkowskiego do E. Brezy z 11 listopada 1993 roku.
27  Më trzimómë z Bògã. Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë, przełożëlë i przërëchtowelë: 
E. Gołąbk E. Pryczkowski, Gduńsk 1998. 
28  Më trzimómë z Bògã..., s. 32, gdzie przed tekstem mszy świętej napisano: Na 
pòdstawie tekstu przełożonégò kòle 1985 rokù przez ksãdza prałata Francyszka Grëczã.
29  Zob. kolejne wydania wersji roboczych modlitewnika z lat 1993, 1994 i 1996. 
W pierwszych dwóch zastosowano pisownię z „j” zmiękczającym, w ostatnim z „i”. 
Książeczki są w posiadaniu autora.
30 Zob. referat z 6 grudnia 1994 r. i list z grudnia 1994 r. [w:] Dokumentacja Pjisënk 
Kaszëbszczi.



173

dopùszczenjô òznaczanjô labjalizacji. Njijak, njesteti, zeszłi na to nje przëstelë 
i wszëtcë òrzeklë, że sistem „j” bëc mùszi. Szkòda. Mòja situacjô terô je takô, 
że móm wërażac òpjinje wszëtczich zeszłich razã z Gòłąbkã (takô wòla zéń-
dzenja) nawetka procem mòjim mëslóm ò mòżlëwòscë ùstapjenjô z sistemù 
„j”.26 W tim dëcht czasu pòjawiłë sã téż deklaracje ùstãpstwów ze stronë prof. 
Édwarda Brézë. Chòdzëło ò zapisanié nosowégò „a” przez „ã” i niechanié 
niepòtrzébnégò „i” w słowach tipù „cziedë”, „jaczié”. Nôwikszi tôczel béł 
wiedno z labializacją. 

Pòspòdlim òstatecznégò dogôdaniô sta sã robòta nad mòdlëtewnikã Më 
trzimómë z Bògã27, chtërnégò pòwstôwanié wëszło z prosti pòtrzebë corôz 
czãscészégò zwrôcaniô sã do Bòga pò kaszëbskù. Aùtorzë dolmaczënkù bre-
lë z doróbkù òbùch dolmaczów Biblii. Na dolmaczënkù ks. Grëczë òpiarti je 
kanon mszë swiãti ùjãti w mòdlëtewnikù.28 Robòta nad nim sã przecygnã jaż 
do piãc lat midzë jinszima temù, że aùtorzë baro chcelë, żebë béł òn napi-
sóny we wzorcowim pisënkù.29 Prof. Bréza béł aùtorã bënowi recenzji. Bëło 
czile zéńdzeniów na Ùniwersytece Gduńsczim, na jaczich òkróm aùtorów 
przełożënkù bëlë profesorowie Édwôrd Bréza i Jerzi Tréder. Na niechtërnëch 
bëlë téż dr Mark Cëbùlski i dr Róża Wòszôk-Slëwa.

Kluczã do pòspólnégò dobëcô bëło niechanié zwãkù „j” jakno mitczącégò 
na kòrzisc „i” (jak w pòlaszëznie). Z tą ùdbą ji rëchli zgòdzył sã Eùgeniusz 
Gòłąbk.30 Z drëdżi stronë bëło nim przëstanié na òznôczanié labializacji, czegò 
do kùńca wëstrzégôł sã prof. Bréza. Òstateczno, pò szesc latach kôrbiónczi 
nad pisënkã, doszło 13 maja 1996 rokù do ùgòdë na zéńdzenim zrëchtowó-

26  Lëst E. Prëczkòwsczégò do É. Brézë z 11 lëstopadnika 1993 rokù.
27  Më trzimómë z Bògã. Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë, przełożëlë i przërëchtowelë: 
E. Gołąbk E. Pryczkowski, Gduńsk 1998. 
28  Më trzimómë z Bògã..., s. 32, dze przed tekstã mszë swiãti òstało napisóné: 
Na pòdstawie tekstu przełożonégò kòle 1985 rokù przez ksãdza prałata Francyszka 
Grëczã.
29  Òbaczë Pòstãpné wëdaniô robòczëch wersjów mòdlëtewnika z lat 1993, 1994 
i 1996. W pierszich dwùch béł stosowóny pisënk z „j” mitczącym, w slédnym z „i”. Ksą-
żeczczi są w zbiorach aùtora.
30 Òbaczë referat z 6 gòdnika1994 r. i lëst z gòdnika 1994 r. [w:] Dokumentacja Pji-
sënk Kaszëbszczi.
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na zebraniu zorganizowanym przez Komisję Oświaty ZKP w Gdańsku.31 Na 
spotkanie nie przybył prof. Jerzy Treder, ale przekazał list ze swoim stanowi-
skiem, w którym wyraził on wolę oznaczania labializacji. Ceną za to ustęp-
stwo było też odstąpienie od postulatu rezygnacji z „ł” w odmianie czasow-
ników w 3 osobie liczby pojedynczej, typu „szedł”, „mógł”. Na tym spotka-
niu zamknięto też wcześniej przeanalizowane pozostałe sporne kwestie.32 Już 
wkrótce ortografia ta zyskała szerokie poparcie społeczne. Uznano ją jako naj-
lepszą w historii kaszubskiego piśmiennictwa.33 Zmiana dotyczyła stosowania 
znaku ã zamiast ę (sprawa techniczna) i merytorycznie: zaznaczania labializa-
cji oraz rezygnacji z i po cz, dż w wyrazach typu czedë, dżąc. Wnet też doce-
niono, jak wielkie znaczenie ma ogólnie akceptowana ortografia. Od tego cza-
su wszystkie publikacje ukazują się w pisowni, której wypracowany wzorzec 
najlepiej ukazuje modlitewnik „Më trzimómë z Bògã”.34 

Można się zastanawiać, po co w ogóle mówić o tej historii. Przecież mamy 
system ortograficzny ze ściśle określonymi podstawowymi zasadami. Pisow-
nia jest akceptowana. W niej zapisano już mnóstwo wspaniałych dzieł, jak 
Lekcjonarz „To je słowò Bòżé”, wszystkie podręczniki do nauki w szkole, wie-
le tomów poetyckich i prozatorskich. Wydawałoby się, że teraz należy tylko 
pracować nad udoskonalaniem szczegółów. I to prawda. Problem w tym, że 

31  Jan Antonowicz, Kaszubska ortografia wreszcie ustalona!, „Norda”, 22 maja 
1996 r. W artykule wyjaśniono, że „Norda” od początku istnienia, czyli marca 1995 
roku antycypowała ortograficzny kompromis, przyjmując niemal idealnie później usta-
lone zasady. W ostatnim zdaniu napisano: W praktyce oznacza to, że ustalony 13 maja 
br. system ortograficzny jest prawie taki sam, jaki stosowany jest od początku w na-
szym piśmie „Norda”, za wyjątkiem czwartego punktu. Od tego numeru w odmianie 
czasowników czasu przeszłego liczby pojedynczej dopisywać będziemy „ł”, a więc bę-
dzie: „mógł”, „légł”, „piekł”, itd.
32  Osobiście uważam, że kwestia zaznaczania labializacji samogłosek „ò” i „ù” za-
wsze była najważniejsza. Prof. Breza (wcześniej prof. Jerzy Treder) zgodził się na fakul-
tatywny zapis („o” albo „ò”). To wystarczało. Już ówczesna praktyka wyraźnie wska-
zywała, że wszyscy będą korzystali z tej możliwości. Szybko stały się normą zapisy „ò” 
i „ù” w nagłosie i po spółgłoskach: b, ch, f, g, k, m, p, w. Niezaznaczanie labializacji 
obecnie traktowane jest jak błąd ortograficzny. 
33  Zob.: E. Pryczkowski, Wielki finał, „Norda”, 8 czerwca 2001 r.; Jan Antonowicz, 
Pisownia bez tajemnic, „Norda”, 24 maja 2002 r.; Jan Antonowicz, Święto kaszubskiej 
mowy, „Norda”, 31 maja 2002 r.; zob. też: Protokoły z posiedzeń Komisji Konkursu Re-
cytatorskiego Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” w Chmielnie z lat 1997-2007.
34  Zastosowane tam rozwiązania były efektem głębokich analiz i dyskusji z udzia-
łem profesorów E. Brezy i J. Tredera oraz autorów modlitewnika. Większość ówcze-
snych rozwiązań antycypowała późniejsze dyskusje, np. wariant stacjô, ewanieliô za-
miast stacëjô, ewanielëjô. Słuszność takiego rozwiązania potwierdziła na mocy uchwa-
ły Rada Języka Kaszubskiego w 2007 roku.
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nym przez Kòmisją Òswiatë KPZ we Gduńskù.31 Na zéńdzenié nie przëszedł 
prof. Tréder, ale przekôzôł lëst ze swòjim stanowiszczã, w jaczim dôł znac, że 
dlô nie céchòwanié diftóngòwëch zwãków mòże bëc. W tëch tuszach trzeba 
bëło pòpùscëc z pòstulatu niechaniô z „ł” w czasnikòwi òdmianie w 3 persó-
nie pòjedinczny lëczbë, tipù „szedł”, „mógł”. Na tim zéńdzenim zamkłé téż 
òstałë wszëtczé jinszé sztridné sprawë.32 Ju wnetka pisënk nen béł baro acht-
niony przez lëdzy. Ùznóny béł za nôbëlniészi w dzejach kaszëbsczi pismie-
niznë.33 Zmiana tikała sã wëzwëskaniô znakù ã miast ę (technicznô sprawa) 
i meritoriczno: céchòwaniô labializacje a téż òprzestaniô ùżiwaniô i pò cz, dż 
w słowach ôrtu czedë, dżąc. Wnet téż lëdze docenilë, jak wiôldżé mô znacze-
nié òglowò achtniony pisënk. Òd te czasu wszëtczé pisma są ju w tim pisënkù, 
chtërnégò nôlepszé mòdło dôwô mòdlëtewnik „Më trzimómë z Bògã”.34 

Mógłbë na tim sztanowac, do cze w całoscë gadac ò ti historii. Kò mómë 
doch pisënkòwi system z dëchtowno przëjãtima pòdstawòwima reglama. Pi-
sënk je achtniony. W nim je ju ùjãté wiele wspaniałëch dokazów, jak Lekcjo-
nôrz „To je słowò Bòżé”, wszëtczé ùczbòwniczi do nôùczi w szkòle, wiele to-
mów pòeticczich i prozatorsczich. Kò wëdôwô sã, że terô leno nót je doze-
rac gò. I to je prôwda. Jiwer le je w tim, że co jaczis czas sã pòjôwiają próbë 

31  Jan Antonowicz, Kaszubska ortografia wreszcie ustalona!, „Norda”, 22 maja 
1996 r. W artiklu òstało wejasnioné, że „Norda” òd pòczątkù jistnieniô, to je òd 
strëmiannika 1995 rokù anticypòwała pisënkòwi ùgôdënk, przëjimającë prawie jideal-
no pózni dogôdóné wskôzë. W slédnym zdaniu òstało napisóné: W praktyce oznacza 
to, że ustalony 13 maja br. system ortograficzny jest prawie taki sam, jaki stosowany 
jest od początku w naszym piśmie „Norda”, za wyjątkiem czwartego punktu. Od tego 
numeru w odmianie czasowników czasu przeszłego liczby pojedynczej dopisywać bę-
dziemy „ł”, a więc będzie: „mógł”, „légł”, „piekł”, itd.
32  Mëszlã, że sprawa zaznaczaniô labializacji samòzwãków „ò” i „ù” wiedno bëła 
nôwôżniészô. Prof. Bréza (rëchli prof. Jerzi Tréder) zgòdzył sã na fakùltatiwny zapisënk 
(„o” abò „ò”). To sygło. Ju wnenczasnô praktika wërazno pòkôza, że wszëtcë bãdą 
kòrzëstalë z ti mòżlëwòscë. Chùtkò stałë sã normą zapisënczi „ò” i „ù” w nagłosu i pò 
współzwãkach: b, ch, f, g, k, m, p, w. Nieòznôczanié labializacji je terô traktowóné jak-
no pisënkòwô fela. 
33  Òbaczë: E. Pryczkowski, Wielki finał, „Norda”, 8 czerwińca 2001 r.; Jan Antono-
wicz, Pisownia bez tajemnic, „Norda”, 24 maja 2002 r.; Jan Antonowicz, Święto ka-
szubskiej mowy, „Norda”, 31 maja 2002 r.; zob. też: Protokoły z posiedzeń Komisji 
Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” w Chmielnie z lat 
1997-2007.
34  Wëzwëskóné tam rozwiązania bëłë efektã głãbòczich analizów i kôrbión-
ków z ùdzélã É. Brézë i J. Trédra a téż aùtorów mòdlëtewnika. Wikszosc rozwiąza-
niów anticypòwała pózniészé kôrbiónczi, np. wariant stacjô, ewanieliô miast sta-
cëjô, ewanielëjô. Dobrotã taczégò rozwiązaniô pòcwierdzëła ùchwôlënkã Radzëzna 
Kaszëbsczégò Jãzëka w 2007 rokù.
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co pewien czas pojawiają się próby poprawiania tego, co już dawno zostało 
przemyślane i ustalone. Przykładem jest choćby kwestia końcówek „-ëjô”, czy 
„-ijô”, w przykładowych słowach „stacëjô”, „litanijô”. Nad tą kwestią debato-
wano długo i mądrze. Wspólnie stwierdzono, że zapis zastosowany w przy-
wołanym modlitewniku „Më trzimómë z Bògã”, potem w Lekcjonarzu, a tak-
że w podręcznikach Danuty Pioch, jest lepszy. Innym przykładem jest próba ja-
kiejś „hiperkaszubskości”, czyli zbędnego oznaczania labializacji przez „ù”, np. 
w imionach „Eùgeniusz” (wymowa: Ełygeniusz), czy „Eùropa” (Ełyropa), albo 
„Faùstin” (Fałystin), czy „Faùstina” (Fałystina). Przecież nikt tak tych imion nie 
wymawia. Każdy mówi: Eugeniusz (wym. Ełgeniusz), Europa (Ełropa), Faustin 
(Fałstin), Faustina (Fałstina). Oczywiście powinno być „nôùka” (wym: nyłyka, 
nie nyłka!). Dlatego warto przybliżyć dzisiejszym użytkownikom trudną dro-
gę, jaką przeszliśmy z kaszubską ortografią pod koniec lat 80-tych i w pierw-
szej połowie lat 90-tych XX wieku.35 Zwłaszcza po to, by czerpać z tego wie-
dzę i ponownie nie wracać do spornych kwestii tylko po to, by po pewnym 
czasie i tak przyjąć bardzo dobre – by nie rzec wprost: znakomite – ustalenia 
z tamtych lat, ujęte w „Më trzimómë z Bògã”, a po dziesięciu latach w „To je 
słowò Bòżé”.

* O wcześniejszych opracowaniach pisowni por. E. Breza, Rys historyczny 
pisowni kaszubskiej [w:] Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk 1975, s. 33-38; 
wyd. II, Gdańsk 1984, s. 55-59.

35  Powstało wówczas bardzo dużo artykułów, felietonów, elaboratów. Większość 
nie była publikowana. Po gruntownym opracowaniu mógłby to być dobry materiał dy-
daktyczny. 
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pòprôwianiô tegò, co ju dôwno òstało przemëszloné i przëklepóné. Przikładã 
je chòcle sprawa zakùńczeniów „-ëjô”, czy „-ijô”, w przikładowëch słowach 
„stacëjô”, „litanijô”. Nad tą sprawą bëło gôdóné długò i rozëmno. Razã bëło 
ùsejmikòwóné, pò gruńtownym rozważenim procemnëch se argùmeńtów, że 
zôpis òstawiony w mòdlëtewnikù „Më trzimómë z Bògã”, pòtemù w Lekcjo-
narzu, a mët w ùczbòwnikach Danutë Pioch, je lepszi. Jinszim przikładã je pró-
ba jaczis „hiperkaszëbskòscë”, to je niepòtrzébnégò céchòwaniô „u” jakno 
„ù”, np. w mionach „Eùgeniusz” (wëmòwa: Ełygeniusz), czë „Eùropa” (Ełyro-
pa), abò „Faùstin” (Fałystin), czë „Faùstina” (Fałystina). Kò nicht doch tak tëch 
mionów nie gôdô. Kòżdi rzecze: Eugeniusz (wëm. Ełgeniusz), Europa (Ełropa), 
Faustin (Fałstin), Faustina (Fałstina). Rzecz jasnô, że mùszi bëc „nôùka” (wëm: 
nyłyka, nié nyłka!). Temù wôrt je przëblëżëc dzysdniowim ùżëtkòwnikóm 
drãgą drogã, jaką më przeszlë z kaszëbsczim pisënkã pòd kùnc lat 80-tëch 
i w pierszi pòłowie lat 90-tëch XX wiekù.35 Òsoblëwie pò to, żebë brac z tegò 
wiédzã i sã nie copac do sztridnëch sprôw leno pò to, żebë pò jaczims cza-
su i tak przëjąc baro dobré – bë nie rzec prosto: prima – ùstalenia z tëch tam 
lat, ùjãté w „Më trzimómë z Bògã”, a pò dzesãc latach w „To je słowò Bòżé”.

* Ò rëchlészich òpracowaniach pisënkù pòr. É. Bréza, Rys historyczny pi-
sowni kaszubskiej [w:] Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk 1975, s. 33-38; 
wëd. II, Gdańsk 1984, s. 55-59.

35  Wneczas pòwstało baro wiele artiklów, felietónów, elabòratów. Wikszosc nie bëła 
pùblëkòwónô. Pò dokładnym òpracowanim mógłbë to bëc bëlny szkòłowi materiał. 
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Marek Cybulski

O samogłoskowych alternacjach jakościowych 
w gwarach kaszubskich i w procesie tworzenia się 

kaszubskiego języka literackiego

Alternacje morfonologiczne to wymiany głosek w obrębie jednego morfe-
mu wyrazu uwarunkowane kontekstem fonologicznym lub morfologicznym, 
rzadziej leksykalnym. Zachodzą one w formach fleksyjnych (formach odmiany 
wyrazów) i w derywatach słowotwórczych (wyrazach pochodnych). We flek-
sji występują w tematach fleksyjnych (np. krowa : krów) i w końcówkach (np. 
-ima : -yma w narzędniku liczby mnogiej, np. krowima : czôrnyma), w słowo-
twórstwie zaś w tematach słowotwórczych (np. krowa : krówka), w przed-
rostkach (np. òb- : òbe-, por. òbcyc : òberwac) i w przyrostkach (np. -iszcze : 
-yszcze : -ëszcze, por. òwsniszcze : òwsëszcze). Ze względu na typ uczestni-
czących w nich głosek alternacje morfonologiczne dzielą się przede wszystkim 
na alternacje samogłoskowe i alternacje spółgłoskowe, a ponadto na alter-
nacje samogłoskowo-spółgłoskowe (np. m : ą, por. dmã : dąc, weznã : wząc) 
i samogłoskowo-grupowe (np.’el : ło, por. mielã : młoc). Najczęstsze są dwa 
pierwsze typy. Ze względu na charakter wymiany wyróżnia się alternacje jako-
ściowe, np. e : é (np. brzegù : brzég) i ilościowe, np. Ø : e (np. sostra : soster, 
mòdlëtew : mòdlëtwë)1. 

Gdy chodzi o kaszubskie alternacje spółgłoskowe, są one zasadniczo 
wspólne z polszczyzną, zwłaszcza spółgłoskowe jakościowe, np. b : b’, por. ji-
zba, w jizbie; p : p’, por. tëlpa : tëlpie; f : f’, por. arfa : arfie; w : w’, por. bùlwa 
: bùlwie; m : m’, por. dim : dëmic; n : ń, por. bruny, bruńszi; l : ł, por. kòzeł : 
kòzlã; r : rz, por. lëtra : lëtrze; t : c, por. salôta : salôce; d : dz, por. brózda : 
brózdze; s : sz, por. pisac : piszã; z : ż, por. kazac, kôżã; k : cz, por. łëk : łëczk; 
k :c, por. krëszka : krëszce; g : ż, por. noga : nóżka; g : dz, por. droga : drodze; 
ch : sz, por. piotrëcha : piotrëszka, ptôch : ptôszk, też -zd- : -żdż-, por. jazdz : 
jażdżewsczi; -zg- : -żdż-, por. brëzga : brëżdżowka.

Zakres alternacji spółgłoskowych jakościowych jest w języku kaszub-
skim często inny niż w języku polskim. Częstsze w kaszubszczyźnie są przede 

1  Por. M. Cybulski, Alternacje morfonologiczne, Alternacje samogłoskowe, Alterna-
cje spółgłoskowe, Alternacje typu samogłoska : zero, [w:] Język kaszubski. Poradnik 
encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2006, s. 1821.
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Mark Cëbùlsczi

Ò samòzwãkòwëch kwalitetowëch alternacjach 
w kaszëbsczich gwarach i òb czas twòrzeniô sã 

kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka 

Mòrfònologòwé alternacje to wëmiana zwãków w òbrëmienim jednégò 
mòrfemù słowa ùwarunkòwóné fònologòwim abò mòrfòlogòwim kòntekstã, 
rzôdzy leksykalnym. Zachòdzą òne w fleksjowëch fòrmach (fòrmach òdmianë 
słowów) i w słowòtwórczëch deriwatach (pòchòdnëch słowach). We flek-
sje wëstãpùją w fleksjowëch témach (np. krowa : krów) i w kùnôszkach 
(np. -ima : -yma w nôrzãdnikù wielny lëczbë, np. krowima : czôrnyma), 
zôs w słowòtwórstwie w słowòtwórczëch témach (np. krowa : krówka), 
w przedrostkach (np. òb- : òbe-, pòr. òbcyc : òberwac) i w przërostkach 
(np. -iszcze : -yszcze : -ëszcze, pòr. òwsniszcze : òwsëszcze). Zdrzącë na ôrt 
ùczãstniczącëch w nich zwãków mòrfònologòwé alternacje dzelą sã przede 
wszëtczim na samòzwãkòwé alternacje ë spółzwãkòwé alternacje, a wicy na 
samòzwãkòwò-spółzwãkòwé alternacje (np. m : ą, pòr. dmã : dąc, weznã : 
wząc) ë samòzwãkòwò-grëpòwé (np.’el : ło, pòr. mielã : młoc). Nôczãstszé są 
dwa pierszé ôrtë. Ze wzglãdë na charakter wëmianë wëapartniô sã kwaliteto-
wé alternacje, np. e : é (np. brzegù : brzég) ë wieloscowé, np. Ø : e (np. sostra 
: soster, mòdlëtew : mòdlëtwë)1.

Czej jidze ò kaszëbsczé spółzwãkòwé alternacje, są òne zasadniczo we-
spólné z pòlaszëzną, òsoblëwie spółzwãkòwé kwalitetowé, np. b : b’, pòr. ji-
zba, w jizbie; p : p’, pòr. tëlpa : tëlpie; f : f’, pòr. arfa : arfie; w : w’, pòr. bùlwa 
: bùlwie; m : m’, pòr. dim : dëmic; n : ń, pòr. bruny, bruńszi; l : ł, pòr. kòzeł : 
kòzlã; r : rz, pòr. lëtra : lëtrze; t : c, pòr. salôta : salôce; d : dz, pòr. brózda : 
brózdze; s : sz, pòr. pisac : piszã; z : ż, pòr. kazac, kôżã; k : cz, pòr. łëk : łëczk; 
k :c, pòr. krëszka : krëszce; g : ż, pòr. noga : nóżka; g : dz, pòr. droga : drodze; 
ch : sz, pòr. piotrëcha : piotrëszka, ptôch : ptôszk, też -zd- : -żdż-, pòr. jazdz : 
jażdżewsczi; -zg- : -żdż-, pòr. brëzga : brëżdżowka.

Òbrëmienié spółzwãkòwëch kwalitetowëch alternacjów je w kaszëbsczim 
jãzëkù czãsto jiné niżlë w pòlsczim jãzëkù. Czãstszé w kaszëbiznie są przede 

1  Pòr. M. Cybulski, Alternacje morfonologiczne, Alternacje samogłoskowe, Alterna-
cje spółgłoskowe, Alternacje typu samogłoska : zero, [w:] Język kaszubski. Poradnik 
encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2006, s. 1821.
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wszystkim wymiany t : c, por. bót : bócëk oraz : d-dz, por. wòda : w wòdze, co 
jest konsekwencją kaszubienia, a na północy i w centrum również k : cz, por. 
krótkô : krotczi, i g : dż, por. noga : nodżi, rzadziej ch : sz, por. mùcha : mùszi, 
marszew : marchwi, co jest efektem zmiękczenia k’, g’ i ch’. Na południu Ka-
szub w wyniku owego zmiękczenia powstają ć i dź, por. takô : taci, noga : no-
dzi. Mniejszy zakres niż w języku polskim mają w języku kaszubskim alternacje 
b’ : b, p’ : p, w’ : w, m’ : m, np. karp : karpë, jastrzib : jastrzëba.

Dla fleksji kaszubskiej szczególnie charakterystyczna jest alternacja ł : Ø 
w wygłosie form 3 osoby rodzaju żeńskiego i męskiego czasu przeszłego cza-
sowników o temacie spółgłoskowym, por. mògła : móg (czego jednak nie za-
znacza się w piśmie).

Kaszubskie alternacje samogłoskowe można podzielić na trzy grupy:
1) takie same jak we współczesnej polszczyźnie, np. ‘e : a, por. lezc : ła-

zëc; swiece : swiat; sąsedze : sąsada (choć tu spotykamy się również z wyrów-
naniem typu sąsada : sąsadze); ‘e : o/ò, por. wiezc : wòzëc; ‘e : o/ó, por. aniół : 
aniele; e : Ø, por. wesz : wszë; ã : ą, por. dãbë : dąb; o : ó, por. krowa : krów;

2) takie same jak w polszczyźnie historycznej, np. a : ô, por. sadu : sôd; 
e :  é, por. brzegù : brzég;

3) specyficznie kaszubskie, np. ë : i/y, por. rëba : rib, sëna : syn; pëtac : 
pitóm; ë : u/ù, por. lëdu : lud, cëda : cud; ą : i/y, por. trząs : trzisc; ã : i/y, por. 
wzãti : wzyc; ã : ë, por. celãta : celëca; ë : Ø, por. brëwiô/bërwiô : brwie; é : ë, 
por. kréw : krëwi; é : ó, por. sétme : sódemka, jeséń : jesónka; e : a, por. sedzec 
: sadzac; e : o, por. sestrzónk : sostra; e : ó, por. w jeseni : jesónka.

Zakres oboczności samogłoskowych wspólnych z polszczyzną bywa jed-
nak różny.

Najczęściej w języku kaszubskim występują alternacje a : ô, e : é, o : ó/ò, 
ë : i, y, u/ù, a : ó (przed m, n) oraz ã : ą. W zakresie ich występowania docho-
dzi do różnego rodzaju wyrównań w poszczególnych gwarach kaszubskich 
i w języku pisarzy, dlatego temu zagadnieniu poświęcę uwagę w dalszej czę-
ści niniejszego tekstu.

Do wymienionych wyżej alternacji dochodzi w obrębie różnych form flek-
syjnych danego wyrazu lub w grupie wyrazów pochodnych najczęściej wtedy, 
gdy określona forma danego wyrazu kończy się na spółgłoskę dźwięczną (lub 
grupę spółgłosek dźwięcznych), a przed ową spółgłoską (lub grupą spółgło-
sek) występuje samogłoska ô, é, ó, i lub u/ù, ą, a także ó przed spółgłoskami m 
i n. Gdy w innych formach odmiany danego wyrazu lub w jego wyrazach po-
chodnych po owej końcowej dotąd spółgłosce pojawiają się następne samo-
głoski, poprzedzająca samogłoska wymienia się odpowiednio na: a, e, o/ò, ë, 
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wszëtczim wëmianë t : c, pòr. bót : bócëk a téż : d-dz, pòr. wòda : w wòdze, co 
je kònsekwencją kaszëbieniô, a na nordze i w ceńtrum téż k : cz, pòr. krótkô : 
krotczi, i g : dż, pòr. noga : nodżi, rzôdzy ch : sz, pòr. mùcha : mùszi, marszew 
: marchwi, co je efektã zmikczeniô k’, g’ i ch’. Na pôłnim Kaszëb w wënikù 
negò zmikczeniô pòwstôwają ć i dź, pòr. takô : taci, noga : nodzi. Miészé 
òbrëmienié niżlë w pòlsczim jãzëkù mają w kaszëbsczim jãzëkù alternacje b’ : 
b, p’ : p, w’ : w, m’ : m, np. karp : karpë, jastrzib : jastrzëba.

Dlô kaszëbsczi fleksje òsoblëwie charakteristicznô je alternacja ł : Ø 
w wëgłosu fòrm 3 òsobë białogłowsczégò ôrtu i chłopsczégò ùszłégò cza-
su czasników ò spółzwãkòwi témie, pòr. mògła : móg (czegò równak nie za-
znôczô sã w pismie).

Kaszëbsczé samòzwãkòwé alternacje mòże pòdzelëc na trzë grëpë:
1) jistné jak we dzysdniowi pòlaszëznie, np. ‘e : a, pòr. lezc : łazëc; swie-

ce : swiat; sąsedze : sąsada (chòc tu spòtikómë sã téż z wërównanim ôrtu są-
sada : sąsadze); ‘e : o/ò, pòr. wiezc : wòzëc; ‘e : o/ó, pòr. aniół : aniele; e : Ø, 
pòr. wesz : wszë; ã : ą, pòr. dãbë : dąb; o : ó, pòr. krowa : krów;

2) jistné jak w historiczny pòlaszëznie, np. a : ô, pòr. sadu : sôd; e : é, pòr. 
brzegù : brzég;

3) apart kaszëbsczé, np. ë : i/y, pòr. rëba : rib, sëna : syn; pëtac : pitóm; 
ë : u/ù, pòr. lëdu : lud, cëda : cud; ą : i/y, pòr. trząs : trzisc; ã : i/y, pòr. wzãti 
: wzyc; ã : ë, pòr. celãta : celëca; ë : Ø, pòr. brëwiô/bërwiô : brwie; é : ë, pòr. 
kréw : krëwi; é : ó, pòr. sétme : sódemka, jeséń : jesónka; e : a, pòr. sedzec : 
sadzac; e : o, pòr. sestrzónk : sostra; e : ó, pòr. w jeseni : jesónka.

Òbrëmienié samòzwãkòwëch òbòcznoscy wespólnëch z pòlaszëzną rów-
nak biwô wszelejaczé.

Nôczãscy w kaszëbsczim jãzëkù wëstãpiwają alternacje a : ô, e : é, o : ó/ò, 
ë : i, y, u/ù, a : ó (przed m, n) a téż ã : ą. W òbrëmienim jich wëstãpòwaniô do-
chôdô do wszelejaczégò ôrtu wërównaniów w apartnëch kaszëbsczich gwa-
rach i jãzëkù pisarzów, dlôte ò tim zagadnienim mdze w dalszim dzélu negò 
tekstu. 

Do wëmienionëch wëżi alternacjów dochôdô w òbrãbie wszeleja-
czich fleksjowëch fòrm dónégò słowa abò w grëpie pòchòdnëch słowów 
nôczãscy tej, czej òkreszlonô fòrma danégò słowa kùńczi sã na zwãczny 
spółzwãk (abò grëpã zwãcznëch spółzwãków), a przed nym swpółzwãkã 
(abò grëpą spółzwãków) wëstãpùje samòzwãk ô, é, ó, i abò u/ù, ą, a téż ó 
przed spółzwãkama m i n. Czedë w jinëch fòrmach òdmianë dónégò sło-
wa abò w jegò pòchòdnëch słowach pò nym kùńcowim dotąd wespółzwãkù 
pòjôwiają sã nôstãpné samòzwãczi, pòprzedzający samòzwãk wëmieniwô sã 
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ã, a także a przed m i n. Najczęściej zjawisko to zachodzi w obrębie rzeczow-
ników męskich w mianowniku rodzaju męskiego w opozycji do form pozosta-
łych przypadków, np. dôr : darë, sąsôd : sąsada (tu drugi wyraz może być for-
mą dopełniacza liczby pojedynczej rodzaju męskiego lub też mianownika ro-
dzaju żeńskiego), zjôzd : zjazdu, sniég : sniedżi, głóg : głogù, dim : dëmù, cud 
: cëda, ząb : zãbë, Pòmorzón : Pòmorzanie. Rzadziej taka wymiana występuje 
w rzeczownikach żeńskich i nijakich w dopełniaczu liczby mnogiej z końców-
ką zerową w opozycji do form pozostałych przypadków (współcześnie czę-
ściej w dopełniaczu liczby mnogiej pojawiają się formy z końcówką -ów), np. 
sprawa : sprôw, jaja : jôj, niedzela : niedzél, strona : strón, jezoro : jezór, rëba 
: rib, kòlano : kòlón. Gdy chodzi o czasownik, wymiany takie zachodzą w for-
mach czasu przeszłego rodzaju męskiego w opozycji do form pozostałych (tu 
już trudniej znaleźć przykłady na wszystkie pary głosek), np. miôł : miała, mia-
ło, mielë; pitôł : pitała, pitalë/pitelë; krącył : krącëła, również w drugiej osobie 
liczby pojedynczej trybu rozkazującego w formach z końcówką -ë w opozycji 
do form bez końcówki, np. pòkôż mie wobec pòkażë mie, zrób to wobec zro-
bi to. Ponadto opisane wyżej alternacje występują w przymiotnikach i zaim-
kach przymiotnych rodzaju męskiego w formie prostej w opozycji do pozosta-
łych form, np. rôd : rada, sóm : sama.

Gdy chodzi o koniugację, język kaszubski zachował również starą prain-
doeuropejską alternację w temacie czasowników. Dotyczy ona czasowników 
koniugacji -óm, -ôsz; -ã, -isz; -ém, -ész i polega na tym, że tematyczna samo-
głoska a, e, o (ta ostatnia stosunkowo rzadko), ë, ã w temacie bezokolicznika 
i trybu rozkazującego wymienia się odpowiednio na ô, é, ó, i, y, u/ù, ą w tema-
cie form osobowych czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego, np. gadac, 
gadôj : gôdô, gôdôł, gôdała; spiewac, spiewôj : spiéwóm, spiéwôł, spiéwa-
ła; chwalëc, chwalë : chwôlã, chwôlił, chwôlëła, mòwic, mòwi : mówi, mówił, 
mówiła; kãpac, kãpi : kąpie, kąpôł, kąpała; rãbac, rãbi : rąbi, rąbôł, rąbała2.

Ten dość skomplikowany system alternacji spowodował, że w gwarach 
kaszubskich doszło do wielu wyrównań i uproszczeń. Jeśli więc na południu 
Kaszub nie ma samogłoski ë, to konsekwencją tego jest brak alternacji wte-
dy, gdy w innych gwarach pojawia się owa samogłoska. Poza tym na Kaszu-
bach środkowych w gwarach wokół Kartuz doszło do wyrównań na tle wystę-
powania głoski ë.

Pisarze posługujący się kaszubszczyzną najczęściej pisali swą gwarą rodzi-
mą, toteż w ich języku wymienione alternacje występują bądź nie występują. 

2  E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska, Gdańsk 1981, s. 61.
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pasowno na: a, e, o/ò, ë, ã, a téż a przed m i n. Nôczãscy to zjawiskò zachôdô 
w òbrãbie chłopsczich jistników w nazéwôczù chłopsczégò ôrtu w òpòzycje 
do fòrmów pòzostałëch przëpôdków, np. dôr : darë, sąsôd : sąsada (tu drëdżé 
słowò mòże bëc fòrmą rodzôcza pòjedińczny lëczbë chłopsczégò ôrtu abò téż 
nazéwôcza białogłowsczéò ôrtu), zjôzd : zjazdu, sniég : sniedżi, głóg : głogù, 
dim : dëmù, cud : cëda, ząb : zãbë, Pòmorzón : Pòmorzanie. Rzôdzy takô 
wëmiana wëstãpùje w jistnikach białogłowsczich i nijaczich w rodzôczu wiel-
ny lëczbë z zerowim kùnôszkã w òpòzycje do fòrmów pòzostałëch przëpôd-
ków (terôczas czãscy w rodzôczu wielny lëczbë pòjôwiają sã fòrmë z kùnôszkã 
-ów), np. sprawa : sprôw, jaja : jôj, niedzela : niedzél, strona : strón, jezo-
ro : jezór, rëba : rib, kòlano : kòlón. Czej jidze ò czasnik, wëmianë taczé za-
chôdają w fòrmach ùszłégò czasu chłopsczégò ôrtu w òpòzycje do pòòstałëch 
fòrmów (tu ju cãżi nalezc przikładë na wszëtczé pôrë zwãków), np. miôł : 
miała, miało, mielë; pitôł : pitała, pitalë/pitelë; krącył : krącëła, téż w drëdżi 
òsobie pòjedińczny lëczbë rozkôzownika w fòrmach z kùnôszkã -ë w òpòzycje 
do fòrmów bez kùnôszka, np. pòkôż mie procëm pòkażë mie, zrób to pro-
cëm zrobi to. Wicy, òpisóné wëżi alternacje wëstãpùją w znankòwnikach 
ë znankòwnikòwëch zamionach chłopsczégò ôrtu w prosti fòrmie w òpòzycje 
do pòòstałëch fòrmów np. rôd : rada, sóm : sama.

Czej jidze ò kòniugacją, kaszëbsczi jãzëk zachòwôł téż stôrą 
prajindoeùropejską alternacjã w témie czasników. Tikô sã òna czasników 
kòniugacje -óm, -ôsz; -ã, -isz; -ém, -ész ë pòlégô na tim, że témòwi samòzwãk 
a, e, o (ne slédny stosënkòwò rzôdkò), ë, ã w témie nieòznacznika i roz-
kôzownika wëmieniwô sã pasowno na ô, é, ó, i, y, u/ù, ą w témie persóno-
wëch fòrmów terôczasnégò czasu, przińdnégò i ùszłégò, np. gadac, gadôj : 
gôdô, gôdôł, gôdała; spiewac, spiewôj : spiéwóm, spiéwôł, spiéwała; chwa-
lëc, chwalë : chwôlã, chwôlił, chwôlëła, mòwic, mòwi : mówi, mówił, mówiła; 
kãpac, kãpi : kąpie, kąpôł, kąpała; rãbac, rãbi : rąbi, rąbôł, rąbała2.

Na dosc skòmplikòwónô systema alternacje spòwòdowała, że w kaszëb-
sczich gwarach doszło do wielu wërównaniów i ùproszczeniów. Jeżlë wiãc na 
pôłnim Kaszëb ni ma samòzwãkù ë, to kònsekwencją tegò je brak alternacje 
tedë, czej w jinëch gwarach pòjôwiô sã nen samòzwãk. Òkróm tegò na we-
strzédnëch Kaszëbach w gwarach z òkòlégò Kartuz doszło do wërównaniów 
na tle wëstãpòwaniô zwãkù ë.

Pisarze, jaczi wëzwëskiwalë kaszëbiznã, nôczãscy pisalë swòją domôcą gwa-
rą, temù téż w jich jãzëkù wëmienioné alternacje wëstãpùją abò nie wëstãpùją. 

2  E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska, Gdańsk 1981, s. 61.
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Jan Trepczyk na przykład w swym słowniku konsekwentnie stosuje czasowni-
kowe formy bezokolicznika, por. gôdac, chwôlëc, spiéwac, a ks. Franciszek Gru-
cza w przekładzie biblijnym zastosował formę reszëł. Można tu przywołać rów-
nież tytuł jednego z wierszy Alojzego Nagla Nie spiéwôj pusti nocë. Ten typ bra-
ku oboczności może być spowodowany tendencją do zwiększenia w tekście fre-
kwencji głosek specyficznie kaszubskich, „apartnych”, ale na przykład u Gruczy 
pochodzącego z Kaszub środkowych może być także cechą jego rodzimej gwary.

Zarysowana wyżej problematyka w zakresie występowania bądź braku 
wymienionych morfonologicznych alternacji samogłoskowych odgrywała i od-
grywa ważną rolę w procesie kodyfikacji języka. Pracując bowiem nad tworze-
niem kaszubskiego języka literackiego, decydujemy się na przyjęcie pewnych 
form, odrzucamy zaś inne. W wypadku literackich tekstów kaszubskich zasto-
sowanie pewnych form było i jest określonym wyborem, toteż już w najwcze-
śniejszych tekstach próbowano w tym zakresie kaszubszczyznę kodyfikować. 
Próby te najlepiej są widoczne w słownikach kaszubskiego języka literackiego, 
w których obok form podstawowych wyrazu podawane są również niektó-
re pozostałe formy. Dlatego, gdy chodzi o rzeczowniki, porównałem sytuację 
w zakresie występowania alternacji samogłoskowych w Słowniku języka po-
morskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta3, Słowarzu kaszëbskò-pòlsczim 
Aleksandra Labudy4, Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefa-
na Ramułta scalonym i znormalizowanym przez Jerzego Tredera5 oraz w Ka-
szëbsczim słowarzu normatiwnym Eugeniusza Gołąbka6, to zaś odniosłem do 
sytuacji kaszubszczyzny gwarowej opisanej w Słowniku gwar kaszubskich na 
tle kultury ludowej ks. dra Bernarda Sychty7. Formy zawarte w słowniku Sych-
ty podzieliłem (zgodnie z zawartymi tam kwalifikatorami) według kryteriów 
geograficznych na północnokaszubskie, środkowokaszubskie i południowoka-
szubskie. W dalszym ciągu niniejszego tekstu będzie mowa tylko o rzeczowni-
kach rodzaju męskiego, bo ze względu na ich dość dużą liczbę porównanie ich 
sytuacji będzie bardziej znaczące statystycznie, choć w opracowaniu książko-

3 S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893; tegoż, 
Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, cz. II, oprac. i wstępem opatrzyła 
H. Horodyska, Kraków 1993.
4  A. Labuda, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, opracowanie naukowe E. Brezy, Gdańsk 1982.
5  S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował 
J. Treder według wydań Akademii Umiejętności z roku 1893 i Polskiej Akademii Umie-
jętności z roku 1993, Gdańsk 2003.
6  E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
7  B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1-7, Wrocław – War-
szawa – Kraków 1967−1976.
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Jón Trepczik na przëmiôr w swòjim słowarzu niepòpùstno stosëje czasnikòwé 
fòrmë bezòkòlëcznika, pòr. gôdac, chwôlëc, spiéwac, a ks. Francëszk Grëcza 
w bibliowim przekładze ùżił fòrmë reszëł. Mòżna téż tuwò przëwòłac titël jedny 
z wiérztów Alojzégò Nôgla Nie spiéwôj pusti nocë. Nen ôrt brakù òbòcznoscë 
mòże bëc spòwòdowóny tendencją do zwikszeniô w teksce frekwencje zwãków 
òsoblëwie kaszëbsczich, „apartnëch”, ale na przëmiôr kòl Grëczë, jaczi je z we-
strzédnëch Kaszëb – mòże bëc téż znanką jegò domôcy gwarë.

Nacéchòwónô wëżi problematika w òbrëmienim wëstãpòwaniô abò 
brakù wëmienionëch mòrfònologòwëch samòzãkòwëch alternacjów bëła i je 
wôżnô ób czas kòdifikacje jãzëka. Bò robiącë nad usôdzanim kaszëbsczégò 
lëteracczégò jãzëka, decydëjemë sã na przëjãcé gwësnëch fòrmów, zôs jin-
szé òdrzucómë. W przëtrôfkù lëteracczich kaszëbsczich tekstów ùżiwanié 
gwësnëch fòrmów bëło i je òkreszlonym wëbòrã, temù téż ju w nôrëchlészich 
tekstach, bëłë w tim òbrëmienim próbë kòdifikacje kaszëbiznë. Ne próbë nôle-
pi widzec w słowarzach kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka, w chtërnëch kòle 
spòdlich fòrmów słowa pòdôwóné są téż niechtërné pòòstałé fòrmë. Dlôte, 
czej jidze ò jistniczi, pòrównôł jem sytuacją w òbrëmienim wëstãpòwaniô 
samòzãkòwëch alternacjów w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszub-
skiego Sztefana Ramùłta3, Słowarzu kaszëbskò-pòlsczim Aleksandra Labùdë4, 
Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego Sztefana Ramùłta scalo-
nym i znormalizowónym przez Jerzégò Trédra5 a téż w Kaszëbsczim słowa-
rzu normatiwnym Eùgeniusza Gòłąbka6, to dali òdniósł jem do sytuacje gwa-
rowi kaszëbiznë òpisóny w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludo-
wej ks. dra Bernata Sëchtë7. Fòrmë, jaczé są w słowarzu Sëchtë, pòdzelił jem 
(zgódno z zawartima tam kwalifikatorama) wedle geògraficznëch kriteriów 
na nordowòkaszëbsczé, westrzédnokaszëbsczé i pôłniowòkaszëbsczé. Dali 
w nym teksce bãdze gôdka leno ò jistnikach chłopsczégò ôrtu, bò temù że 
je jich dosc wiele, porównanié ich sytuacje bãdze barżi statisticzno znaczącé, 
chòc w ksążkòwim òpracowanim namienionym temù zagadnienimù zajimóm 

3  S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, cz. II, oprac. i wstępem 
opatrzyła H. Horodyska, Kraków 1993.
4  A. Labuda, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, opracowanie naukowe E. Brezy, Gdańsk 1982.
5  S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował 
J. Treder według wydań Akademii Umiejętności z roku 1893 i Polskiej Akademii Umie-
jętności z roku 1993, Gdańsk 2003.
6  E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
7  B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1−7, Wrocław – War-
szawa – Kraków 1967−1976.
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wym poświęconym temu zagadnieniu zajmuję się wszystkimi rzeczownikami8.
Najwięcej wyrazów z alternacją a : ô zarejestrował słownik Sychty dla Kaszub 

północnych – 221 wyrazów, jednak tylko o 12 mniej – 209 wyrazów – z alterna-
cją a : ô notuje dla kaszubszczyzny literackiej słownik Gołąbka. W odniesieniu do 
kaszubszczyzny gwarowej zwraca uwagę nie tyle to, że na Kaszubach środko-
wych wyrazów z alternacją a : ô jest aż o 47 (czyli 21,3%) mniej niż na Kaszubach 
północnych, ile fakt, że zasób leksykalny alternacji a : ô ustępuje tam liczebnie, 
wprawdzie minimalnie, bo tylko o 5 wyrazów, zasobowi leksykalnemu alternacji 
o/ò : ó (179 wyrazów). W słownikach Ramułta i Ramułta – Tredera wyrazów z tą 
alternacją jest – odpowiednio – 129 i 138, czyli o około 1/3 mniej niż – w świe-
tle słownika Sychty – na Kaszubach południowych i środkowych. Najmniej wy-
razów z tą alternacją poświadcza oczywiście słownik Labudy, jako objętościowo 
najmniejszy z badanych słowników – tylko 43 wyrazy. Wyrazów z podaną alter-
nacją notowanych we wszystkich analizowanych słownikach jest 398, jednak tyl-
ko dla 18 wyrazów alternacja ta została odnotowana przez wszystkie słowniki.

Jeśli chodzi o procentowy udział alternacji a : ô w ogólnym zasobie alterna-
cji kontynuujących dawne alternacje samogłosek długich i krótkich, różnice mię-
dzy poszczególnymi słownikami nie są zbyt duże, zwraca jednak uwagę fakt, że 
najwyższą wartość wskaźnik ów przybiera dla słowniczka Labudy, co świadczy 
o wadze, jaką autor tego słownika przywiązywał do opisu tej właśnie alternacji.

Najwięcej wyrazów z alternacją o/ò : ó – 192 leksemy – zarejestrował dla 
Kaszub północnych słownik Sychty, który dla Kaszub środkowych i południo-
wych poświadcza ich mniej o odpowiednio 13 i 17 wyrazów. W słowniku Ra-
mułta, w którym zasób wyrazów z alternacją o/ò : ó jest największy spośród 
słowników normatywnych, wynosi on 177, czyli o 2 więcej niż w świetle słow-
nika Sychty dla kaszubszczyzny południowej, odznaczającej się najmniejszym 
zasobem leksykalnym tej alternacji spośród trzech wyodrębnionych kaszub-
skich obszarów gwarowych. Zasób leksykalny alternacji o/ò : ó w słownikach 
Ramułta i Ramułta – Tredera jest już znacznie mniejszy niż w słownikach Sych-
ty i Gołąbka i wynosi odpowiednio 125 wyrazów i 133 wyrazy. Jednak naj-
mniejszym zasobem leksykalnym tej alternacji charakteryzuje się słowniczek 
Labudy, w którym alternacja ta została poświadczona tylko dla 21 wyrazów. 
Gdyby uwzględnić również rejestrowane przez ten słownik wyrazy wspólne 
z polszczyzną, dla których alternacja występuje w polszczyźnie, a potwierdza-
ją ją też pozostałe kaszubskie słowniki normatywne, liczba ta wzrosłaby do 

8  Por. M. R. Cybulski, Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji ka-
szubszczyzny, Gdańsk 2008.
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sã wszëtczima jistnikama8.
Nôwicy słowów z alternacją a : ô zapisôł słowôrz Sëchtë dlô nordowëch 

Kaszëb – 221 słowów, równak leno ò 12 mni – 209 słowów – z alternacją a : 
ô notëje dlô lëteracczi kaszëbiznë słowôrz Gòłąbka. W òdniesenim do gwaro-
wi kaszëbiznë dôwô bôczënk nié le to, że na westrzédnëch Kaszëbach słowów 
z alternacją a : ô je jaż ò 47 (to je 21,3%) mni niż na nordowëch Kaszëbach, 
co fakt, że leksykalny zasób alternacje a : ô ùstãpùje tam lëczebno, prôwdac 
malinkò, bò leno ò 5 słowów, leksykalnemù zasobòwi alternacje o/ò : ó (179 
słowów). W słowarzach Ramùłta i Ramùłta – Trédra słowów z tą alternacją je – 
szlachòwno – 129 i 138, to je kòle 1/3 mni niż – w widze słowarza Sëchtë – na 
pôłniowëch i westrzédnëch Kaszëbach. Nômni słowów z tą alternacją mô sã 
rozmiôc pòswiôdczô słowôrz Labùdë, jakno òbjãtoscowò nômniészi z badéro-
wónëch słowarzów – leno 43 słowa. Słowów z pòdóną alternacją notowónëch 
we wszëtczich analizowónëch słowarzach je 398, równak leno dlô 18 słowów 
alternacja na òstała òdnotowónô przez wszëtczé słowarze.

Jeżlë jidze ò procentowi ùdzél alternacje a : ô w òglowim zasobie alterna-
cji kòntinuùjącëch dôwné alternacje dłudżich i krótczich samòzwãków, różni-
ce midzë nyma słowarzama nie są za wiôldżé, nót le dac bôczënk, że nôwëż-
szą wôrtnotã wkôznik nen przëbiérô dlô słowôrzka Labùdë, co swiôdczi ò wa-
dze, jaką aùtor negò słowarza przëwiązywôł do òpisënkù prawie ti alternacje.

Nôwicy słowów z alternacją o/ò : ó – 192 leksemë – zapisôł dlô nordo-
wëch Kaszëb słowôrz Sëchtë, jaczi dlô westrzédnëch i pôłniowëch Kaszëb 
pòswiôdczô jich mni ò szlachòwno 13 i 17 słowów. W słowarzu Ramùłta, 
w jaczim zasób słowów z alternacją o/ò : ó je nôwikszi z normatiwnëch słowa-
rzów, wënôszô òn 177, to je ò 2 wicy niżlë w widze słowarza Sëchtë dlô pôł-
niowi kaszëbiznë, jakô òdznôczô sã nômniészim leksykalnym zasobã ti alter-
nacje z trzech wòapartnionëch kaszëbsczich gwarowëch òbéńdów. Leksykal-
ny zasób alternacje o/ò : ó w słowarzach Ramùłta i Ramùłta – Trédra je ju wie-
le miészi niżlë w słowarzach Sëchtë i Gòłąbka i wënôszô szlachòwno 125 sło-
wów i 133 słowa. Równak nômiészim leksykalnym zasobã ti alternacje charak-
terizëje sã słowôrzk Labùdë, w jaczim na alternacja òstała pòswiôdczonô leno 
dlô 21 słowów. Czejbë wzyc pòd ùwôgã téż rejestrowóné przez nen słowôrz 
słowa wespólné z pòlaszëzną, dlô jaczich alternacja wëstãpùje w pòlaszëznie, 
a pòcwierdzają jã téż pòòstałé kaszëbsczé normatiwné słowarze, lëczba ta 
zwikszëłabë sã do 47, co mimò wszëtko swiôdczi ò tim, że Labùda nie przëwią-

8  Pòr. M. R. Cybulski, Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji ka-
szubszczyzny, Gdańsk 2008.
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47, co mimo wszystko świadczy o nieprzywiązywaniu przez Labudę wagi do 
tej alternacji.

Udział wyrazów z alternacją o/ò : ó wśród wyrazów zawierających w sy-
labie wygłosowej samogłoski ó lub o/ò waha się w gwarach kaszubskich od 
18,9% na Kaszubach północnych do 22,2% na Kaszubach środkowych, różni-
ca między nimi wynosi zatem 3,3%, czyli niezbyt dużo. W trzech słownikach 
normatywnych: Ramułta – Tredera, Ramułta i Gołąbka wskaźnik ten jest nie-
co wyższy niż w słowniku Sychty dla Kaszub środkowych i wynosi odpowied-
nio: 22,9%, 24,8% i 25,8%, a więc różnica między nimi nie jest duża. W słow-
niczku Labudy wskaźnik ów wynosi 5,1%, a nawet gdyby uwzględnić wyrazy 
z alternacją niepotwierdzoną wprost, ale występującą w polszczyźnie, wzrósł-
by on tylko do 11,4%. Wyrazów z podaną alternacją notowaną przynajmniej 
w jednym z analizowanych słowników jest 322, a spośród nich tylko w 11 al-
ternacja została zanotowana przez wszystkie słowniki.

Najwięcej wyrazów z alternacją e : é – 118 – zarejestrował słownik Sych-
ty dla gwar północnokaszubskich. Również liczba wyrazów z tą alternacją po-
świadczona przez słownik Sychty dla pozostałych gwar kaszubskich jest wyż-
sza niż zasób słów z tą alternacją w którymkolwiek słowniku kaszubskiego ję-
zyka literackiego. W słowniku Gołąbka wynosi ona 80 wyrazów, a w słowni-
ku Ramułta – Tredera 69 wyrazów. Słów tych jest bardzo mało w pozostałych 
słownikach: u Labudy – 4, u Ramułta – 2. Wyrazów z tą alternacją notowaną 
przynajmniej w jednym z analizowanych słowników jest 169, i nie ma wśród 
nich ani jednego, dla którego zostałaby ona zarejestrowana przez wszystkie 
analizowane słowniki, co wynika z faktu, że alternacja ta została zneutralizo-
wana w słowniku Ramułta.

Udział wyrazów z alternacją e : é wśród wyrazów zawierających w syla-
bie wygłosowej samogłoski e lub é w gwarach kaszubskich wynosi 19,2% dla 
kaszubszczyzny południowej do 15,3% dla kaszubszczyzny północnej. Od naj-
wyższego z tych wskaźników wyższy jest udział tych wyrazów w słowniku Ra-
mułta – Tredera: 20,3%.

Najwięcej wyrazów z obocznością ë : i/y podał słownik Sychty z Kaszub 
północnych – 54 wyrazy, a dla Kaszub środkowych i południowych odpowied-
nio – 44 wyrazy i 41 wyrazów. Gdy chodzi o słowniki kaszubszczyzny literac-
kiej, najwięcej podaje ich słownik Ramułta: 42, a także Ramułta – Tredera: 39.

Udział wyrazów z alternacją ë : i/y w gwarach kaszubskich waha się od 5,6% 
na Kaszubach środkowych do 4,7% na Kaszubach północnych, w słowniku Ra-
mułta wynosi on 6,9%, natomiast w słowniku Ramułta – Tredera: 6,4 %, w po-
zostałych słownikach kaszubszczyzny literackiej jest on niższy niż w gwarach ka-
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zywôł wôdżi do ti alternacje.
Ùdzél słowów z alternacją o/ò : ó westrzód słowów, jaczé mają w wëgłoso-

wi szlabizy samòzwãczi ó abò o/ò wahô sã w kaszëbsczich gwarach òd 18,9% 
na nordowëch Kaszëbach do 22,2% na westrzédnëch Kaszëbach, różnica mi-
dzë nima wënôszô tedë 3,3%, to je nié za wiele. W trzech normatiwnëch sło-
warzach: Ramùłta – Trédra, Ramùłta i Gòłąbka nen wskôznik je kąsk wëższi niż-
lë w słowarzu Sëchtë dlô westrzédnëch Kaszëb i wënôszô szlachòwno: 22,9%, 
24,8% i 25,8%, a wiãc różnica midzë nima nie je wiôlgô. W słowôrzkù Labùdë 
nen wskôznik wënôszô 5,1%, a nawetka czejbë wzyc pòd wzgląd słowa z al-
ternacją prosto niepòcwierdzoną, ale ną wëstãpùjącą w pòlaszëznie, zwik-
szëłbë sã òn leno do 11,4%. Słowów z pòdóną alternacją zapisóną przënôm-
ni w jednym z analizowònëch słowarzów je 322, a z nich leno w 11 alternacja 
òstała zapisónô przez wszëtczé słowarze.

Nôwicy słowów z alternacją e : é – 118 – zapisôł słowôrz Sëch-
të dlô nordowòkaszëbsczich gwarów. Téż lëczba słowów z ną alterna-
cją pòswiôdczonô przez słowôrz Sëchtë dlô pòòstałëch kaszëbsczich gwa-
rów je wëższô niżlë zasób słów z ną alternacją w jaczimkòlwiek słowarzu 
kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka. W słowarzu Gòłąbka wënôszô òna 80 sło-
wów, a w słowarzu Ramùłta – Trédra 69 słowów. Słów nëch je baro mało 
w pòòstałëch słowarzach: kòl Labùdë – 4, kòl Ramùłta – 2. Słowów z ną al-
ternacją zapisóną przënômni w jednym z analizowónëch słowarzów je 169, 
i ni ma westrzód nich ani jednégò, dlô jaczégò òstałabë òna zapisónô przez 
wszëtczé analizowóné słowarze, co wënikô z faktu, że na alternacja òstała 
zneùtralizowónô w słowarzu Ramùłta.

Ùdzél słowów z alternacją e : é westrzód słowów, jaczé w wëgłosowi 
szlabizy mają samòzwãczi e abò é w kaszëbsczich gwarach wënôszô 19,2% 
dlô pôłniowi kaszëbiznë do 15,3% dlô nordowi kaszëbiznë. Od nôwëższégò 
z nëch wskôzników wëższi je ùdzél nëch słowów w słowarzu Ramùłta – Trédra: 
20,3%.

Nôwicy słowów z òbòcznoscą ë : i/y pòdôł słowôrz Sëchtë z nordowëch 
Kaszëb – 54 słowa, a dlô westrzédnëch i pôłniowëch Kaszëb szlachòwno – 
44 słowa i 41 słowów. Czej jidze ò słowarze lëteracczi kaszëbiznë, nôwicy 
pòdôwô jich słowôrz Ramùłta: 42, a téż Ramùłta – Trédra: 39.

Ùdzél słowów z alternacją ë : i/y w kaszëbsczich gwarach wichlô sã midzë 
5,6% na westrzédnëch Kaszëbach a 4,7% na nordowëch Kaszëbach, w sło-
warzu Ramùłta wënôszô òn 6,9%, zôs w słowarzu Ramùłta – Trédra: 6,4 %, 
w pòzostałëch słowarzach lëteracczi kaszëbiznë je òn miészi niżlë w kaszëb-
sczich gwarach. Wszëtczich chłopsczich jistników z ną alternacją je 86, a we-
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szubskich. Wszystkich rzeczowników męskich z tą alternacją jest 86, a spośród 
nich tylko dla 5 alternacja została potwierdzona przez wszystkie słowniki.

Alternacja ë : u/ù odznacza się bardzo niskim zasobem leksykalnym. 
W gwarach kaszubskich oraz w słowniku Ramułta – Tredera oraz Gołąbka zaj-
muje ona pod względem zasobu leksykalnego ostatnie, szóste miejsce. Naj-
więcej wyrazów z tą alternacją – 22 leksemy – notują słowniki Ramułta i Ra-
mułta – Tredera, w słowniku Sychty dla gwar północno- i środkowokaszub-
skich podano ich 15, natomiast dla gwar południowokaszubskich – 13, słow-
nik Gołąbka podaje 11 wyrazów, natomiast słownik Labudy – tylko 5.

Udział wyrazów z tą alternacją wśród wyrazów z wygłosową samogłoską 
u/ù lub ë w gwarach kaszubskich waha się od 5,8% na północy do 4,6% na 
południu. W dwu spośród analizowanych słowników kaszubszczyzny literac-
kiej wskaźnik ten jest wyższy i wynosi: w słowniku Ramułta – 8,5%, a w słow-
niku Ramułta – Tredera – 8,3%. W pozostałych dwu słownikach kaszubskie-
go języka literackiego wskaźnik ten jest niższy niż w gwarach południowoka-
szubskich i wynosi: w słowniku Gołąbka – 3,1%, natomiast w słowniku Labu-
dy – tylko 1,2%. Wszystkich rzeczowników męskich z tą alternacją w wymie-
nionych słownikach jest 39, a wśród nich tylko dla 4 alternację potwierdzają 
wszystkie analizowane słowniki.

Alternacja ã : ą charakteryzuje się jednym z najniższych zasobów leksy-
kalnych. W gwarach kaszubskich oraz w dwu słownikach kaszubszczyzny lite-
rackiej: w słowniku Ramułta – Tredera oraz w słowniku Gołąbka zajmuje ona 
pod względem zasobu leksykalnego 5. miejsce. Najwięcej wyrazów z obocz-
nością ã : ą – 30 leksemów – odnotowują słowniki Ramułta i Ramułta – Trede-
ra, lecz tylko o 1 wyraz mniej rejestruje ich dla kaszubszczyzny północnej słow-
nik Sychty; w gwarach środkowo- i południowokaszubskich jest tych przykła-
dów trochę mniej, odpowiednio: 26 i 25 wyrazów. Najmniej takich wyrazów 
– 10 – znajduje się w słowniku Labudy.

Udział wyrazów z alternacją ã : ą wśród wyrazów z samogłoskami ã i ą 
w wygłosowej sylabie tematu w gwarach kaszubskich waha się od 16,1% dla 
Kaszub środkowych do 17,4% dla Kaszub północnych. Spośród słowników ję-
zyka kaszubskiego wskaźniki te są wyższe w słownikach Ramułta – Tredera 
i Ramułta, w których wynoszą odpowiednio: 25% i 22,6%, natomiast niższe 
są w słownikach Gołąbka i Labudy, w których wynoszą odpowiednio: 14,3% 
i 13,2%. Wszystkich rzeczowników z tą alternacją w wymienionych słownikach 
jest 45, a spośród nich tylko 3 wyrazy są dla wymienionych słowników wspólne.

Duży udział w zasobie leksykalnym alternacji ó : a mają wyrazy zanotowa-
ne tylko przez pojedyncze słowniki, których jest aż 33, co stanowi 46,5% ca-
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strzód nich le dlô 5 alternacjô òstała pòcwierdzonô przez wszëtczé słowarze.
Alternacja ë : u/ù òdznôczô sã baro niską leksykalną rezerwą. W kaszëb-

sczich gwarach a téż w słowarzu Ramùłta – Trédra a téż Gòłąbka zajimô òna, 
jeżlë jidze ò leksykalną rezerwã òstatny, szósti môl. Nôwicy słowów z ną alter-
nacją – 22 leksemë – zapisëją słowarze Ramùłta i Ramùłta – Trédra, w słowa-
rzu Sëchtë dlô nordowò- i westrzédnokaszëbsczich gwarów pòdóno jich 15, 
zôs dlô pôłniowòkaszëbsczich gwarów – 13, słowôrz Gòłąbka pòdôwô 11 sło-
wów, zôs słowôrz Labùdë – leno 5.

Ùdzél słowów z ną alternacją westrzód słowów z wëgłosowim samòzwãkã 
u/ù abò ë w kaszëbsczich gwarach wichlô sã midzë 5,8% na nordze a 4,6% 
na pôłnim. W dwùch z analizowónëch słowarzów lëteracczi kaszëbiznë 
wskôznik nen je wëższi i wënôszô: w słowarzu Ramùłta – 8,5%, a w słowa-
rzu Ramùłta – Trédra – 8,3%. W pòòstałëch dwùch słowarzach kaszëbsczégò 
lëteracczégò jãzëka wskôznik nen je niższi niżlë w pôłniowòkaszëbsczich gwa-
rach i wënôszô: w słowarzu Gòłąbka – 3,1%, a w słowarzu Labùdë – leno 
1,2%. Wszëtczich chłopsczich jistników z ną alternacją w wëmienionëch sło-
warzach je 39, a westrzód nich leno dlô 4 alternacjã pòcwierdzają wszëtczé 
analizowóné słowarze.

Alternacja ã : ą charakterizëje sã jednym z nôniższich leksykalnëch zaso-
bów. W kaszëbsczich gwarach a téż w dwùch słowarzach lëteracczi kaszëbi-
znë: w słowarzu Ramùłta – Trédera a téż w słowarzu Gòłąbka zajimô òna jeż-
lë jidze ò leksykalny zasób 5. môl. Nôwicy słowów z òbòcznoscą ã : ą – 30 
leksemów – notérëją słowarze Ramùłta i Ramùłta – Trédra, le blós ò 1 słowò 
mni zapisëje jich dlô nordowi kaszëbiznë słowôrz Sëchtë; w westrzédno- 
i pôłniowòkaszëbsczich gwarach je tëch przikładów përznã mni, szlachòwno: 
26 i 25 słowów. Nômni taczich słowów – 10 – nalezc mòże w słowarzu Labùdë.

Ùdzél słowów z alternacją ã : ą westrzód słowów z samòzwãkama 
ã i ą w wëgłosowi szlabizy témë w kaszëbsczich gwarach wichlô sã midzë 
16,1% dlô westrzédnëch Kaszëb a 17,4% dlô nordowëch Kaszëb. Ze słowa-
rzów kaszëbsczégò jãzëka wskazniczi ne są wëższé w słowarzach Ramùłta – 
Trédra i Ramùłta, w jaczich szlachòwno wënôszają: 25% i 22,6%, zôs niższé 
są w słowarzach Gòłąbka i Labùdë, w jaczich szlachòwno wënôszają: 14,3% 
i 13,2%. Wszëtczich jistników z ną alternacją w wëmienionëch słowarzach je 
45, a z nich leno 3 słowa są dlô wëmienionëch słowarzów wespólné.

Wiôldżi ùdzél w leksykalnym zasobie alternacje ó : a mają słowa zapisó-
né leno przez jedurné słowarze, chtërnëch je jaż 33, co dôwô 46,5% całégò 
zasobù. Wëchôdô to z przewôdżi w leksykalnym zasobie ti alternacje pòzwów 
mieszkańców, usôdzónëch przërostkã -ón òd pòzwów môlów, zôs wëbi-
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łego zasobu. Wynika to z przewagi w zasobie leksykalnym tej alternacji nazw 
mieszkańców, tworzonych przyrostkiem -ón od nazw miejscowości, wybór zaś 
tych nazw wynika z indywidualnej decyzji leksykografa. Zasób leksykalny tej 
alternacji w świetle analizowanych słowników wynosi 71 wyrazów, z czego 
8 notują wspólnie wszystkie leksykony.

Jak zatem z niniejszej analizy widać, problematyka występowania bądź 
braku morfonologicznych jakościowych alternacji samogłoskowych we flek-
sji kaszubskiego rzeczownika przedstawia się bardzo różnie w słownikach ka-
szubszczyzny gwarowej i w słownikach kaszubskiego języka literackiego, wy-
maga zatem w rodzącym się języku literackim uporządkowania i utworzenia 
w tym zakresie jednolitej normy.

Wobec naturalnej i obecnej w każdym języku tendencji do uproszczeń 
trzeba zachować życzliwe zrozumienie i nie wprowadzać alternacji tam, gdzie 
już jej dawno nie ma. Na przykład w kwestii odmiany czasownika wobec za-
proponowanego podziału na normę wzorcową i regionalną języka kaszubskie-
go może dobrze byłoby włączyć zastosowanie alternacji gadac, gadôj wobec 
gôdóm, gôdôł, gôdała do normy wzorcowej, natomiast brak alternacji gôdac, 
gôdôj, gôdôł, gôdała do normy regionalnej na Kaszubach środkowych i po-
łudniowych, co sugeruje także prof. Jerzy Treder9. Również w odmianie rze-
czownika w wypadku form już utrwalonych trzeba by się zastanowić, czy war-
to przy nich pozostać, czy wprowadzić alternację, na przykład pisarze utrwa-
lili już formy dokôz : dokôzë, choć w słowniku Sychty podano alternację: do-
kôz : dokazu; powszechne są także formy słowôrz : słowôrza. Warto przy tym 
pamiętać o formach z utrwaloną alternacją, na przykład jaja : jôj, rëba : rib, 
a przy tworzeniu nowych wyrazów – niekiedy też ją stosować, a w żadnym 
wypadku nie poprawiać na formy z brakiem alternacji, na przykład sëła : sył, 
nie : sëł, motil : motëla, nie : motila, przikłôd : przikładu, nie przikłôdu; rów-
nież od formy dopełniacza liczby mnogiej, na przykład sprôw, nie należy two-
rzyć postaci sztucznego mianownika liczby pojedynczej sprôwa.

Pisarze i nauczyciele języka kaszubskiego powinni zapoznać się dobrze 
z zasadami stosowania owej alternacji, umieć uzasadnić jej stosowanie i pod-
trzymywać ją w mowie i piśmie, choć tam, gdzie wskutek wyrównań nie jest 
już ona stosowana, nie należy wprowadzać jej wbrew powszechnej praktyce.

9  J.T., Norma językowa, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, Gdańsk 
2006, s. 186−187.
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ér nëch pòzwów wëchôdô z jindiwidualny decyzje leksykògrafa. Leksykalny 
zasób ti alternacje w widze analizowónëch słowarzów wënôszô 71 słowów, 
z czegò 8 wespólno notérëją wszëtczé leksykònë.

Jak je widzec z ti analizë, problematika wëstãpòwaniô abò brakù 
mòrfònologòwëch kwalitetowëch alternacjów samòzwãkòwëch we fleksje 
kaszëbsczégò jistnika przedstôwiô sã wszelejakò w słowarzach gwarowi ka-
szëbiznë i słowarzach kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka, temù mùsz je w ro-
dzącym sã lëteracczim jãzëkù ùpòrządkòwac i ùsadzec w tim òbrëmienim jed-
naczé normë.

Procëm naturalny i òbecny w kòżdim jãzëkù tendencje do ùproszczaniów 
nót je zachòwac żëczlëwé zrozmienié i nie wprowôdzac alternacje tam, 
dze ju ji dôwno ni ma. Na przëmiôr w kwestie òdmianë czasnika procëmkù 
zabédowónégò pòdzélu na wzorcową i regionalną normã kaszëbsczégò jãzëka 
mòże dobrze bëłobë włączëc zastosowanié alternacje gadac, gadôj wòbec 
gôdóm, gôdôł, gôdała do wzorcowi normë, zôs brak alternacje gôdac, gôdôj, 
gôdôł, gôdała do regionalny normë na westrzédnëch i pôłniowëch Kaszëbach, 
co bédëje téż prof. Jerzi Tréder9. Téż w òdmianie jistnika w przëtrôfkù fòrmów 
ju zasedzałëch nót rozmëslëc, czë wôrt je przë nich òstac, czë wprowadzëc 
alternacjã, na przëmiôr pisarze ùtrwôlëlë ju fòrmë dokôz : dokôzë, chòc w sło-
warzu Sëchtë pòdóno alternacjã: dokôz : dokazu; òglowé są téż fòrmë sło-
wôrz : słowôrza. Kòl tegò wôrt je pamiãtac ò fòrmach z zasedzałą alternacją, 
na przëmiôr jaja : jôj, rëba : rib, a kòl ùsadzaniô nowëch słowów tej-sej téż jã 
ùżëwac, a w niżódnym przëtrôfkù nie pòprawiac na fòrmë z brakã alternacje, 
na przëmiôr sëła : sył, nié : sëł, motil : motëla, nié : motila, przikłôd : przikła-
du, nié przikłôdu; téż òd fòrmë rodzôcza wielny lëczbë, na przëmiôr sprôw, 
nie je nót ùsadzac pòstacji sztëcznégò nazéwôcza pòjedińczny lëczbë sprôwa.

Pisarze ë szkólny kaszëbsczégò jãzëka mùszelëbë sã bëlno zapòznac 
z wskôzama ùżiwaniô ny alternacje, rozmiec ùzasadnic ji ùżiwanié 
i pòdtrzëmiwac jã w mòwie i pismie, chòc tam, dze za przëczëną wërówna-
niów nie je ju òna ùżiwónô, nie je nót wprowadzac ji procëm òglowi praktice.

9  J.T., Norma językowa, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, Gdańsk 
2006, s. 186−187.
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Małgorzata Milewska-Stawiany (UG)

Mąż i żona w słownictwie kaszubskim

Trudno wyobrazić sobie życie jakiegokolwiek cywilizowanego społeczeń-
stwa, które by nie znało małżeństwa, czyli związku kobiety i mężczyzny za-
wartego dla utworzenia rodziny. Społeczny, kulturowy, a także religijny wy-
miar małżeństwa jest szczególnie istotny wśród mniejszości narodowych, do 
których należą przecież Kaszubi. Stanowią oni grupę ludności o silnym poczu-
ciu własnej tożsamości i dużym stopniu integracji, przywiązaną do tradycji, 
rodzinnej ziemi oraz własnego języka. Antropologiczne badania potwierdza-
ją fakt, że w przeszłości Kaszubi często zawierali małżeństwa we własnym krę-
gu, a nawet w obrębie rodzinnej miejscowości1. Pochodzenie kaszubskie jest 
nadal atutem w wyborze partnera.

Celem pracy jest analiza semantyczna i językowa kaszubskiego słow-
nictwa nazywającego męża i żonę2. Materiał pochodzi z bogatych, a przede 
wszystkim autentycznych zasobów leksykalnych zgromadzonych przez Ber-
narda Sychtę w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej3. 

Zacznijmy od zagadki: Jak sã nazéwô ta pani, co le w pôrã jezdzy? – 
małżéństwò. Związek dwojga ludzi będący parą małżeńską określany jest ję-
zyku kaszubskim jako żeniałi, rzadziej małżéństwò, związk oraz znane już tyl-
ko najstarszemu pokoleniu slëbnicë. Kaszubskie małżeństwa, tak jak wszyst-
kie małżeństwa, bywają szczęśliwe: Nie znają szczeslëwszëch slëbników òd 
Michała i Anczi (pn), z krótszym lub dłuższym stażem: Za rok mdze dzesãc lat, 
jak ma dwoje wstąpiła w związk małżéńsczi. Związki małżeńskie funkcjonu-
ją na prawach niezależnych instytucji społecznych, których członkowie: mąż 
i żona sami wyznaczają normy regulujące ich współżycie: Miedzë żeniałëch nie 
wtëkôj nosa, bãdą sã tłëklë i bilë, ale spróbùj pòmóc jednémù, tej òbòdwòje 
zalézą tobie za skórã. Pełnienie niełatwych ról małżonków jest uwarunkowane 
nie tylko stosunkiem małżeństwa i rodzicielstwa, ale także przynależnością do 
społeczności lokalnej. Okazuje się, że nôcãższi zôkón to je małżéństwò. 

1 A. Budnik, Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich 
w Polsce. Studium antropologiczne, Poznań 2005, s. 104-116. 
2  W pracy pominięto odmężowskie nazwy żon, np. gbùrka ‘chłopka, żona gbùra, 
wdowa po gbùrze’ należące do kategorii słowotwórczej nazw pokrewieństw. 
3  B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Gdańsk 1967-
1973, 1976. 
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Małgòrzata Milewskô-Stawiany (GÙ)

Chłop i białka w kaszëbsczi słowniznie

Drãgò wëòbrażëc so żëcé jaczi cywilizowóny spòlëznë, chtërne bë nie zna-
ło żeńbë, to je związkù białczi i chłopa zawartégò dlô ùtwòrzeniô rodzëznë. 
Spòlëznowi, kùlturowi, a téż religijny wëmiôr żeńbë je òsoblëwie wôżny we-
strzód nôrodnëch miészëznów, do jaczich przecã nôleżą Kaszëbi. Są òni karnã 
lëdnoscë ò mòcnym czëcym gwôsny juwernotë i mòcny jintegracje, przëwią-
zóną do tradicje, rodny zemi i swòjégò jãzëka. Antropòlogòwé badérowa-
nia pòcwierdzają fakt, że w ùszłocë Kaszëbi czãsto żenilë sã midzë sobą, 
a nawetkã w òbéńdze swòjégò rodnégò môlu1. Kaszëbsczé pòchòdzenié wcyg 
je wôżné kòl wëbieru partnera. 

Celã ti prôcë je semanticznô i jãzëkòwô analiza kaszëbsczi słowiznë 
pòzywający chłopa i białkã2. Materiał pòchôdô z bòkadnëch i aùtenticznëch 
leksykalnëch zbierów zebrónëch przez Bernata Sëchtã w Słowniku gwar ka-
szubskich na tle kultury ludowej3. 

Chcemë zaczic òd wëzgódczi: Jak sã nazéwô ta pani, co le w pôrã jez-
dzy? – małżéństwò. Związk dwòje lëdzy, jaczi są zeszłi ze sobą pò kaszëbskù 
pòzywóny je jakno żeniałi, rzôdzy małżéństwò, związk a téż znóné ju leno 
nôstarszim slëbnicë. Kaszëbsczé małżeństwa, tak jak wszëtczé małżeństwa, 
biwają szczestlëwé: Nie znajã szczeslëwszëch slëbników òd Michała i Anczi 
(pn), z krótszim abò dłëgszim stażã: Za rok mdze dzesãc lat, jak ma dwo-
je wstąpiła w związk małżéńsczi. Małżeńsczé związczi fùnkcjonëją na pra-
wach samòstójnëch spòleznowëch jinstitucjów, jaczich należnicë: chłop i biał-
ka sami wëznacziwają normë, jaczé ùstaliwają jejich wespółżëcé: Miedzë że-
niałëch nie wtëkôj nosa, bãdą sã tłëklë i bilë, ale spróbùj pòmóc jednémù, tej 
òbòdwòje zalézą tobie za skórã. Wëpełniwanié nieletczich ról chłopa i biał-
czi ùwarunkòwóné je ni le stosënkã żeniałëch i rodzycelstwa, ale téż należe-
nim do òbéńdowi spòlëznë. Òkazëje sã, że nôcãższi zôkón to je małżéństwò. 

1 A. Budnik, Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich 
w Polsce. Studium antropologiczne, Poznań 2005, s. 104-116. 
2  W dokazu òstałë pòminiãté òdchłopsczé pòzwë białczi, np. gbùrka ‘chłopka, białka 
gbùra, gdowa pò gbùrze’, jaczé przënôleżą do ôrtu słowòtwórczi pòkrewnëch fòrm. 
3  B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Gdańsk 1967-
1973, 1976. 
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I Analiza semantyczna. 
 W słownictwie określającym męża i żonę w kaszubszczyźnie można wy-

odrębnić następujące klasy semantyczne: nazwy ogólne, nazwy wskazujące 
na określoną cechę męża lub żony, określenia stosowane przez jednego ze 
współmałżonków: nazywanie męża przez żonę oraz żony przez męża, nazy-
wanie czyjegoś męża i czyjejś żony, nazwy z ekspresywnym formantem demi-
nutywnym, hipokorystycznym i augmentatywnym. Leksykę, będącą przedmio-
tem analizy, zilustrowano wybranymi cytatami ze Słownika Sychty.

1. Nazwy ogólne (22):

1. Nazwy męża (6): 
chłop: Pò kòzym mlékù chłop dostaje nëczi, bò je na białkã dzëczi (Puz-

drowo), Dobrégò chłopa trzeba na jedno òkò òslepic, lëchégò na òba (Linia), 
Człowiek sã mòże milëc – rzekł chłop – to bëło cemno, tak jô mëslëł, że to bëła 
mòja białka (Mojuszewska Huta);

òddany (wyraz, który wyszedł już zupełnie z użycia): Je twój òddany 
doma? To jesz wiedno mòże bëc twój òddany;

slëbny: To je córka pò mòim piérszim slëbnym; 
slëbnik (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu): Mój slëbniik ju dôw-

no nie żëje (pn);
stari (nazwa żartobliwa): Je twój stari doma? Mój stari szedł na rëbë;
strëch (nazwa żartobliwa): Ti naszi strësze, czej òni mają kartë, tej òni 

mają wszëtkò. Strësze chòc strësze, ale dobri drësze – odpowiadają mężowie 
– gdy żony nazywają ich strëchami. 

2. Nazwy żony (16): 
baba (nazwa rubaszna): Baba chłopù nie ùmrze, le dzecom matka; Chłop 

je głowa, baba rzëc, co chłop pòwié, mùszi bëc; Jak baba chłopù ùmrze, to 
jakbë mù sã krowa òcelëła; Jak sã chłop z babą nie wëspi, to òn je złi; Na co 
mù pies, jemù tëlé baba naszczekô;

białka (pn, śr): Jak białka dobrze szëje i gòtëje, to chłop z nią dobrze żëje 
(pn), Chto chce dobrą białkã miec, mùszi do Czedrowic jisc, nie karetą, nie 
wòzym, tilko dobrim pòwrozym (Prądzona), Chłop je tim bùdinkã, a białka tim 
dachã. Jak bùdink nie je do nicz, to dach zapadnie, a jak dach mô dzurë, to 
i bùdink sã rozwali (Strzebielino);

białogłowa (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu); 
czôpnica: Nie bãdã ce słëchała, bò jesz twòją czôpnicą nie jem – rzekła 

brutka do kawalera (Kępa Pucka);
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I Sémanticznô analiza 
W słowiznie pòzywającym chłopa i białkã w kaszëbiznie mòże wëapart-

nic pòstãpné semanticzné dzéle: òglowé pòzwë, jaczé wskazëją na òkreszloną 
céchã chłopa abò białczi, pòzwë stosowóné przez jednégò ze wespółżenia-
łëch: pòzywanié chłopa przez białkã ë białczi przez chłopa, pòzywanié kòmùs 
chłopa i kòmùs białczi, pòzwë z ekspresywnym przërostkã deminutiwnym, 
hipòkòristicznym i aùgmenatatiwnym. Leksykã, jakô je przedmiotã analizë, 
òpisóno wëbrónyma cytatama ze Słownika Sëchtë.

1. Òglowé pòzwë (22):

1. Pòzwë chłopa (6): 
chłop: Pò kòzym mlékù chłop dostaje nëczi, bò je na białkã dzëczi 

(Pùzdrowù), Dobrégò chłopa trzeba na jedno òkò òslepic, lëchégò na òba 
(Lëniô), Człowiek sã mòże milëc – rzekł chłop – to bëło cemno, tak jô mëslëł, 
że to bëła mòja białka (Mòjszewskô Hëta);

òddany (słowò, chtërné wëszło ju z ùżëcégò): Je twój òddany doma? To 
jesz wiedno mòże bëc twój òddany;

slëbny: To je córka pò mòim piérszim slëbnym; 
slëbnik (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm): Mój slëbniik ju dôwno nie 

żëje (pn);
stari (szpòrtownô pòzwa): Je twój stari doma? Mój stari szedł na rëbë;
strëch (szpòrtownô pòzwa): Ti naszi strësze, czej òni mają kartë, tej òni 

mają wszëtkò. Strësze chòc strësze, ale dobri drësze – òdpòwiôdają chłopi – 
czej białczi pòzywają jich strëchami. 

2. Pòzwë białczi (16): 
baba (rubasznô pòzwa): Baba chłopù nie ùmrze, le dzecom matka; Chłop 

je głowa, baba rzëc, co chłop pòwié, mùszi bëc; Jak baba chłopù ùmrze, to 
jakbë mù sã krowa òcelëła; Jak sã chłop z babą nie wëspi, to òn je złi; Na co 
mù pies, jemù tëlé baba naszczekô;

białka (pn, west.): Jak białka dobrze szëje i gòtëje, to chłop z nią dobrze 
żëje (pn), Chto chce dobrą białkã miec, mùszi do Czedrowic jisc, nie karetą, 
nie wòzym, tilko dobrim pòwrozym (Prądzona), Chłop je tim bùdinkã, a biał-
ka tim dachã. Jak bùdink nie je do nicz, to dach zapadnie, a jak dach mô dzu-
rë, to i bùdink sã rozwali (Strzebielëno);

białogłowa (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm); 
czôpnica: Nie bãdã ce słëchała, bò jesz twòją czôpnicą nie jem – rzekła 

brutka do kawalera (Zôpùckô);
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czepnica (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) pieszczotliwie 
‘o żonie, zwłaszcza młodej’: Të le jes mòja czepnica, przë tobie mie bãdze do-
brze (Kępa Swarzewska);

czãsc: Nie bëła tu ù waju mòja czãsc. Cëż twòja czãsc robi?;
kòbiéta (pd, rzadziej pn): Dobrą kòbiétã sã bije, żebë sã nie pòpsuła, 

a lëchą, żebë sã pòprawiła (pd). Z lasa sã kòbiétë nie bierze, do lasa jidze sã 
pò sziszczi i na grzëbë (Zabory);

niasta (wyraz, który wyszedł już zupełnie z użycia, zachował się w przy-
słowiu): Kòżdô niasta je z tegò samégò casta (Kępa Żarnowiecka);

niastka (wyraz, który wyszedł już zupełnie z użycia): Më tak chłopi przëja-
chalë dzys do waju, a nasze niastczi më òstawilë doma (Kępa Żarnowiecka);

niewiasta (nazwa stosowana rzadko): Co za rozëmna niewiasta. Czejbë 
wszëtczé niewiastë bëłë taczé, jak mòja, tej bë bëło dobrze na swiece; Ksądz 
i niewiasta z jednégò casta; 

òddanô: To je mòja òddanô. Mòja òddanô je chòrô;
òna (nazwa obelżywa): Tam jidze naszégò sąsada òna (śr); 
slëbnô : Mòja slëbnô je chòrô. Przysł.: Chto kòchô swòjã slëbną, òstôwiô 

jã doma; 
slëbnica (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu): Të przëszedł sóm, 

ni mógł të slëbnicë przëprowadzëc? (pn);
starô (nazwa żartobliwa): Në, cëż të mëslisz, starô, sprzedac te swinie, 

czë niech jesz roscą? Mòja starô je dzys na mie złô;
żona (nazwa rzadka): To je mòja żona, a to szwagierka. 

2. Nazwy wskazujące na określoną cechę męża lub żony (18):

1) Nazwy męża (6):
czekajk ‘mąż, któremu żona każe długo na siebie czekać’: Bãdã jô wied-

no ù cebie czekajką (Kępa Pucka);
nałożnik ‘mąż zdradzający żonę’. Nałożnik łazy do jinszëch białk, chòc 

mô swòją. (Puckie, zwł. Hel);
òbiôłk lekceważąco ‘mężczyzna żonaty, zwłaszcza młody, ulegający żo-

nie, starający się jej we wszystkim dogodzić’: Jak sã nasz Tónk òżenił, to òn 
sã w taczégò òbiôłka òbrócył. Òbiôłk nic ni mô doma do gôdaniô. Òbiôłk sã 
nôprzód białczi spitô, nigle òn cos pòstanowi. (Potęgowo, Gowino, Odargowo);

òdlazłi pogardliwie ‘mężczyzna, który opuścił żonę’: Nigdë bëm nie wzãła 
òdlazłégò, chòcbëm miała pò smiércë kòzë pasc przed piekłã ‘żyć w staropa-
nieństwie’; 
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czepnica (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) pieszczotlëwie ‘ò biał-
ce, òsoblëwie ti młodi’: Të le jes mòja czepnica, przë tobie mie bãdze dobrze 
(Swarzewskô Kãpa);

czãsc: Nie bëła tu ù waju mòja czãsc. Cëż twòja czãsc robi?;
kòbiéta (pd, rzôdzy pn): Dobrą kòbiétã sã bije, żebë sã nie pòpsuła, 

a lëchą, żebë sã pòprawiła (pd). Z lasa sã kòbiétë nie bierze, do lasa jidze sã 
pò sziszczi i na grzëbë (Zabòrë);

niasta (słowò, jaczégò sã ju nie ùżiwô, òstało leno w przësłowim): Kòżdô 
niasta je z tegò samégò casta (Żôrnówskô Kãpa);

niastka (słowò, jaczégò sã ju nie ùżiwô): Më tak chłopi przëjachalë dzys 
do waju, a nasze niastczi më òstawilë doma (Żôrnówskô Kãpa);

niewiasta (pòzwa rzôdkò ùżiwónô): Co za rozëmna niewiasta. Czejbë 
wszëtczé niewiastë bëłë taczé, jak mòja, tej bë bëło dobrze na swiece; Ksądz 
i niewiasta z jednégò casta; 

òddanô: To je mòja òddanô. Mòja òddanô je chòrô;
òna (òbelżiwô pòzwa): Tam jidze naszégò sąsada òna (west.); 
slëbnô : Mòja slëbnô je chòrô. Przësł.: Chto kòchô swòjã slëbną, òstôwiô 

jã doma; 
slëbnica (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm): Të przëszedł sóm, ni 

mógł të slëbnicë przëprowadzëc? (pn);
starô (szpòrtownô pòzwa): Në, cëż të mëslisz, starô, sprzedac te swinie, 

czë niech jesz roscą? Mòja starô je dzys na mie złô;
żona (rzôdkô pòzwa): To je mòja żona, a to szwagierka. 

2. Pòzwë wskôzëjącé na òkreszloną céchã chłopa abò białczi (18):

1) Pòzwë chłopa(6):
czekajk ‘chłop, chtëren mùszi długò żdac na swòjã białkã’: Bãdã jô wied-

no ù cebie czekajką (Zôpùckô);
nałożnik ‘chłop, jaczi zdradzô białkã’. Nałożnik łazy do jinszëch białk, 

chòc mô swòją. (Pùcczé, òsobl. Hél);
òbiôłk lekceważąco ‘żeniałi chłop, òsoblëwie młodi, chtëren ùlégô biał-

ce, a mô starã we wszëtczim ji dogòdzëc’: Jak sã nasz Tónk òżenił, to òn 
sã w taczégò òbiôłka òbrócył. Òbiôłk nic ni mô doma do gôdaniô. Òbiôłk 
sã nôprzód białczi spitô, nigle òn cos pòstanowi. (Pòtãgòwò, Gòwino, 
Òdargòwò);

òdlazłi pògardlëwie ‘chłop, chtëren òstawił białkã’: Nigdë bëm nie wzãła 
òdlazłégò, chòcbëm miała pò smiércë kòzë pasc przed piekłã ‘żëc jakno stôrô 
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òdnoga ‘mąż, który opuścił żonę’(wyraz znany tylko najstarszemu poko-
leniu): To je òdnoga, ten z białką nie żëje. Òna miała krziż z tim òdnogą (Kępa 
Żarowiecka);

przepieszczoch (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) ‘mężczyzna 
nadmiernie rozpieszczony przez żonę’: Stach to béł wiedno pieszczoch, ale ta 
jegò białka ju czësto zrobiła przepieszczocha (Sulęczyno, Parchowo);

2) Nazwy żony (12): 
baba ‘mężatka bezdzietna’: Baba to nie je ani białka, ani dzéwczã, ani 

kùrwa (pn, śr);
białczã (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) ‘młoda mężatka’: 

Takczégò snôżégò biôłczëca jesz jem nie widzôł, jak ta szkolnégò białka je. Co 
za piãkné biôłczãta! Co tam bëło biôłcząt (pn, śr);

nałożnica ‘żona zdradzająca męża’: Piérwé jednak nie bëło tëlé nałożni-
ców co dzys (Puckie, zwłaszcza Hel);

niewiérnica ‘żona niewierna’. Ju le nie broń té niewiérnicë!, Niewiérnica 
je gòrszô jak kùrwica. (Parchowo, Stężyca, Sulęczyno); 

òdlazłô pogardliwie ‘żona, która odeszła od męża’: Z taką òdlazłą nigdë 
bëm sã nie żenił; 

òdnóżka (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) złośliwie ‘żona, 
która opuściła męża’: To je ùschłô òdnóżka bez kòrzenia. Ta òdnóżka ju dôw-
no nie żëje z chłopã (Kępa Żarnowiecka); 

pôlownica ‘kobieta, która zawojowała swojego męża’. Bãdã sã z taką 
pôlownicą żenił, żebë òna mie ùpalowa jak swégò niebòszczëka! Ni ma głupi 
(Puzdrowo, Jamno, Lipusz);

tiderka ‘kobieta trzymająca męża pod pantoflem’: To je tiderka òd babë, 
ta trzimô chłopa na tidrze jak psa (sporadycznie Wejherowskie);

tiderbaba ‘kobieta trzymająca męża pod pantoflem’: Są chłopi, co sã 
nôlepié czëją, czej nimi rządzą tiderbabë. Michôł je szczeslëwi ze swòją ti-
derbabą. Jô tam prawie béł, jak ta tiderbaba sadła na to biédné chłopisko. Jô 
mëslôł, że òna na rogatim ‘diable’ wjacha (Tłuczewo, Lewinko, Potęgowo);

 ùzdnica ‘żona trzymająca męża pod pantoflem’. Jak jô le piérszi rôz Le-
onową białkã widzôł, tak jô zarô rzekł: Ta baba to mùszi bëc ùzdnica; 

zdrajecznica (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) ‘żona niewier-
na’: Co tam wiele gadac, ta Józefowa białka to le bëła zdrajecznica (Żukowo);

zdrajinô ‘żona niewierna’(wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu). 
Òn sedzy doma i robi, a ta zdrajinô lôtô, ò nié baro brzëdkò gôdają (Żukowo).
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brutka’; 
òdnoga ‘chłop, chtëren òstawił białkã’ (słowò znóné leno nôstarszim 

lëdzóm): To je òdnoga, ten z białką nie żëje. Òna miała krziż z tim òdnogą 
(Żôrnówskô Kãpa);

przepieszczoch (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) ‘chłop, chtëren 
je za baro rozpieszczony przez białkã’: Stach to béł wiedno pieszczoch, ale ta 
jegò białka ju czësto zrobiła przepieszczocha (Sëlëczëno, Parchòwò);

2) Pòzwë białczi(12): 
baba ‘białka, jakô ni mô dzecy’: Baba to nie je ani białka, ani dzéwczã, 

ani kùrwa (pn, west.);
białczã (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) ‘młoda mężatka’: Takczégò 

snôżégò biôłczëca jesz jem nie widzôł, jak ta szkolnégò białka je. Co za piãkné 
biôłczãta! Co tam bëło biôłcząt (pn, west.);

nałożnica ‘białka, jakô zdrzadzô chłopa’: Piérwi jednak nie bëło tëlé na-
łożniców co dzys (Pùcczé, òsobl. Hél);

niewiérnica ‘niewiernô białka’. Ju le nie broń té niewiérnicë!, Niewiérni-
ca je gòrszô jak kùrwica. (Parchòwò, Stãżëca, Sëlëczëno); 

òdlazłô pògardlëwie ‘białka, jakô òstawiła chłopa’: Z taką òdlazłą nigdë 
bëm sã nie żenił; 

òdnóżka (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) złoslëwie ‘białka, jakô 
òstawiła chłopa’: To je ùschłô òdnóżka bez kòrzenia. Ta òdnóżka ju dôwno nie 
żëje z chłopã (Żôrnówskô Kãpa); 

pôlownica ‘białka, jakô dobëła nad swòjim chłopã’. Bãdã sã z taką 
pôlownicą żenił, żebë òna mie ùpalowa jak swégò niebòszczëka! Ni ma głupi 
(Pùzdrowò, Jamno, Lëpùsz);

tiderka ‘białka, jakô trzimie chłopa krótkò’: To je tiderka òd babë, ta trzi-
mô chłopa na tidrze jak psa (czasã Wejrowsczé);

tiderbaba ‘białka, jakô trzimie chłopa krótkò’: Są chłopi, co sã nôlepi 
czëją, czej nimi rządzą tiderbabë. Michôł je szczeslëwi ze swòją tiderbabą. Jô 
tam prawie béł, jak ta tiderbaba sadła na to biédné chłopisko. Jô mëslôł, że 
òna na rogatim ‘diable’ wjacha (Tłëczewò, Lewinkò, Pòtãgòwò);

ùzdnica ‘białka, jakô trzimie chłopa krótkò’. Jak jô le piérszi rôz Leonową 
białkã widzôł, tak jô zarô rzekł: Ta baba to mùszi bëc ùzdnica; 

zdrajecznica (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) ‘niewiernô białka’: 
Co tam wiele gadac, ta Józefowa białka to le bëła zdrajecznica (Żukòwò);

zdrajinô ‘białka niewiernô’(słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm). Òn se-
dzy doma i robi, a ta zdrajinô lôtô, ò ni baro brzëdkò gôdają (Żukòwò).
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3. Określenia stosowane przez jednego 
ze współmałżonków (8): 

1) Nazywanie męża przez żonę (4):
a) przy zwracaniu się do męża (2):
fòder (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu): Jakże të mëslisz, 

fòdrze // fòder, sprzedac te swinie, czë jesz chòwac? (pn, rzadziej śr);
tata: Cëż më terô zrobimë, tata, pojedzemë më na tą gòscënã, czë nié? 

(śr, pd, na pn prawie nieużywane);
b) w innych sytuacjach językowych (2):
mój: Ò to mój nie bãdze złi;
mòjny (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) ‘mój mąż’: To je mòjny. 

Je ten twòjny doma? Mòjnégò ni ma w chëczach, òn dzes wëszedł (Przyjezie-
rze Żarnowieckie);

2) Nazywanie żony przez męża (4): 
a) przy zwracaniu się do żony (2):

mëma (nazwa pieszczotliwa): Jakże, të mëslisz, mëma; 
nëna: Nëna, tej le pòstaw pôłnié. Nëna, dzeż të jes (Puszcza Darżlubska); 

b) w innych sytuacjach językowych (2):
mòja ‘moja żona’. Cëż ta twòja robi? Mòja nie je doma. Przysł.: Mòja 

bëła, mòja wié – ‘moja żona się nie myli’;
mòjnô (wyraz, który wyszedł już zupełnie z użycia) ‘moja żona’: Dzeż ta 

twòjnô je? Mòjnô wëjachała do córczi (Przyjezierze Żarnowieckie).

4. Nazywanie czyjegoś współmałżonka (6):

1) Nazywanie czyjegoś męża (3):
swòjny (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) ‘o czyimś mężu’: Ni 

ma nic gòrszégò, jak białka zdradzô swòjnégò (Przyjezierze Żarnowieckie); 
twój ‘twój mąż’: Je ten twój doma? Òni wierã chcã cebie i twégò zapro-

sëc na weselé. Pòwiédz le twòjemù, że jem na niegò złi; 
twòjny (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) ‘twój mąż’: Jakùż to 

jidze twòjnémù, żëje òn jesz? (Przyjezierze Żarnowieckie);
2) Nazywanie czyjejś żony (3):

swòjnô (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) ‘o czyjejś żonie’: 
Niech kòżdi bierze swòjną i jidze dodóm (Przyjezierze Żarnowieckie);

twòja ‘twoja żona’: A cëż ta twòja nó (pn) // na to, że jô sã chcã żenic? 
Pòzdrów twòjã òde mie; 
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3. Òkreszleniô stosowóné przez jednégò 
z wespółmałżonków (8): 

1) Pòzywanié chłopa przez białkã (4):
a) jak gôdô do chłopa (2):

fòder (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm): Jakże të mëslisz, fòdrze // 
fòder, sprzedac te swinie, czë jesz chòwac? (pn, rzôdzy west.);

tata: Cëż më terô zrobimë, tata, pojedzemë më na tą gòscënã, czë nié? 
(west., pd, na pn wnetka nieùżiwóné);

b) w jinszich jãzëkòwëch leżnoscach (2):
mój: Ò to mój nie bãdze złi;
mòjny (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) ‘mój mąż’: To je mòjny. Je 

ten twòjny doma? Mòjnégò ni ma w chëczach, òn dzes wëszedł (Żôrnówsczé 
Kòljezerzé);

2) Pòzywanié białczi przez chłopa (4): 
a) jak gôdô do białczi (2):

mëma (pieszczotlëwô pòzwa): Jakże, të mëslisz, mëma; 
nëna: Nëna, tej le pòstaw pôłnié. Nëna, dzeż të jes (Darzlëbsczé Lasë); 

b) w jinszich jãzëkòwëch leżnoscach (2):
mòja ‘mòja białka’. Cëż ta twòja robi? Mòja nie je doma. Przësł.: Mòja 

bëła, mòja wié. 
mòjnô (słowò, jaczégò sã ju nie ùżiwô) ‘mòja białka’: Dzeż ta twòjnô je? 

Mòjnô wëjachała do córczi (Żôrnówsczé Kòljezerzé).

4. Pòzywanié kògùs wespółmałżonka (6):

1) Pòzywanié kògùs chłopa (3):
swòjny (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) ‘o kògùs chłopie’: Ni ma 

nic gòrszégò, jak białka zdradzô swòjnégò (Żôrnówsczé Kòljezerzé); 
twój ‘twój chłop’: Je ten twój doma? Òni wierã chcã cebie i twégò zapro-

sëc na weselé. Pòwiédz le twòjemù, że jem na niegò złi; 
twòjny (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) ‘twój mąż’: Jakùż to jidze 

twòjnémù, żëje òn jesz? (Żôrnówsczé Kòljezerzé);
2) Pòzywanié kògùs białczi (3):

swòjnô (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) ‘ò kògùs białce’: Niech 
kòżdi bierze swòjną i jidze dodóm (Żôrnówsczé Kòljezerzé);



204

twòjna (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) ‘twoja żona’: Pòwiédz 
twòjnie, że më żdżemë na nią (Przyjezierze Żarnowieckie).

5. Nazwy z formantem ekspresywnym (13):

1) deminutywnym lub hipokorystycznym (11): 
białeczka pieszczotliwie ‘własna żona’: To je mòja białeczka (pn, śr);
mëmka ‘w zwrocie do żony’: Mëmkò, môsz të co do wëpicô, bò mie sã 

chce baro pic; 
mòjeczk (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) pieszczotliwie ‘wła-

sny mąż’: Mòjeczk mie je taczi dobri; Mie ju bëło teszno za tobą, mòjeczkù 
(pn);

mòjeczka pieszczotliwie ‘własna żona’: Mòjeczka złota! Mòjeczka mô 
małé; Ma przińdzema do waju póznié, bò mòjeczka je chòrô (pn); 

mòjink (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) pieszczotliwie ‘wła-
sny mąż’: Ma jesma baro szczeslëwi z mòjinką (pn);

mòjinka (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) pieszczotliwie ‘wła-
sna żona’: Ni ma lepszé białczi òd mòjinczi (pn);

mòjka (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) pieszczotliwie ‘własna 
żona’: Mòjka leżi w pòłogù (pn);

mójk (wyraz znany tylko najstarszemu pokoleniu) pieszczotliwie ‘własny 
mąż’: Në, mójkù, jô mëszlã, të mie kùpisz kapelusz (pn);

nënka ‘w zwrocie do żony’: Në, jakże të mëslisz, nënkò, sprzedac te swi-
nie, czë jesz nié?; 

tatk ‘w zwrocie do męża’: Në, tatkù, jes të dzys zdrowszi?; 
żonka pieszczotliwie ‘własna żona’: Przed rokã mòja żonka jesz żëła, 

a dzys òna je ju pòd zemią. 
2) augmentatywnym (2): 

babskò / babiskò (śr, pd), rubasznie ‘żona’: To mòje babskò sã narobi; 
babszcze / babiszcze (pn), rubasznie ‘żona’.

II Analiza językowa. 
Najwięcej nazw męża i żony w języku kaszubskim powstało w wyniku 

urzeczownikowienia przymiotników, imiesłowów przymiotnikowych, zaim-
ków osobowych, zaimków dzierżawczych (19) oraz derywacji, której rezulta-
tem są formacje o funkcji semantycznej przedmiotowej formantu (19), niektó-
re nazwy to neosemantyzmy (12), derywaty o funkcji semantycznej jakościo-
wej (13), w tym deminutywne (9), hipokorystyczne (2), augmentatywne (2). 
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twòja ‘twòja białka’: A cëż ta twòja nó (pn) // na to, że jô sã chcã żenic? 
Pòzdrów twòjã òde mie; 

twòjna (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) ‘twòja białka’: Pòwiédz 
twòjnie, że më żdżemë na nią (Żôrnówsczé Kòljezerzé).

5. Pòzwë z ekspresywnym przërostkã (13):

1) deminutiwnym abò hipòkòristicznym (11): 
białeczka pieszczotlëwie ‘gwôsnô białka’: To je mòja białeczka (pn, west.);
mëmka ‘jak sã gôdô do białczi’: Mëmkò, môsz të co do wëpicô, bò mie 

sã chce baro pic; 
mòjeczk (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) pieszczotlëwie ‘gwôsny 

chłop’: Mòjeczk mie je taczi dobri; Mie ju bëło teszno za tobą, mòjeczkù (pn);
mòjeczka pieszczotlëwie ‘gwôsnô białka’: Mòjeczka złota! Mòjeczka mô 

małé; Ma przińdzema do waju pózni, bò mòjeczka je chòrô (pn); 
mòjink (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) pieszczotlëwie ‘gwôsny 

chłop’: Ma jesma baro szczeslëwi z mòjinkã (pn);
mòjinka (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) pieszczotlëwie ‘gwôsnô 

białka’: Ni ma lepszé białczi òd mòjinczi (pn);
mòjka (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) pieszczotlëwie ‘gwôsnô 

białka’: Mòjka leżi w pòłogù (pn);
mójk (słowò znóné leno nôstarszim lëdzóm) pieszczotlëwie ‘gwôsny 

chłop’: Në, mójkù, jô mëszlã, të mie kùpisz kapelusz (pn);
nënka ‘jak sã gôdô do białczi’: Në, jakże të mëslisz, nënkò, sprzedac te 

swinie, czë jesz nié?; 
tatk ‘jak sã gôdô do chłopa’: Në, tatkù, jes të dzys zdrowszi?; 
żonka pieszczotlëwie ‘gwôsnô białka’: Przed rokã mòja żonka jesz żëła, 

a dzys òna je ju pòd zemią. 
2) aùgmentatiwnym (2): 

babskò / babiskò (west., pd), rubaszno ‘białka’: To mòje babskò sã na-
robi; 

babszcze / babiszcze (pn), rubaszno ‘białka’.

II Jãzëkòwô analiza 
Nôwiãcy pòzwów chłopa i białczi w kaszëbsczim jãzëkù pòwstało bez 

ùjistnikòwienié znankòwników, znankòwnikòwëch mionoczasników, persó-
nowëch zamionów, dosebnëch zamionów (19) a téż deriwacje, jaczi wënikã 
są fòrmacje ò fùnkcji semanticzny przedmiotowi przërostka (19), niechtërné 
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W materiale wystąpiła także jedna nazwa złożona (1) oraz jedna nazwa po-
wstała w wyniku skrócenia tematu (1). Dwie nazwy stanowią jednostki samo-
dzielne, niemotywowane synchronicznie (2). 

1. Substantywizowane przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, zaim-
ki osobowe i dzierżawcze (19): mòja, mój, mòjnô, mòjny, òddanô, òddany, 
òdlazłô, òdlazłi, òna, slëbnô, slëbny, starô, stari, swòjnô, swòjny, twòja, twój, 
twòjna, twòjny.

2. Leksemy powstałe w wyniku derywacji (19): białczã (: białka ‘kobieta’) 
z form. paradygmatycznym -ã, czôpnica (: czôpic sã ‘wkładać czepek, odby-
wać obrzęd wkładania czepka pannie młodej jako oznakę kobiety zamężnej’) 
z form. -nica, czekajk (: czekac ‘czekać’) z form. -ajk lub (od formy trybu rozka-
zującego czekaj) z form. -k, czepnica (: czepic sã ‘wychodzić za mąż’) z form. 
-nica, nałożnica (: na łoże lub uniwerbizacja od nałożna białka) z form. -nica, 
(zob. nałożëc sã ‘przywyknąć, wpaść w nałóg’ lub forma żeńska od nałożnik), 
nałożnik (: na łoże z form. -nik lub uniwerbizacja od nałożny chłop), (zob. na-
łożëc sã ‘przywyknąć, wpaść w nałóg’), niastka (: niasta) z form. -ka (analogia 
do nazw żeńskich na -ka), niewiérnica (: niewiérny ‘niewierny, niestały, zdra-
dziecki’) z form. -ica, òbiôłk (: *òbiôłczëc, zob. òbiôłczënë żartobliwie ‘za-
warcie związku małżeńskiego przez mężczyznę, ożenek’), òdnoga4 ‘mąż, któ-
ry opuścił żonę’(: òdnożëc sã ‘opuścić współmałżonka’) z form. paradygma-
tycznym -a, òdnóżka ‘żona, która opuściła męża’(: òdnoga ‘mąż, który opuścił 
żonę’ z form. -ka), pôlownica (: pôlowac ‘za pomocą liny lub łańcucha wiązać 
krowę, kozę’) z form. -nica, przepieszczoch (: pieszczoch ‘pieszczoch’ z form. 
prze- lub od przepieszczëc (sã) z formantem -och, slëbnica (: slëbny) z form. 
-ica (lub nazwa żeńska od slëbnik), slëbnik (: slëbny) z form. -ik, tiderka (: tider 
‘powróz, lina’) z form. -ka, ùzdnica (: ùzda ‘uzda’) z form. -nica, zdrajecznica 
(: zdrajca : zdradzac) z form. -nica, zdrajinô (: zdrajca: zdradzac) z form. -inô. 

3. Neosemantyzmy (12):
1) powstałe poprez zwężenie lub rozszerzenie zakresu znaczeniowego 

wyrazu (11): baba ‘żona’ (: baba ‘kobieta’), baba ‘kobieta bezdzietna’ (: baba 
‘kobieta’), białka ‘żona’ (: białka ‘kobieta’), białogłowa ‘żona’ (: białogłowa 
‘kobieta’), fòder ‘mąż’ (: fòder ‘ojciec’), chłop ‘mąż’ (: chłop ‘mężczyzna’), 
kòbiéta ‘żona’ (: kòbiéta ‘baba’), mëma ‘żona’ (: mëma ‘matka’), nëna ‘żona’ 
(: nëna ‘matka’), strëch ‘mąż’ (: strëch pogardliwie, lekceważąco, ze złością 

4  Zob. W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, 
Warszawa 1999, t. 3, s. 355.
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pòzwë to neòsemantizmë (12), deriwatë ò fùnkcji semanticzno kwalitetowi 
(13), w tim deminutiwné (9), hipòkòristiczné (2, aùgmentatiwné (2). W mate-
riale je téż jednô złożónô pòzwa (1) ë jedna pòzwa, jakô pòwstała òbez skró-
dzenié témë (1). Dwie pòzwë są samòstójnyma jednostkama, niemòtiwòwóné 
synchroniczno (2). 

1. Substantiwizowóné znankòwniczi, znankòwnikòwé mionoczasni-
czi, persónowé i dosebné zamiona, (19): mòja, mój, mòjnô, mòjny, òddanô, 
òddany, òdlazłô, òdlazłi, òna, slëbnô, slëbny, starô, stari, swòjnô, swòjny, 
twòja, twój, twòjna, twòjny.

2. Leksemë, jaczé pòwstałë przez deriwacjã (19): białczã (: białka ‘kobi-
éta’) z paradigmaticznym kùn. -ã, czôpnica (: czôpic sã ‘wkładac czepk, spra-
wiac òbrzãd wkłôdaniô czepka brutce jakno znankã białczi’) z przër. -nica, cze-
kajk (: czekac ‘czekac’) z przër. -ajk abò (òd fòrmë rozkazëjącégò spòsobù cze-
kaj) z przër. -k, czepnica (: czepic sã ‘wëchadac za chłopa’) z przër. -nica, nałoż-
nica (: na łoże) z przër. -nica, (òb. nałożëc sã ‘przëwëknąc, dostac sã w nałóg’ 
abò białogłowsczi ôrt òd nałożnik), nałożnik (: na łoże z przër. -nik), (òb. na-
łożëc sã ‘przëwëknąc, dostac sã w nałóg’), niastka (: niasta) z przër. -ka (jistno 
jak białogłowsczé pòzwë na -ka), niewiérnica (: niewiérni ‘niewierny, niestałi, 
zdradzecczi’) z przër. -ica, òbiôłk (: *òbiôłczëc, òb. òbiôłczënë szpòrtowno ‘za-
warcé małżeńsczégò związkù przez chłopã, żeńba’), òdnoga4 ‘chłop, chtëren 
òśtawił białkã’(: òdnożëc sã ‘òstawic wespółmałżonka’) z paradigmaticznym 
kùnuszkã -a, òdnóżka ‘białka, jakô òstawiła chłopa’(: òdnoga ‘chłop, jaczi 
òstawił białkã’ z przër. -ka), pôlownica (: pôlowac ‘za pomocą lënë abò lińcu-
cha rzeszac krowã, kòzã’) z przër. -nica, przepieszczoch (: pieszczoch ‘piesz-
czoch’ z przed. prze-, slëbnica (: slëbny) z przër. -ica (abò białogłowskô pòzwa 
òd slëbnik), slëbnik (: slëbny) z przër. -ik, tiderka (: tider ‘pòwróz, lëna’) z przër. 
-ka, ùzdnica (: ùzda ‘ùzda’) z przër. -nica, zdrajecznica (: zdrajca : zdradzac) 
z przër. -nica, zdrajinô (: zdrajca : zdradzac) z przër. -inô. 

3. Neosemantizmë (12):
1) jaczé pòwstałë przez zwãżenié abò rozszérzenié znaczënkòwégò zakre-

su słowa (11): baba ‘białka’ (: baba ‘białka’), baba ‘białka, jakô ni mô dzecy’ 
(: baba ‘kobieta’), białka ‘białka’ (: białka ‘kòbiéta’), białogłowa ‘białka’ (: bia-
łogłowa ‘kòbiéta’), fòder ‘chłop’ (: fòder ‘òjc’), chłop ‘chłop’ (: chłop ‘chłop’), 
kòbiéta ‘białka’ (: kòbiéta ‘baba’), mëma ‘białka’ (: mëma ‘matka’), nëna ‘biał-

4  Zob. W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, 
Warszawa 1999, t. 3, s. 355.
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‘każdy mężczyzna’), tata ‘mąż’ (: tata ‘ojciec’); 
2) przekształcenia na podstawie metonimii – polegające na zastąpieniu 

leksemu jakimś innym, pozostającym z nim w związku (1): 
czãsc ‘żona’ (: czãsc ‘część’, także ‘posag’). 
4. Derywaty z formantem ekspresywnym (13):
1) derywaty deminutywne z formantem -k- (9): 
a) pierwszego stopnia (7): białeczka (: białka ‘żona’), mëmka (: mëma 

‘matka’), mòjka (: mòja ‘moja żona’), mójk (: mój ‘mój mąż’), nënka (: nëna 
‘matka’), tatk (: tata), żonka (: żona);

b) drugiego stopnia (2): mòjeczk (: mójk ‘własny mąż’: mój ‘mój mąż’), 
mòjeczka (: mòjka ‘własna żona’: mòja ‘moja żona’);

2) derywaty hipokorystyczne (2): 
mòjink (: mój ‘mój mąż’), form. -ink, mòjinka (: mòja ‘moja żona’), form. 

-inka,
3) derywaty augmentatywne (2): 
babskò / babiskò (: baba ‘żona’), form. -skò / -iskò, babszcze / babiszcze 

(: baba ‘żona’), form. -szcze, -iszcze. 
5. Formy skrócone (1): 
niasta ‘żona’ (: niewiasta).
6. Nazwa złożona (1): 
tiderbaba ‘kobieta trzymająca męża pod pantoflem’ (: tider ‘powróz, lina’ 

+ baba ‘żona’).
7. Wyrazy synchronicznie niemotywowane (2): 
niewiasta ‘rzadko kobieta zamężna’ (Sychta nie notuje niewiasta w zna-

czeniu ‘kobieta’), żona ‘rzadko żona’. Leksemy te w polszczyźnie występowały 
w znaczeniu ‘kobieta’5, w XIV w. niewiasta zastąpiła żonę ‘kobieta’, a od XVIII 
w. niewiasta ustąpiła miejsca kobiecie. 

Słownictwo nazywające męża i żonę w kaszubszczyźnie jest bogate (67 
wyrazów). Jest ono przeważnie nacechowane emocjonalnie: żartobliwie, ru-
basznie, pieszczotliwie, pogardliwie. Wiele z tych wyrazów ma już charakter 
archaiczny lub przestarzały. Cytaty ilustrujące zebrany materiał leksykalny nie 
zawsze wskazują na stosunki patriarchalne w domu kaszubskim, w którym 
mąż-ojciec sprawuje władzę i cieszy się najwyższym autorytetem. 

5  Zob. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1989, s. 362, 
666. 
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ka’ (: nëna ‘matka’), strëch ‘chłop’ (: strëch pògardlëwie, z lekceważenim, ze 
złoscą ‘kòżden chłop’), tata ‘chłop’ (: tata ‘òjc’); 

2) przesztôłceniô na spòdlim metonimii – jaczé pòlégô na zastąpienim 
leksemù jaczim jinym, chtëren pòzostôwô z nim w łączbie (1):

czãsc ‘białka’ (: czãsc ‘część’, także ‘pòsôg’). 
4. Deriwatë z ekspresywnym przërostkã (13):
1) deminutiwné deriwatë z przërostkã -k- (9): 
a) pierszégò stãpniô (7): białeczka (:białka ‘białka’), mëmka (: mëma 

‘mëma’), mòjka (: mòja ‘moja białka’), mòjk (: mój ‘mój chłop’), nënka (: nëna 
‘mëma’), tatk (: tata), żonka (: żona);

b) drëdżégò stãpniô (2): mòjeczk (: mòjk ‘gwôsny chłop’: mój ‘mój chłop’), 
mòjeczka (: mòjka ‘gwôsnô białka’: mòja ‘mòja białka’);

2) hipòkòristiczné deriwatë (2): 
mòjink (: mój ‘mój chłop’), przër. -ink, mòjinka (: mòja ‘mòja białka’), 

przër. -inka,
3) aùgmentatiwné deriwatë (2): 
babskò / babiskò (: baba ‘białka’), przër. -skò / -iskò, babszcze / babiszcze 

(: baba ‘białka’), przër. -szcze, -iszcze. 
5. Skróconé fòrmë (1): 
niasta ‘białka’ (: niewiasta).
6. Złożonô pòzwa (1): 
tiderbaba ‘białka, jakô trzimie chłopa krótkò’ (: tider ‘pòwrózk, lëna’ + 

baba ‘białka’).
7. Słowa synchroniczno niemòtiwòwóné (2): 
niewiasta ‘rzôdkò zamãżnô białka’ (Sëchta nie zapisëje niewia-

sta w znaczënkù ‘białka’), żona ‘rzôdkò białka’. Ne leksemë w pòlaszëznie 
wëstãpòwałë w znaczënkù ‘kobieta’5, w XIV w. niewiasta zastąpiła żonę ‘ko-
bieta’, a òd XVIII sta. niewiasta ùstąpiła môla kobiecie. 

Słownizna pòzéwającô chłopa i białkã w kaszëbiznie je bòkadnô (67 słów). 
Je òna w wikszoscë emòcjonalno nacéchòwónô: szpòrtowno, rubaszno, piesz-
czotlëwie, pògardlëwie. Wiele z nëch słów je archajizmama abò są przestarza-
łé. Cytatë, jaczé jilustrëją zebróny leksykalny materiał, nie wiedno wskazëją na 
patriarchalné stosënczi w kaszëbsczim dodomie, w jaczim chłop-òjc rządzy i je 
nôwôższim aùtoritetã. 

5  Zob. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1989, s. 362, 
666. 
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Róża Wosiak-Śliwa (UG)

Program Podyplomowych Studiów 
Kwalifikacyjnych Pedagogiczno-Metodycznych 

w Zakresie Nauczania Języka Kaszubskiego 
a oczekiwania słuchaczy

Program Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogiczno-Meto-
dycznych w Zakresie Nauczania Języka Kaszubskiego w obecnej chwili spełnia 
unijne standardy. Składa się z 4 segmentów: 

1. Podstawy merytoryczne nauczania języka kaszubskiego (240 h);
2.  Kompetencje dydaktyczne nauczyciela języka kaszubskiego (130 h); 
3. Kompetencje informatyczne nauczyciela (45 h);
4.  Konteksty współczesnej edukacji (20 h).
W obrębie segmentu 1. przewiduje się następujące moduły: Podstawy 

prawne nauczania języka kaszubskiego (3 h w.1, 4 h war.2) Geografia Kaszub 
(3 h w., 4 h war.), Historia Kaszub (3 h w., 10 h war.), Historia literatury ka-
szubskiej (8 h w., 28 h war.), Kultura materialna i duchowa Kaszub (4 h w.), 
Kultura języka kaszubskiego (12 h w., 10 h war.), Onomastyka kaszubska (19 
h w., 10 h war.), Gramatyka języka kaszubskiego (15 h w., 46 h war.), Meto-
dyka nauczania języka kaszubskiego (20 h war.), Interdyscyplinarne stosowa-
nie technologii informatycznej (10 h war.), Hospitacje lekcji języka kaszubskie-
go (16 h), Przeprowadzenie lekcji języka kaszubskiego (10 h), Internetowe fo-
rum dyskusyjne (5 h).

Segment 2. obejmuje moduły: Stosowanie technologii informacyjnych 
(15 h), Akwizycja języka i teorii komunikacji (60 h w.), Uczenie się i nauczanie 
języka drugiego i dalszych (40 h war.), Hospitacje lekcji języka obcego (10 h), 
Internetowe forum dyskusyjne (5 h). 

Segment 3. dotyczy tylko jednego modułu. Są to Technologie informacyj-
ne w warsztacie pracy nauczyciela (45 h).

W końcu w segmencie 4. zawarte są 2 autorskie moduły: Kulturowe kon-
teksty edukacji regionalnej i etnicznej na Kaszubach (10 h w.) oraz Społeczne 
konteksty edukacji regionalnej i etnicznej na Kaszubach (10 h w.).

1  w. – wykład
2  war. – warsztat
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Róża Wòszôk-Slëwa (GÙ)

Programa Pòdiplomòwëch Kwalifikacjowëch 
Pedagògòwò-Metodicznëch Sztudiów 

w Òbrëmienim Naùczaniô Kaszëbsczégò Jãzëka 
a òczekiwaniô słëchińców

Programa Pòdiplomòwëch Kwalifikacjowëch Pedagògòwò-Metodicznëch 
Sztudiów w Òbrëmienim Naùczaniô Kaszëbsczégò Jãzëka terôczas spełniwô 
ùnijné sztandartë. Złożonô je ze sztërzech dzélów:

1. Meritoriczné spòdlé nôùczi kaszëbsczégò jãzëka (240 gòdz.)
2. Didakticzné kòmpetencje szkólnégò kaszëbsczégò jãzëka (130 gòdz.)
3. Jinfòrmaticzné kòmpetencje szkólnégò (45 gòdz.)
4. Kòntekstë dzysdniowégò naùczaniô (20 gòdz.)
W òbrëmienim dzélu 1. przewiduje sã pòstãpné mòdułë: Prawné spòdlé 

nôùczi kaszëbsczégò jãzëka (3 gòdz. w.1, 4 gòdz. war.2) Geògrafiô Kaszëb 
(3 gòdz. w., 4 gòdz. war.), Historiô Kaszëb (3 gòdz. w., 10 gòdz. war.), Historiô 
kaszëbsczi lëteraturë (8 gòdz. w., 28 gòdz. war.), Materialnô i dëchòwô kùltura 
Kaszëb (4 gòdz w.), Kùltura kaszëbsczégò jãzëka (12 gòdz. w., 10 gòdz war.), 
Kaszëbskô ònomastika (19 gòdz. w., 10 gòdz. war.) Gramatika kaszëbsczégò 
jãzëka (15 gòdz. w, 46 gòdz. war.), Metodika naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka 
(20 gòdz. war.), Midzëdiscyplinowé wëzwëskanié jinfòrmaticzny technologie 
(10 gòdz. war.), Hòspitacje lekcjów kaszëbsczégò jãzëka (16 gòdz.), Przepro-
wadzenié ùczbë kaszëbsczégò jãzëka (10 gòdz.), Jinternetowé kôrbiónkòwé 
fòrum (5 gòdz.).

Dzél 2. òbjimô mòdułë: Wëzwëskanié jinfòrmacjowëch technologii 
(15 gòdz.), Akwizycjô jãzëka i teòrie kòmùnikacje (60 gòdz. w.), Ùczenié 
sã i naùczanié drëdżégò i jinëch jãzëków (40 gòdz. war.), Hòspitacje ùczbë 
cëzégò jãzëka (10 gòdz.), Jinternetowé kôrbiónkòwé fòrum (5 gòdz.).

Dzél 3. tikô sã le jednégò mòdułu. Są to Jinfòrmacjowé technologie 
w warstace szkólnégò (45 gòdz.)

Na kùńc w dzélu 4. są 2 aùtorsczé mòdułë: Kùlturowé kòntekstë regional-
ny i etniczny nôùczi na Kaszëbach (10 gòdz.) ë Spòlëznowé kòntekstë regio-

1  w. – wëkłôd
2  war. – warkòwniô
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Słuchaczem Studiów może zostać nauczyciel każdego przedmiotu mó-
wiący po kaszubsku. To akurat nie jest komfortowa sytuacja, zarówno dla wy-
kładowców jak i studentów, ponieważ brak przygotowania filologicznego 
tych drugich (niedostatek wiedzy gramatycznej, niezrozumienie wielu proce-
sów językowych zachodzących w języku kaszubskim) niejednokrotnie utrud-
nia tok kształcenia. Zwłaszcza ostatnia edycja Studiów3 pokazała, jak ważny 
jest w perspektywie podział na Studiach na grupy filologiczne i niefilologiczne 
z odpowiednio dostosowanymi programami.

Trzy edycje Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogiczno-Me-
todycznych w Zakresie Nauczania Języka Kaszubskiego wykształciły 152 wy-
kwalifikowanych nauczycieli (pierwsza – 41, druga – 51, trzecia – 60). 

Z anonimowych ankiet ewaluacyjnych, jakie przeprowadziłam wśród słu-
chaczy po zakończeniu III edycji Studiów, wynika, że Program Studiów spełnił 
oczekiwania większości. W ankietach wielokrotnie pojawiły się ogólne opinie 
typu: „Tematyka zajęć obejmowała różne obszary wiedzy o Kaszubach – sze-
roka oferta, dobra kadra wykładowców”; „Studia pomogły mi usystematyzo-
wać wiedzę, którą do tej pory czułam z własnego doświadczenia, a której nie 
dane mi było nabyć w szkole”; „Przedmioty realizowane podczas studiów od-
powiadały zainteresowaniu i oczekiwaniom nauczyciela języka kaszubskiego”; 
„Wykorzystam część tej wiedzy i wiadomości w pracy z uczniami”; „Pozyska-
łam umiejętności i wiedzę, która zostanie wykorzystana w pracy zawodowej 
i kontaktach pozasłużbowych”; „Utrwaliłam wiadomości na temat gramatyki 
języka kaszubskiego, usystematyzowałam wiedzę z zakresu literatury kaszub-
skiej, poznałam możliwości komputera – jak wykorzystać technologię infor-
macyjną w nauczaniu języka kaszubskiego”; „Zdobyłam wiadomości i umie-
jętności, które będę mogła wykorzystać w pracy zawodowej”; „Uzyskałam lep-
sze przygotowanie rzeczowe i metodyczne do nauczania języka kaszubskie-
go”; „Program studiów spełnił moje oczekiwania. Realizowała go fachowa ka-
dra, prezentując wystarczające treści merytoryczno-dydaktyczne”; „Usystema-
tyzowałam wiedzę i poszerzyłam, szczególnie w zakresie historii”; „Poprawi-
łam umiejętność pisania, poszerzyłam wiedzę o regionie”; „Wiedza zdobyta 
przede wszystkim z przedmiotów dydaktycznych zostanie wykorzystana w na-
uczaniu języka kaszubskiego”.

Niektórzy słuchacze oczekiwali większej lub mniejszej liczby godzin z da-
nego modułu: „Program raczej spełniał moje oczekiwania, ale było zbyt mało 
zajęć związanych z dydaktyką i metodyką pisania i czytania”; „Zbyt mało zajęć 

3  Po raz pierwszy przyjęto nauczycieli różnych specjalności, również niefilologów.
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nalny i etniczny nôùczi na Kaszëbach (10 gòdz.).
Słëchińcã Sztudiów mòże òstac kòżden szkólny, chtëren gôdô pò 

kaszëbskù. Nie je to bëlné, zarówno dlô wëkładowców jak i sztudérów, temù 
że felënk filologicznégò przërëchtowaniô tëch drëdżich (felënk gramaticzny 
wiédzë, niezrozmienié wielu jãzëkòwëch procesów zachôdającëch w kaszëb-
sczim jãzëkù) nierôz ùtrudniô sztôłcenié. Òsoblëwie slédnô edicjô Sztudiów 
pòkôzała3, jak wôżny je w perspektiwie pòdzél na Sztudiach na filologiczné 
i niefilologiczné karna z bëlno dobrónyma programama.

Trzë edicje Pòdiplomòwëch Kwalifikacjowëch Pedagògòwò-Metodicznëch 
Sztudiów w Òbrëmienim Naùczaniô Kaszëbsczégò Jãzëka wësztôłcëłë 152 
wëkwalifikòwónëch szkólnëch (pierszô – 41, drëgô – 51, trzecô – 60).

Z anonimòwëch òceniwającëch anczetów, jaczé przerowadzëła jem we-
strzód słëchińców pò zakùńczenim III edicje Sztudiów, wëchôdô, że w wikszo-
scë są òni zadowòlony z Programë Sztudiów. W anczetach wiele razy pòjawiłë 
sã òglowé głosë negò ôrtu: „Témë ùczbów òbjimałë wszelejaczé partë wiédzë 
ò Kaszëbach – szeroczi bédënk, dobri wëkładowcowie”; „Sztudia pòmògłë mie 
ùsystimatizowac wiédzã, chtërną dotëchczôs czëła jem z gwôsnégò doswiôd-
czeniô, a chtërny nie dóné mie bëło pòznac w szkòlé”; „Ùczbë realizowó-
né òb czas sztudiów òdpòwiôdałë zajiteresowanim i òczekiwanim szkólnégò 
kaszëbsczégò jãzëka”; „Wëzwëskóm dzél ti wiédzë i wiadła w robòcë 
z ùczniama”; „Dosta jem ùmiejãtnoscë i wiédzã, chtërna òstónie wëzwëskó-
nô w warkòwi robòce i pòzasłużbòwëch kòntaktach”; „Ùtrwaliła jem wia-
dła na témã gramaticzi kaszëbsczégò jãzëka, ùsystematizowała jem wiédzã 
ò kaszëbsczi lëteraturze, pòznała jem mòżlëwòtë kòmpùtra – jak wëzwëskac 
jinfòrmacjową technologiã w naùczanim kaszëbsczégò jãzëka”; „Zdobëła jem 
wiadła i ùmiejãtnosce, chtërne bãdã mògła wëzwëskac w warkòwi robòce”; 
„Dosta jem lepszé rzeczowé i metodiczné przërëchtowanié do naùczaniô 
kaszëbsczégò jãzëka”; „Jem zadowòlonô z programë sztudiów. Realizowa-
ła gò fachòwô kadra, prezentëjąc sygającé meritoriczno-didakticzné wiadła”; 
„Ùsystematizowała jem wiédzã i zwikszëła jô ją, òsoblëwie jeżlë jidze ò hi-
storią”; „Pòprawia jem ùmiejãtnosc pisaniô, zwikszëła jem wiédzã ò regio-
nie”; „Wiédza zdobëtô przede wszëtczim z didakticznëch ùczbów òstónie 
wëzwëskónô w naùczanim kaszëbsczégò jãzëka”.

Niechtërny słëchińcowie chcelë wikszi abò miészi lëczbë gòdzyn z dónégò 
dzélu: „Jem zadowòlonô z programù, ale za mało bëło ùczbów didakticzi i me-
todiczi pisaniô i czëtaniô”; „Za mało prakticznëch ùczbów, chtërne bë mòżna 

3  Pierszi rôz òstalë przëjãti szkólny wszelejaczich specjalnoscy, téż niefilolodzë.
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praktycznych, które można by wykorzystać w pracy z dziećmi”; „Zbyt mało za-
jęć praktycznych”; „Zbyt mała liczba godzin wykładów i warsztatów z grama-
tyki języka kaszubskiego i zbyt mało omówionych zagadnień”; „Zdecydowa-
nie zbyt mała ilość ćwiczeń z zakresu metodyki nauczania języka kaszubskie-
go, mało ćwiczeń praktycznych w zakresie czytania i pisania”; „Program ra-
czej spełniał moje oczekiwania, ale było zbyt mało zajęć związanych z dydak-
tyką i metodyką pisania i czytania”; „Powinno było być więcej ćwiczeń prak-
tycznych, m.in. z gramatyki”; „Poziom przekazywanej wiedzy niewspółmier-
ny z oczekiwaniami, ponieważ program studiów zawierał za małe ilości me-
todyki oraz gramatyki”; „Zbyt mało zajęć z metodyki nauczania j. kaszubskie-
go, a za dużo z onomastyki”. Padały też głosy, że oczekiwano większej liczby 
zajęć z ortografii języka kaszubskiego, zajęć praktycznych dotyczących akty-
wizacji uczniów i nauczycieli, zajęć typowo metodycznych i mniejszej – z ono-
mastyki kaszubskiej.

Czasem, niejako przy okazji, padały głosy oceniające: „Program studiów 
spełnił moje oczekiwania, jednak uważam, że bardzo mało było zajęć z meto-
dyki nauczania języka kaszubskiego, a zajęcia z gramatyki były mało interesu-
jące”; „Kończyłam 2 kursy językowe, jestem nauczycielem języka, uważam, że 
umiejętności tam zdobyte dają mi więcej możliwości i pracy”; „Program stu-
diów spełnił moje oczekiwania, ale jego realizacja pozostawia wiele do życze-
nia”; „Brakowało zajęć z historii (były wykłady z historii, ale mało). Natomiast 
zajęcia z gramatyki języka kaszubskiego były mało uporządkowane”; „Oczeki-
wałam spotkań z prof. Borzyszkowskim, czy też innym wykładowcą, który sze-
rzej mówiłby o historii Kaszub”.

Pojawiały się też zdania, że spodziewano się większej liczby wykładów 
i warsztatów z historii, geografii, kultury materialnej i duchowej Kaszub oraz 
elementów edukacji muzycznej, tłumacząc, iż tego typu przedmioty w zwięk-
szonej liczbie godzin są niezbędne do prowadzenia lekcji języka kaszubskiego.

Zróżnicowane oceny i oczekiwania wobec Programu Studiów wynikają 
w głównej mierze ze specyficznej sytuacji, w jakiej znaleźli się mocno poszu-
kiwani ostatnio nauczyciele języka kaszubskiego. Nieistniejąca ciągle filologia 
kaszubska niejako wymusza rozwiązania, miejmy nadzieję tymczasowe, w wy-
niku których dyplom Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogicz-
no-Metodycznych w Zakresie Nauczania Języka Kaszubskiego wraz z Orzecze-
niem znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadze-
nia zajęć w szkołach i przedszkolach, wydawanym na podstawie egzaminu 
składanego przed Komisją przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, jest jedyną 
drogą do uzyskania uprawnień do nauczania języka kaszubskiego w szkołach. 
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bëło wëzwëskac w robòce z dzecama”; „Za mało prakticznëch ùczbów”; „Za 
mało gòdzyn wëkładów i warkòwniów z gramaticzi kaszëbsczégò jãzëka 
i za mało òbgôdónëch zagadnieniów”; „Zdecydowónie za mało cwiczënków 
z metodiczi naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka, mało prakticznëch cwiczënków 
czëtaniô i pisaniô”; „Jem zadowolonô z programë, ale za mało bëło ùczbów 
zrzeszonëch z didaktiką i metodiką pisaniô i czëtaniô”; „Mùszałobë bëc wicy 
prakticznëch cwiczënków, m.jin. z gramaticzi”; „Nie jem zadowòlonô z rówi-
znë przekôzywóny wiédzë, bò w programie sztudiów bëło za mało metodiczi 
i gramaticzi”’ „Za mało ùczbów z metodiczi naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka, 
a za wiele ònomasticzi”. Bëłë téż głosë, że słëchińcowie chcelë wikszi lëczbë 
ùczbów z pisënkù kaszëbsczégò jãzëka, prakticznëch ùczbów tipiczno meto-
dicznëch a mni – z kaszëbsczi ònomasticzi. 

Czasã, tak przë leżnoscë, bëłë głosë òceniwającé: „Jem zadowòlonô 
z programë sztudiów, równak mëszlã, że baro mało bëło ùczbów z metodiczi 
naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka, a ùczbë z gramaticzi bëłë mało jinteresëjącé”; 
„Skùńcza jem 2 jãzëkòwé kùrsë, jem szkólną jãzëka, mëszlã, że ùmiejãtnosce 
tam zdobëté dôwają mie wicy mòżlewòscy i robòtë”; „Jem zadowòlonô z pro-
gramë sztudiów, ale ji realizacjô òstôwiô wiele do żëczbë”; „Felało ùczbów hi-
storie (bëłë wëkładë z historie, ale mało). Zôs ùczbë z gramaticzi kaszëbsczégò 
jãzëka bëłë mało ùpòrządkòwóné”; „Mëszla jem, że mdą zéńdzenia z prof. 
Bòrzëszkòwsczim, czë téż jinszim wëkładowcą, chtëren bë wicy gôdôł ò histo-
rie Kaszëb”.

Bëłë téż głosë, że spòdzéwóno sã wikszi lëczbë wëkładów i warkòwniów 
z historie, geògrafie, materialny i duchòwi kùlturë Kaszëb ë elemeńtów 
mùzyczny nôùczi, dolmacząc, że tegò ôrtu ùczbë w zwikszony lëczbë gòdzyn 
są kònieczné do prowadzeniô ùczbów kaszëbsczégò jãzëka.

Wszelejaczé òcenë i òczekiwania, jeżlë jidze ò Programa Sztudiów, 
są przede wszëtczim brzadã ti òsoblëwi sytuacje, w jaczi nalezlë sã, baro 
brëkòwóny slédnyma czasama, szkólny kaszëbsczégò jãzëka. Wcyg ni ma ka-
szëbsczi filologie, a to wëmùszô rozwiązania, chcemë miec nôdzejã, że tim-
czasowé, bez jaczé diplóma Pòdiplomòwëch Kwalifikacjowëch Pedagògòwò-
Metodicznëch Sztudiów w Òbrëmienim Naùczaniô Kaszëbsczégò Jãzëka razã 
z Òrzeczenim znajemnotë kaszëbsczégò jãzëka na brëkùnk naùczaniô abò pro-
wadzeniô ùczbów w szkòłach i przedszkòlach, wëdôwónym na spòdlim egza-
minu skłôdónégò przed Kòmisją przë Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim, je je-
diną drogą do dostaniô zgòdë na naùczanié kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach. 
Wiedzec je, że kòżdé filologòwé sztudia normalno warają 5 lat (magistersczé) 
abò 3 lata (licencjacczé). W ti prawny sytuacje szkólny kaszëbsczégò jãzëka 



216

Wiadomym jest, że każde studia filologiczne w normalnym trybie trwają 5 lat 
(magisterskie) lub 3 lata (licencjackie). W zaistniałej sytuacji prawnej nauczy-
ciela języka kaszubskiego, musi on posiąść podobną wiedzę na Podyplomo-
wych Studiach w trakcie trzech semestrów, w ciągu 435 godzin. Nie dziwmy 
się więc czasem ich sfrustrowanym i subiektywnym głosom.4

Na pewno też prawo nauczyciela każdego przedmiotu do bycia słucha-
czem Studiów nie ułatwia pracy na nich, stąd moja wcześniejsza sugestia, aby 
w perspektywie stworzyć osobne Programy dla grup składających się z filolo-
gów i niefilologów.

Pamiętać również należy, że droga do zawodu, jaką przebyli teraźniejsi 
nauczyciele języka kaszubskiego, jest często podobna (prowadzili wcześniej 
kółka regionalne, byli autorami regionalnych ścieżek edukacyjnych), ale różna 
od drogi nauczycieli innych języków (polonistów, anglistów, romanistów, sla-
wistów, germanistów itd.). Stąd też ich oczekiwania względem Programu Stu-
diów są nieco inne. Dlatego ważne jest obecnie uświadamianie nauczycieli, że 
w specyficznej sytuacji języka kaszubskiego (od niedawna normalizowanego 
i standaryzowanego), niezmiernie istotne jest jego dogłębne poznanie, a nie-
zwykle ważna dotychczas praca w kółkach regionalnych, w XXI w. stała się już 
niewystarczająca. Dopiero wtedy na nic zdadzą się głosy często światłych Ka-
szubów wiele robiących dla Kaszub i kaszubszczyzny, iż język kaszubski umie-
ra, gdy będzie się go uczyło profesjonalnie, gdy nauczyciel, znając zestanda-
ryzowany język, będzie „zaopatrzony” w rzetelną wiedzę o jego strukturze. 

4  Z ankiet ewaluacyjnych: „Nie powinno być wykładów w wakacje przez 2 tygo-
dnie bez przerwy, ani też co tydzień, by wszystkie wolne dni były zajęte”; „Uważam, 
że wspaniale były wyznaczone godziny zajęć, ponieważ odbywały się w czasie urlopu 
i w weekendy”.
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mùszi pòdobną wiédzã zdobëc na Pòdiplomòwëch Sztudiach òb czas 3 seme-
strów, w czasu 435 gòdzyn. Nie chcemë tej sã dzëwic jejich czasã nerwòwim 
i jednostronnym głosom4.

Na gwës téż prawò kòżdégò szkólnégò do bëcégò słëchińcã Sztudiów 
nie zletczô robòtë na nich, stąd mój rëchlészi bédënk, żebë w przińdnoscë 
ùsadzëc òsóbné Programë dlô karnów skłôdającëch sã z filologów i niefilolo-
gów. 

Pamiãtac téż mùszi, że droga do warkù, jaką przeszlë terôczasny szkól-
ny kaszëbsczégò jãzëka, je czãsto pòdobnô (rëchli prowadzëlë regionalné 
karna, bëlë aùtorama regionalnëch szkòłowëch stegnów), ale jinaczi sã òd 
drodżi szkólnëch jinëch jãzëków (pòlonistów, anielistów, romanistów, slawi-
stów, germanistów itd.). Stąd téż jejich brëkùńczi, jeżlë jidze ò Programa Sztu-
diów, są kąsk jinszé. Dlôte wôżné je dzysdnia dôwanié swiądë szkólnym, że 
w òsoblëwi sytuacje kaszëbsczégò jãzëka (òd niedôwna normalizowónégò 
i standarizowónégò), baro wôżné je jegò bëlné pòznanié, a niezwëczajno 
wôżnô donëchczôs robòta w regionalnëch karnach, w XXI stalatim, ju nie 
sygô. Dopiérze tedë do nicz mdą głosë czãsto mądrëch Kaszëbów, jaczi wie-
le robią dlô Kaszëbsczi i kaszëbiznë, że kaszëbsczi jãzëk ùmiérô, czej bãdze sã 
jegò profesjonalnie ùczëło, czedë szkólny, znającë zestandarizowóny jãzëk, 
bãdze „zaòpatrzony” w bëlną wiédzã ò jegò bùdowie.

4  Z òceniwającëch anczetów: „Nie pòwinno bëc wëkładów òb czas latowëch fe-
riów przez 2 niedzele bez przerwë, ani téż co tidzéń, bë wszëtczé wòlné dni bëłë 
zajãté”; „Mëszlã, że bëlno bëłë wëznaczoné gòdzënë ùczbów, bò bëłë w czasu ùrlopù 
i w wékendë”.
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Tomasz Wicherkiewicz (Uniwersytet im. A.Mickiewicza)

Ratyfikacja przez Polskę Europejskiej karty 
języków regionalnych lub mniejszościowych 

a sytuacja języka kaszubskiego

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych (zwana da-
lej Kartą lub EKJRM) jest konwencją Rady Europy przygotowaną przez powo-
łany w tym celu Komitet Ad Hoc Ekspertów Rządowych i wyłożoną do ratyfi-
kacji jesienią 1992 roku1.

Głównym założeniem EKJRM jest zachowanie i promowanie w jak najsku-
teczniejszy sposób językowego bogactwa europejskich języków autochtonicz-
nych jako istotnego elementu dziedzictwa kontynentu jako całości – zwłaszcza 
wszystkich tych znajdujących się w pozycji języków mniejszościowych, przy 
jednoczesnym zachowaniu integralności terytorialnej i suwerenności Państw-
Stron konwencji EKJRM. Równie istotnym kryterium towarzyszącym powsta-
waniu i popularyzacji tej konwencji było i jest upowszechnianie wielojęzycz-
ności, jako naturalnego elementu europejskiego krajobrazu językowego, czyli 
uzupełnianie i rozszerzanie tego krajobrazu o języki regionalne i/lub mniejszo-
ściowe, nie zaś wprowadzanie czy upowszechnianie ich kosztem języków ofi-
cjalnych/większościowych. Całkowicie nowatorskim rozwiązaniem w między-
narodowym systemie prawnym jest uczynienie podmiotem uregulowań praw-
nych tej konwencji nie jednostek czy grup uważających się lub uważanych za 
mniejszościowe, ale poszczególnych języków określanych w EKJRM jako regio-
nalne i/lub mniejszościowe oraz diasporowe („nie posiadające własnego tery-
torium”). W odróżnieniu do wielu wcześniejszych międzynarodowych i krajo-
wych uregulowań prawnych, Karta zawiera nie tylko przepisy zakazujące dys-
kryminowania w dziedzinie użycia języków, ale i nakłada zobowiązania aktyw-
nego ich wspierania. Poprzez takie pozytywne działania, a nie tylko o charak-
terze restrykcyjno-antydyskryminacyjnym, twórcy i zwolennicy EKJRM chcieli-
by zwiększyć obecność języków regionalnych i mniejszościowych w świado-
mości Europejczyków i w krajobrazie Europy. 

Historię i mechanizm działania Karty przestawiono już dość dokładnie w pu-
blikacjach wymienionych pod niniejszym tekstem (np. Majewicz & Wicherkiewicz 

1  Pełen tekst karty w tłumaczeniu autoryzowanym przez Radę Europy znaleźć moż-
na na http://www.coe.org.pl/re_konw/ETS_148.pdf [22.10.2008].
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Tomôsz Wicherkewicz (Ùniwersytet m. A.Mickewicza)

Ratifikacjô przez Pòlskã Eùropejsczi kartë 
regionalnëch abò miészëznowëch jãzëków 

a sytuacjô kaszëbsczégò jãzëka

Eùropejskô karta regionalnëch abò miészëznowëch jãzëków (dali zwónô 
Kartą abò EKRMJ) je kònwencją Radë Eùropë zrëchtowóną przez pòwòłóny 
do te Kòmitet Ad Hoc Rządowëch Ekspertów i wëłożoną do przëjãcô na jeséń 
1992 rokù1.

Òglowim założenim EKRMJ je zachòwanié i jak nôbëlniészé promòwanié 
jãzëkòwégò bògactwa eùropejsczich aùtochtonicznëch jãzëków jakno 
wôżnégò elemeńtu dzedzëctwa kòntinentu jakno całoscë – òsoblëwie nëch 
wszëtczich, jaczé są w pòzycje miészëznowëch jãzëków, przë jednoczasnym 
zachòwanim teritorialny jintegralnoscë i samòstójnoscë Państwów-Strón 
kònwencje EKRMJ. Tak samò wôżnym kriterium towarzącym pòwstaniu 
i pòpùlarizacje ti kònwencje bëło i je rozkòscérzanié wielojãzëcznoscë, jak-
no naturalnégò elementu eùropejsczégò jãzëkòwégò krôjòbrazu, to je 
dofùlowiwanié i rozkòscérzanié tegò krôjòbrazu ò regionalné i/abò miészëzno-
wé jãzëczi, a nié wprowadzanié czë rozkòscérzanié jich kòsztã òficjalnëch/wik-
szoscowëch jãzëków. Czësto nowim rozwiązanim w midzënôrodnym praw-
nym systemie je zrobienié pòdmiotã prawnëch ùregùlowaniów ti kònwencje 
nié jednostków czë karnów, jaczé ùwôżają sã, abò są ùwôżóné za mi-
észëznowé, ale wskôzónëch jãzëków pòzywónëch w EKRMJ jakno regional-
né i/abò miészëznowé a téż diaspòrowé („jaczé ni mają swòjégò teritorium”). 
W òdróżnienim do wielu rëchlészich midzënôrodnëch i krajewëch prawnëch 
ùregùlowaniów Karta zawiérô nié le przepisë, jaczé zakôzëją diskriminowa-
niô w dzedzënie ùżëcô jãzëków, ale i nakłôdô zobòwiązania aktiwnégò jejich 
wspieraniô. Przéz taczé pòzytiwné dzejania, a nié le ò charakterze restrikcyjno-
antidiskriminacyjnym, ùsôdzcë i zwòlennicë EKJRM chcelëbë zwikszëc bëtnosc 
regionalnëch i miészëznowëch jãzëków w swiądze Eùropejczików i krôjòbrazu 
Eùropë. 

Historiô i mechanizm dzejaniô Kartë òstała przedstawionô ju dosc dobrze 
w pùblikacjach wëmienionëch pòd tim tekstã (np. Majewicz & Wicherkiewicz 

1  Fùlny tekst Kartë w aùtorizowónym przez Radã Eùropë dolmaczënkù mòże nalezc 
na http://www.coe.org.pl/re_konw/ETS_148.pdf [22.10.2008].
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2001); tu zatem zaprezentowane zostaną jedynie jej najbardziej istotne cechy:
– Karta obejmuje swoją mocą wyłącznie języki autochtoniczne, poza jej 

regulacjami pozostają zatem języki migrantów2;
– Karta nie rozróżnia pojęć „języki regionalne” i „języki mniejszościowe” 

– w całym jej tekście pojęcie to stosowane jest łącznie jako „języki regionalne 
lub mniejszościowe” 3 (cytowana jakoby za Kartą w Art. 19 Ustawy o mniej-
szościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym definicja „języ-
ka regionalnego” jest tłumaczeniem definicji zbiorczej „języków regionalnych 
lub mniejszościowych” 4); jedynymi zaś do tej pory państwami, które zdecy-
dowały się ową dychotomię wykorzystać w legislacyjnej praktyce, są Republi-
ka Federalna Niemiec i Rzeczpospolita Polska, choć toczą się dyskusje nt. przy-
znania oficjalnego statusu języków regionalnym m.in. południowoestońskie-
mu võro-seto w Estonii, czy łatgalskiemu we wschodniej Łotwie (zob. Wicher-
kiewicz 2003, Wicherkiewicz 2008);

– Karta bierze pod uwagę zróżnicowaną sytuację polityczną, demogra-
ficzną, historyczną i społeczną poszczególnych Państw oraz języków w Eu-
ropie; różnorodność ta pozwala na zastosowanie rozmaitych zastosowań 
w przeróżnych warunkach;

– umożliwia to charakter Karty przypominający „menu”, z którego ratyfi-
kujące Państwa wybrać mogą poszczególne regulacje, uwzględniając rozma-
itą specyfikę objętych nimi języków. Wszystkich punktów wybranych przez ra-

2  Choć brak w tekście Karty definicji kryterium autochtoniczności, w ustawodaw-
stwie polskim przyjęto pośrednio za takie uznawać kryterium wymienione w Ustawie 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dn. 6 stycznia 
2005 r. [Dz.U. z dn. 31 stycznia 2005 r., Rozdz. 1, Art. 2, §1, pkt. 5 i Art. 3, §1, pkt. 5 
– „jej {mniejszości} przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej od co najmniej 100 lat”.]
3  Dychotomię pojęć „mniejszościowe” i „regionalne” w odniesieniu do języków jako 
podmiotów ratyfikowanej EKRJM po raz pierwszy wykorzystała Republika Federalna 
Niemiec i kilka jej północnych krajów związkowych stosując pojęcie Minderheitenspra-
chen w odniesieniu do języków duńskiego, fryzyjskich, łużyckich, jidysz i romani, zaś 
Regionalsprache w odniesieniu do języka dolnoniemieckiego 
(http://languagecharter.eokik.hu/docs/Translations/German_2c_off.pdf
http://languagecharter.eokik.hu/sites/StatesParties/Germany.htm [22.10.2008]).
4  „Art. 19. 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, któ-
rzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;
 2) różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjal-
nego języka państwa, ani języków migrantów.
2. Językiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski (...)”.
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2001); temù tu zaprezentowóné òstóną leno ji nôbarżi wôżné znanczi:
– Karta òbjimô swòją mòcą le aùtochtoniczné jãzëczi, temù pòza ji 

regùlacjama òstôwają jãzëczi migrańtów2;
– Karta nie rozróżniwô pòjãców „regionalné jãzëczi” i „miészëznowé 

jãzëczi” – w całim ji teksce pòjãcé to stosowóné je razã jakno „regionalné 
abò miészëznowé jãzëczi”3 (cytowónô pòdobno za Kartą w Art.19 Ùstawë 
ò nôrodnëch i etnicznëch miészëznach a téż ò regionalnym jãzëkù definicjô 
„regionalnégò jãzëka” je dolmaczënkã zbiérny definicje „regionalnëch abò mi-
észëznowëch jãzëków” 4); zôs jedurnyma do te czas państwama, chtërne zde-
cydowałë sã nã dichòtomiã wëzwëskac w ùstawòdôwczi praktice są Federalnô 
Repùblika Niemców i Pòlskô Rzeczpòspòlitô, chòc są kôrbiónczi nt. przëzna-
niô òficjalnégò sztatusu regionalnym jãzëkóm m.jin. pôłniowòestońsczémù 
võro-seto w Estonii, czë łatgalsczémù we wschòdny Łotwie (òb. Wicherkewicz 
2003, Wicherkewicz 2008);

– Karta bierze pòd uwôgã wszelejaką pòliticzną, historiczną i spòlëznową 
sytuacjã òsóbnëch Państwów a téż jãzëków w Eùropie; wszelejakòsc ta 
pòzwôlô na wëzwëskanié rozmajitëch zastosowaniów w rozmajitëch warën-
kach;

– ùmòżebniô to charakter Kartë, jaczé przëpòminô menu, z chtërnégò 
ratifikùjącé Państwa wëbrac mògą apartné regùlacje, ùwzglãdniając rozmaji-
tą apartnosc òbjãtëch nima jãzëków. Wszëtczich pùnktów wëbrónëch przez 

2  Chòc brak w teksce Kartë definicje kriterium aùtochtonicznoscë, w pòlsczim 
ùstawòdôwstwie przëjãté òstało pòstrzédno za taczé ùznawac kriterium wëmienioné 
w Ùstawie ò nôrodnëch i etnicznëch miészëznach a téż ò regionalnym jãzëkù z dn. 6 
stëcznika 2005 r. [Dz.Ù. z dn. 31 stëcznika 2005 r., Rozdz. 1, Art. 2, §1, pkt. 5 i Art. 3, 
§1, pkt. 5 – „ji {miészëznë} przodkòwie mieszkalë na terôczasnym teritorium Pòlsczi 
Rzeczëpòspòliti òd co nômni 100 lat”.]
3  Dichòtomiã pòjãców „miészëznowé” i „regionalné” w nawléczenim do jãzëków 
jakò pòdmiotów ratifikòwóny EKRMJ pierszi rôz wëzwëskała Niemieckô Federalnô 
Repùblika i czile ji nordowëch związkòwëch krajów stosëjąc pòjãcé Minderheitenspra-
chen w òdniesenim do jãzëków duńsczégò, frizyjsczich, łużicczich, jidisz i romani, zôs 
Regionalsprache w òdniesenim do dólnoniemiecczégò jãzëka 
(http://languagecharter.eokik.hu/docs/Translations/German_2c_off.pdf
http://languagecharter.eokik.hu/sites/StatesParties/Germany.htm [22.10.2008])
4  „Art. 19. 1. Za regionalny jãzëk w rozmienim ùstawë, zgódno z Eùropejską Kartą 
Regionalnëch abò Miészëznowëch Jãzëków, ùwôżô sã jãzëk, jaczi: 
 1) je tradicyjno ùżiwóny na teritorium dónégò państwa przez jegò òbiwatelów, jaczi 
są karnã liczebno miészim òd resztë lëdztwa tegò państwa;
 2) jinaczi sã òd òficjalnégò jãzëka tegò państwa; nie òbjimô to ani dialektów 
òficjalnégò jãzëka państwa, ani jãzëków migrańtów.
2. Regionalnym jãzëkã w rozmienim ùstawë je kaszëbsczi jãzëk (...)”.
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tyfikujące Państwo musi być jednak w części III co najmniej 35. Stosunkowo 
swobodny charakter tego wymogu stanowi zarówno zaletę, jak i wadę Karty 
(zob. Majewicz i Wicherkiewicz 2001);

– ratyfikując Kartę, Państwo zobowiązuje się jednak do przestrzegania 
pewnych postanowień ogólnych, umieszczonych w częściach I i zwłaszcza II, 
i to wobec wszystkich występujących na jego terytorium autochtonicznych ję-
zyków regionalnych i/lub mniejszościowych;

– w części IV zawarte są postanowienia dotyczące wprowadzenia przepisów 
Karty w życie oraz instrumentów jej kontrolowania przez Komitet Ekspertów.

Procedura przyjęcia Karty jest podobna do postępowania w przypadku 
innych tego typu konwencji międzynarodowych i składa się z kilku etapów:

• podpisania przez rząd Państwa-Strony (w przypadku Polski nastąpiło 
to w maju 2003 roku);

• konsultacji z grupami posługującymi się językami mniejszościowymi  
i/lub regionalnymi5; 

• parlamentarnej i pozaparlamentarnej debaty przedratyfikacyjnej;
• ratyfikacji przez Parlament (Ustawa o ratyfikacji Karty przyjęta zosta-

ła przez Parlament RP 13 czerwca 2008 r.6);
• złożenia ratyfikowanej przez Państwo-Stronę Karty przez Ministra 

Spraw Zagranicznych na ręce Sekretarza Generalnego Rady Europy, 
wraz z notą wyjaśniającą7;

• wyznaczenie przez ratyfikującą Państwo-Stronę trojga kandydatów 
do Komitetu Ekspertów, spośród których sam Komitet wybiera jedne-
go – zadaniem Komitetu Ekspertów jest ustawiczne monitorowanie 
wypełniania przyjętych przez Państwa-Strony zobowiązań.

Do października 2008 roku Kartę ratyfikowały następujące Państwa człon-
kowskie Rady Europy: Armenia, Austria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Cze-
chy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niem-
cy, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina, 
Węgry i Wielka Brytania, podpisały zaś: Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, 

5  Np. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie przedstawiło swoje szczegółowe propozycje ra-
tyfikacyjne co do punktów z części III w stosunku do języka kaszubskiego w marcu 2003 r.
6  Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Europejskiej karty języków regional-
nych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. (Dz. 
U. 2008 r., Nr 144, poz. 898); 28 lipca 2008 r. Ustawę o ratyfikacji Karty podpisał Pre-
zydent RP – http://www.prezydent.pl/x.node?id=17043129
7  Co prowadzi do wejścia tak ratyfikowanej Karty w życie w zakresie określo-
nym w załączonej nocie wyjaśniającej – ten krok w przypadku Polski jeszcze nie 
nastąpił... [22 października 2008 r.]
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ratifikùjącé Państwò mùszi równak bëc w III dzélu co nômni 35. Dosc wòlny 
charakter tegò wëmògù je zarówno dobrotą, jak i felą Kartë (òb. Majewicz 
i Wicherkiewicz 2001);

– ratifikùjąc Kartã, Państwò zobòwiązëje sã równak do przestrzéganiô 
gwësnëch òglowëch ùmësleniów, zapisónëch w dzélach I i òsoblëwie II, i to 
procëm wszëtczich wëstãpùjącëch na jegò teritorium aùtochtonicznëch regio-
nalnëch i/abò miészëznowëch jãzëków;

– w dzélu IV zawiarté są ùmëslënczi tikającé sã wprowadzeniô przepisów 
Kartë w żëcé a téż jinstrumeńtów ji kòntrolowaniô przez Kòmitet Ekspertów.

Procedura przëjãcô Kartë je pòdobnô do pòstãpòwaniô w przëtrôfkù ji-
nëch negò ôrtu midzënôrodnëch kònwencjów i skłôdô sã z czile etapów:

• pòdpisaniô przez rząd Państwa-Stronë (w przëtrôfkù Pòlsczi stało sã 
to w maju 2003 rokù);

• kònsultacji z karnoma, jaczé pòsługùją sã miészëznowima i/abò re-
gionalnyma jãzëkama5; 

• parlameńtarny i pòzaparlameńtarny przedratifikacyjny debatë;
• ratifikacji przez Parlameńt (Ùstawa o ratifikacji Kartë przëjãtô òstała 

przez Parlameńt RP 13 czerwińca 2008 r.6);
• złożeniô ratifikòwóny przez Państwò-Stronã Kartë przez Mini-

stra Bùtnowëch Sprawów na rãce Generalnégò Sékretérë Radzëznë 
Eùropë, razã z wëjasniającą notą7;

• wëznaczenié przez ratifikùjącą Państwò-Stronã trzech kańdidatów 
do Kòmitetu Ekspertów, z chtërnëch sóm Kòmitet wëbiérô jednégò 
– zadanim Kòmitetu Ekspertów je dërchné dozéranié wëpełnianiô 
przëjãtëch przez Państwa-Stronë zobòwiązaniów.

Do rujana 2008 rokù Kartã ratifikòwałë pòstãpné Państwa nôleżącé do 
Radzëznë Eùropë: Armeniô, Aùstriô, Chòrwacjô, Cypr, Czôrnogóra, Czechë, 
Daniô, Finlandiô, Hiszpaniô, Òlandiô, Lichtensztein, Luksembùrg, Niemcë, 
Norwegiô, Pòlskô, Rumùniô, Serbiô, Słowacjô, Słoweniô, Szwecjô, Ùkrajina, 
Wãgrë i Wiôlgô Britaniô, zôs pòdpisałë: Azerbejdżan, Bòsniô i Hercegòwina, 

5  Np. Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié przedstawiło swòje szczegółowé ratifikacyjné 
bédënczi co do pùnktów z dzélu III w stosënkù do kaszëbsczégò jãzëka w strëmiannikù 2003 r.
6  Ùstawa z dnia 13 czerwińca 2008 r. o ratifikacji Eùropejsczi Kartë regionalnëch abò 
miészëznowëch jãzëków, zrëchtowónô w Sztrasbùrgù dnia 5 lëstopadnika 1992 r. (Dz. 
Ù. 2008 r., Nr 144, pòz. 898); 28 lëpińca 2008 r. Ùstawã ò ratifikacji Kartë pòdpisôł Pre-
zydeńt PR – http://www.prezydent.pl/x.node?id=17043129
7  Co prowadzy do weńscô tak ratifikòwóny Kartë w żëcé w òbrëmienim 
òkreszlonym w doparłãczony dolmaczący noce – w przëtrôfkù Pòlsczi no jesz nie 
nastąpiło... [22 rujana 2008 r.]
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Francja, Islandia, Macedonia, Malta, Mołdawia, Rosja i Włochy.
Na koniec października 2008 roku nieznana jest jeszcze forma i zawartość 

towarzyszącej ratyfikowanej przez Polskę Karcie – dostępne jest natomiast Uza-
sadnienie towarzyszące projektowi Ustawy ratyfikacyjnej (m.in. http://orka.sejm.
gov.pl/proc6.nsf/projekty/427_p.htm), w którym znaleźć można zapowiedź naj-
istotniejszych zobowiązań Polski wobec języków ujętych w ratyfikowanej EKJRM.

Brak w nim np. tak charakterystycznego dla ducha Karty rozróżnienia 
na języki chronione jedynie ogólnymi zobowiązaniami w części II (dotyczy 
to zwłaszcza mniejszych, słabszych czy szczególnie rozproszonych terytorial-
nie języków) – nie wiadomo, czy wymienione w Uzasadnieniu „języki nietery-
torialne”8 objęte będą właśnie jedynie postanowieniami części II; chodziłoby 
w takim razie o języki hebrajski, jidysz, karaimski, ormiański i romski9.

W Uzasadnieniu wymienione są w jednolitej grupie języki mające podle-
gać postanowieniom ratyfikowanej EKJRM:

„a) język białoruski,
b) język czeski, 
c) język hebrajski,
d)  język jidysz,
e)  język karaimski,
f)  język kaszubski, 
g)  język litewski,
h)  język łemkowski, 
i)  język niemiecki,

8  „Języki nieterytorialne – jako języki różniące się od języka lub języków stosowanych 
przez pozostałą część ludności tego państwa, używane przez obywateli, które jednak 
nie mogą być identyfikowane z jego określonym obszarem (w przypadku Rzeczpospo-
litej Polskiej są to języki: hebrajski, jidysz, karaimski, ormiański i romski)” – http://orka.
sejm.gov.pl/proc6.nsf/projekty/427_p.htm.
9  W przypadku języka ormiańskiego ustawodawca i organy wykonawcze wciąż od-
noszą się do współczesnego języka armeńskiego, a nie do zupełnie z nim genetycz-
nie niespokrewnionego turkijskiego języka armeno-kipczackiego, który był (do II woj-
ny światowej) etnolektem polskich Ormian; w przypadku etnicznego języka polskich 
Żydów (słusznie zapewne) z kolei wymieniany jest – obok hebrajskiego – język jidysz 
(sądząc z wyników Spisu Powszechnego 2002 r. obecnie całkowicie w Polsce wymar-
ły, choć wszak czasem słyszalny jeszcze w ostatnich tradycyjnych enklawach polskich 
Żydów); ten sam Spis Powszechny nie zanotował już (wbrew znanym środowisku Ka-
raimów i karaimoznawców faktom) żadnych użytkowników języka karaimskiego. Nie 
wiadomo, dlaczego w tej grupie nie umieszczono i języka tatarskiego (wymieniane-
go wszak wg propozycji wśród języków objętych postanowieniami Karty) – od kilkuset 
lat całkowicie już wymarłego; zdaje się, iż w funkcji języka tatarskiego widzi się mało 
w tym przypadku uzasadniony lingwistycznie współczesny język krymsko-tatarski.
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Francjô, Jislandiô, Macedoniô, Malta, Mòłdawiô, Rëskô i Włochë.
Na kùńc rujana 2008 rokù nieznóny je jesz sztôłt i zamkłosc towarzący 

ratifikòwóny przez Pòlskã Karce – nalezc mòże Ùzasadnienié towarzącé pro-
jektowi ratifikacyjny Ùstawë (m.jin. http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/projekti-
/427_p.htm), w jaczim nalezc mòże zapòwiesc nôwôżniészich zòbòwiązaniów 
Pòlsczi pòdług jãzëków ujãtëch w ratifikòwóny EKRMJ.

Brak w nim np. tak òsoblëwégò dlô dëcha Kartë rozróżnieniô na jãzëczi 
chronioné leno òglowima zòbòwiązaniama w dzélu II (przede wszëtczim tikô 
sã to miészich, słabszich czë òsoblëwie teritorialno rozproszonëch jãzëków) 
– nie je wiedzec, czë wëmienioné w Ùzasadnienim „nieteritorialné jãzëczi”8 
òbjãté bãdą prawie le ùmëslënkama dzélu II; szłobë tedë ò jãzëczi hebrajsczi, 
jidisz, karajimsczi, òrmiańsczi i romsczi9.

W Ùzasadnienim wëmienioné są w jednym karnie jãzëczi, jaczé mają 
pòdlégac ùmëslënkóm ratifikòwóny EKRMJ:

a) biôłorusczi jãzëk,
b) czesczi jãzëk, 
c) hebrajsczi jãzëk,
d)  jãzëk jidisz,
e)  karajimsczi jãzëk,
f)  kaszëbsczi jãzëk, 
g)  litewsczi jãzëk,
h)  łemkòwsczi jãzëk, 
i)  niemiecczi jãzëk,

8  „Nieteritorialné jãzëczi – jakno jãzëczi różniącé sã òd jãzëka abò jãzëków ùżiwónëch 
przez òstałi dzél lëdztwa tegò państwa, ùżiwóné przez òbiwatelów, jaczé równak ni 
mògą bëc jidentifikòwóné z jegò okreszloną òbéńdą (w przëtrôfkù Rzeczëpòspoliti 
Pòlsczi są to jãzëczi: hebrajsczi, jidisz, karajimsczi, òrmiańsczi i romsczi)” – http://orka.
sejm.gov.pl/proc6.nsf/projekti/427_p.htm. 
9  W przëtrôfkù òrmiańsczégo jãzëka ùstawòdôwca i wëkònawczé òrganë wcyg 
òdnôszają sã do dzysdniowégò armeńsczégò jãzëka, a nié do czësto z nim geneticzno 
niespòkrewnionégò turkijsczégò jãzëka armeno-kipczacczégò, jaczi béł (do II swiatowi 
wòjnë) etnolektã pòlsczich Òrmianów; w przëtrôfkù etnicznégò jãzëka pòlsczich Żëdów 
(pewno słëszno) wëmieniwóny je za régą – kòl hebrajsczégò – jãzëk jidisz (sądzącë 
z wëników Pòwszechnégò Spisënkù 2002 r. dzys dnia czësto wëmarłi w Pòlsce, chòcô 
równak czasã do ùczëcô jesz w òstatnëch tradicyjnëch enklawach pòlsczich Żëdów); 
nen sóm Pòwszechny Spisënk nie zanotowôł ju (przék znónyma w strzodowiszczu Ka-
rajimów i karajimòznôwców faktoma) żódnëch ùżitkòwników karajimsczégò jãzëka. 
Nie je wiedzec, czemù w tim karnie nie nalôzł sã téż tatarsczi jãzëk (kò je òn wëmieni-
wóny pòdług bédënkù westrzód jãzëków òbjãtëch pòstanowieniama Kartë) – od czile-
set lat czësto ju wëmarłégò; zdôwô sã, że w fùnkcji tatarsczégò jãzëka widzy sã mało 
w tim przëtrôfkù lingwistno ùzasadniony terôczasny krimskò-tatarsczi jãzëk.
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j)  język ormiański,
k)  język romski,
l)  język rosyjski,
m)  język słowacki,
n)  język tatarski,
o)  język ukraiński.”
Brak również propozycji jakiegokolwiek zróżnicowania przyjętych w czę-

ści III zobowiązań wobec poszczególnych języków podlegającej silniejszej, niż 
te wymienione tylko w części II (to w tej części, dla każdego z języków, Pań-
stwo-Strona powinno dokonać z menu EKJRM wyboru co najmniej 35 obo-
wiązujących punktów). W Uzasadnieniu mowa zaś bardzo ogólnie: 

„Oświadczenie10 zawiera wyłącznie ustępy bądź punkty wymienione 
w uzasadnieniu wniosku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
20 marca 2003 r. w sprawie udzielenia przez Radę Ministrów zgody na pod-
pisanie karty (uchwała nr 91/2003 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. 
w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Europejskiej karty języków regio-
nalnych lub mniejszościowych), a mianowicie: w art. 8 w ust. 1 pkt: a (i), b (i), 
c (i), d (iii), e (ii), g, h, i i ust. 2; w art. 9 w ust. 2 pkt a; w art. 10 ust. 5; w art. 11 
w ust. 1 pkt: a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii), g, ust. 2 i ust. 3; w art. 12 w ust. 1 
pkt: a, b, c, d, e, f, g, ust. 2 i ust. 3; w art. 13 w ust. 1 pkt: b, c, d i ust. 2 pkt b; 
w art. 14 pkt a i b oraz dodatkowe propozycje wynikające z przyjęcia w dniu 
6 stycznia 2005 r. ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o ję-
zyku regionalnym – w art. 10 w ust. 2 pkt b i g.”

Takie przedstawienie wyboru postanowień Karty w dużym stopniu niwe-
czy jej charakter i ducha. Zapewne będzie też powodem zażądania przez Se-
kretariat Karty Rady Europy, a później przez Komitet Ekspertów dodatkowych 
wyjaśnień.

Poza tego typu uwagami formalnymi, na uwagę zasługuje nieproporcjo-
nalność zakresu zobowiązań Polski w Karcie w poszczególnych artykułach czę-
ści III11 (choć nie ma tu przeciwwskazań prawnych) oraz nadmierny – mało za-

10  zapewne towarzysząca ratyfikowanej Karcie nota wyjaśniająca [T.W.]; podkreślenia – T.W.
11  są to kolejno:
Artykuł 8 – Oświata
Artykuł 9 – Władze sądowe
Artykuł 10 – Władze administracyjne i służby publiczne
Artykuł 11 – Media
Artykuł 12 – Działalność kulturalna i jej baza materialna
Artykuł 13 – Życie ekonomiczne i społeczne
Artykuł 14 – Wymiana graniczna
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j)  òrmiańsczi jãzëk,
k)  romsczi jãzëk,
l)  rusczi jãzëk,
m)  słowacczi jãzëk,
n)  tatarsczi jãzëk,
o)  ùkrajińsczi jãzëk.”
Brak téż bédënków jaczégòbądz zróżnicowaniô przëjãtëch w dzélu 

III zòbòwiązaniów pòdług apartnëch jãzëków słëchający mòcniészi, niż-
lë ne wëmienioné leno w dzélu II (to w tim dzélu, dlô kòżdégò z jãzëków, 
Państwò-Strona mùszałobë dokònac z menu EKRMJ wëbieru co nômni 35 
òbòwiązëjącëch pùnktów. W Ùzasadnienim zôs mòwa baro òglowò:

“Òswiôdczenié10 zawiérô leno ùstãpë abò pùnktë wëmienioné 
w Ùzasadnienim wnioskù Ministra Bënowëch Sprawów i Administracje 
z dnia 20 strëmiannika 2003 r. w sprawie ùdzeleniô przez Radzëznã Ministrów 
zgòdë na pòdpisanié Kartë (ùchwôlënk nr 91/2003 Radzëznë Ministrów z dnia 
3 łżëkwiata 2003 r. w sprawie ùdzeleniô zgòdë na pòdpisanié Eùropejsczi kar-
të miészëznowëch jãzëków), to znaczi: w art. 8 w ùst. 1 pkt: a (i), b (i), c (i), 
d (iii), e (ii), g, h, i i ùst. 2; w art. 9 w ùst. 2 pkt a; w art. 10 ùst. 5; w art. 11 
w ùst. 1 pkt: a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii), g, ùst. 2 i ùst. 3; w art. 12 w ùst. 1 
pkt: a, b, c, d, e, f, g, ùst. 2 i ùst. 3; w art. 13 w ùst. 1 pkt: b, c, d i ùst. 2 pkt b; 
w art. 14 pkt a i b a téż dodôwkòwé bédënczi, jaczé wënikają z przëjãcégò 
w dniu 6 stëcznika 2005 r. Ùstawë ò nôrodnëch i etnicznëch miészëznach a téż 
ò regionalnym jãzëkù – w art. 10 w ùst. 2 pkt b i g.”

Taczé przedstawienié wëbieru pòstanowieniów Kartë w wiôldżim dzélu 
nikwi ji charakter i dëcha. Gwës bãdze téż pòwòdã zażądaniô przez Sekreta-
riat Kartë Radzëznë Eùropë, a pózni przez Kòmitet Ekspertów dodôwkòwëch 
wëwidnieniów.

Òkróm negò ôrtu fòrmalnyma ùwôgama, na bôczënk zasługiwô 
niepropòrcjonalnota òbjimù zòbòwiązaniów Pòlsczi w Karce w apartnëch ar-
tiklach dzélu III11 (chòc ni ma tu prawnëch procëmwskôzów) a téż za wiôldżi 

10  Gwës towarzącô ratifikòwóny Karce wëwidniającô nota [T.W.]; pòdsztréchnieniô – T.W.
11  są to za régą:
Artykuł 8 – Naùczanié
Artykuł 9 – Sądowé władze
Artykuł 10 – Administracjowé władze i pùbliczné służbë
Artykuł 11 – Media
Artykuł 12 – Kùlturalné dzejanié i ji materialné spòdlé
Artykuł 13 – Ekònomiczné i spòlëznowé żëcé
Artykuł 14 – Greńcowô wëmiana
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pewne perspektywiczny – zakres zobowiązań w dziedzinie Oświaty przy bar-
dzo skromnych propozycjach zobowiązań Polski np. w Władzach administra-
cyjnych i służbach publicznych czy Władzach sądowych.

Na dokładną analizę i ocenę przyjętych przez Polskę w ramach ratyfiko-
wanej Karty zobowiązań należy jeszcze poczekać do czasu oficjalnego przed-
stawienia w Strasbourgu pełnej noty objaśniającej z menu szczegółowo do-
pasowanym w części II i III do poszczególnych języków mniejszościowych i re-
gionalnych.
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– mało mést perspektiwiczny – òbjim zòbòwiązaniów w dzedzënie Naùczaniô, 
przë baro skromnëch bédënkach zòbòwiązaniów Pòlsczi np. w Administracjo-
wëch władzach i pùblicznëch służbach czë Sądowëch władzach.

Na bëlną analizã i òbtaksowanié przëjãtëch przez Pòlskã w òbrëmienim 
ratifikòwóny Kartë zòbòwiązaniów nót jesz dożdac do czasu òficjalnégò za-
prezentowaniô w Sztrasbùrgù fùlny notë wëwidniający z menu z drobnota-
ma dopasowónyma w dzélu II i III do apartnëch miészëznowëch i regional-
nëch jãzëków.
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Aneks:

Zestawienie menu Karty proponowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie w projekcie skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w 2003 roku i propozycji punktów menu ratyfikowanej Karty wg 
Uzasadnienia towarzyszącego projektowi Ustawy ratyfikacyjnej.

Artykuł 8, ust. 1a
Art. 8. Oświata 
W sferze oświaty Strony zobowiązują się, w odnie-
sieniu do terytorium, na którym te języki są używa-
ne i w zależności od sytuacji każdego z tych języków 
oraz bez szkody dla nauczania oficjalnego języka (ję-
zyków), do:

propozycje 
ZK-P

propozycja 
Rządu

a)
I – udostępnienia oświaty przedszkolnej w odpowied-
nich językach regionalnych lub mniejszościowych lub
II – udostępnienia znacznej części oświaty przedszkol-
nej w odpowiednich językach regionalnych lub mniej-
szościowych, lub 
III – zastosowania jednego ze środków przewidzia-
nych w pkt. a) I oraz II, przynajmniej do tych dzieci, 
których rodziny tego sobie życzą i których liczba jest 
uważana za wystarczającą, lub
IV – tam, gdzie oświata przedszkolna nie należy bez-
pośrednio do właściwości władz publicznych, sprzyja-
nia lub zachęcania do podejmowania działań przewi-
dzianych w pkt. a) I-III

1. a) ii 1. a) i

Artykuł 8, ust. 1b
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
b)
I – udostępnienia oświaty podstawowej w odpowied-
nich językach regionalnych lub mniejszościowych lub 
II – udostępnienia znacznej części oświaty podstawo-
wej w odpowiednich językach regionalnych lub mniej-
szościowych, lub 
III – zapewnienia w ramach oświaty podstawowej 
w odpowiednich językach regionalnych lub mniejszo-
ściowych jako integralnej części programu, lub 
IV – zastosowania jednego ze środków przewidzia-
nych w pkt. a) I oraz II przynajmniej do tych uczniów, 
których rodziny tego sobie życzą i których liczba jest 
uważana za wystarczającą; 

b) ii/iii; b (i)
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Dodôwk:

Zestôwk menu Kartë bédowónégò przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze-
szenié w projekce sczerowónym do Ministerstwa Bënowëch Sprawów i Ad-
ministracje w 2003 rokù i bédënków pąktów menu ratifikòwóny Kartë wd. 
Ùzasadnieniô towarzącégò projektowi ratifikacyjny Ùstawë.

Artikel 8, ùst. 1a
Art. 8. Naùczanié 
W dzedzënie naùczaniô Stronë zobòwiązëją sã, 
w òdniesenim do teritorium, na jaczim te jãzëczi są 
ùżiwóné i w zależnoscë òd sytuacje kòżdégò z nëch 
jãzëków a téż bez szkòdë dlô naùczaniô òficjalnégò 
jãzëka (jãzëków), do:

bédënczi 
KPZ 

bédënk Rzą-
du

a)
I – ùdostãpnieniô przedszkòłowégò naùczaniô w pa-
sownëch regionalnëch abò miészëznowëch jãzëkach, 
abò
II – ùdostãpnieniô w niemôłim dzélu 
przedszkòłowégò naùczaniô w pasownëch regional-
nëch abò miészëznowëch jãzëkach, abò 
III – zastosowaniô jednégò ze spòsobów przewidzó-
nëch w pkt. a) I a téż II, chòc do nëch dzecy, jaczich 
rodzënë so tegò żëczą i jaczich lëczba je uwôżónô za 
sygającą, abò
IV – tam, dze przedszkòłowé naùczanié bezpòstrzédno 
nie słëchô do włôscëwòscë pùblicznëch władz, sprzi-
janiô abò zachãcëwaniô do pòdjimòwaniô dzejaniów 
przewidzónëch w pkt. a) I-III

1. a) ii 1. a) i

Artikel 8, ùst. 1b
bédënczi 

KPZ 
bédënk Rzą-

du
b)
I – ùdostãpnieniô spòdlëcznégò naùczaniô w pasow-
nëch regionalnëch abò miészëznowëch jãzëkach, abò 
II – ùdostãpnieniô w niemôłim dzélu spòdlëcznégò 
naùczaniô w pasownëch regionalnëch abò miészëzno-
wëch jãzëkach, abò 
III – zagwësnieniô w òbrëmienim spòdlëcznégò 
naùczaniô w pasownëch regionalnëch, abò miészëzno-
wëch jãzëkach jakno jintegralnégò dzélu programù, abò 
IV – zastosowaniô jednégò ze spòsobów przewidzó-
nëch w pkt. a) I a téż II przënômni do nëch ùczniów, ja-
czich rodzënë so tegò żëczą i jaczich lëczba je uwôżó-
nô za sygającą; 

b) ii/iii; b (i)
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Artykuł 8, ust. 1c
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
c)I – udostępnienia oświaty na poziomie średnim 
w odpowiednich językach regionalnych lub mniejszo-
ściowych lub 
II – udostępnienia znacznej części oświaty na pozio-
mie średnim w odpowiednich językach regionalnych 
lub mniejszościowych, lub 
III – zapewnienia, w ramach oświaty na poziomie 
średnim, możliwości nauczania odpowiednich języ-
ków regionalnych lub mniejszościowych jako integral-
nej części programu, lub 
IV – zastosowania środków określonych w pkt. c) I – 
III, przynajmniej w stosunku do tych uczniów, którzy 
sobie tego życzą, a których liczba jest uważana za wy-
starczającą;

c) ii/iii c (i)

Artykuł 8, ust. 1d
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
d)
I – udostępnienia oświaty zawodowej w odpowied-
nich językach regionalnych lub mniejszościowych, 
lub 
II – udostępnienia znacznej części oświaty zawo-
dowej w odpowiednich językach regionalnych lub 
mniejszościowych, lub 
III – zapewnienia w ramach oświaty zawodowej 
możliwości nauczania odpowiednich języków re-
gionalnych lub mniejszościowych jako integralnej 
części programu, lub 
IV – zastosowania jednego ze środków przewidzia-
nych w pkt. d) I – III, przynajmniej w stosunku do 
tych uczniów, którzy sobie tego życzą, a których 
liczba jest uważana za wystarczającą;

d) iii d (iii)

Artykuł 8, ust. 1e
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
e) 
I – udostępnienia oświaty uniwersyteckiej lub innej 
na poziomie wyższym w językach regionalnych lub 
mniejszościowych, lub II – zapewnienia możliwości 
studiowania tych języków jako przedmiotów uniwer-
syteckich lub innych na poziomie wyższym
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Artikel 8, ùst. 1c
bédënczi 

KPZ 
bédënk 
Rządu

c)I – ùdostãpnieniô naùczaniô na strzédny rówi-
znie w pasownëch regionalnëch abò miészëznowëch 
jãzëkach, abò 
II – ùdostãpnieniô w niemôłim dzélu naùczaniô na 
strzédny rówiznie w pasownëch regionalnëch abò mi-
észëznowëch jãzëkach, abò 
III – zagwësnieniô, w òbrëmienim naùczaniô na 
strzédny rówiznie, mòżlëwòtë naùczaniô pasow-
nëch regionalnëch abò miészëznowëch jãzëków jakno 
jintegralnégò dzélu programù, abò 
IV – zastosowaniô spòsobów òkreszlonëch w pkt. c) 
I - III, chòc w stosënkù do nëch ùczniów, jaczi so tegò 
żëczą i jaczich lëczba je ùznôwónô za sygającą;

c) ii/iii c (i)

Artikel 8, ùst. 1d

bédënczi KPZ 
bédënk 
Rządu

d)
I – ùdostãpnieniô warkòwégò naùczaniô w pasow-
nëch regionalnëch abò miészëznowëch jãzëkach, 
abò 
II – ùdostãpnieniô w niemôłim dzélu warkòwégò 
naùczaniô w pasownëch regionalnëch abò mi-
észëznowëch jãzëkach, abò 
III – zagwësnieniô w òbrëmienim warkòwégò 
naùczaniô mòżlëwòtë naùczaniô pasownëch re-
gionalnëch abò miészëznowëch jãzëków jakno 
jintegralnégò dzélu programù, abò 
IV – zastosowaniô jednégò ze spòsobów przewi-
dzónëch w pkt. d) I – III, chòc w stosënkù do nëch 
uczniów, jaczi so tegò żëczą i jaczich lëczba je 
ùwôżónô za sygającą;

d) iii d (iii)

Artikel 8, ùst. 1e
bédënczi 

KPZ 
bédënk 
Rządu

e) 
I – ùdostãpnienié ùniwersytecczégò naùczaniô abò 
jinégò na wëższi rówiznie w regionalnëch abò mi-
észëznowëch jãzëkach, abò 
II – zagwësnieniô mòżlëwòtë sztudérowaniô nëch 
jãzëków jakno ùniwersytecczich przedmiotów abò 
jinëch na wëższi rówiznie
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lub 
III – jeśli ze względu na rolę państwa w stosunku do 
instytucji oświatowych na poziomie wyższym pkt. e) 
I oraz II nie mogą być stosowane, zachęcania lub ze-
zwalania na wprowadzenie uniwersyteckiej lub innych 
form oświaty na poziomie wyższym w językach regio-
nalnych lub mniejszościowych lub też umożliwienia 
studiowania tych języków jako przedmiotów uniwer-
syteckich lub innych na poziomie wyższym; 

e) ii/iii e (ii)

Artykuł 8, ust. 1f
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
f)
I – doprowadzenia do wprowadzenia kursów oświa-
towych dla dorosłych lub edukacji ciągłej w znacz-
nej części lub w całości w językach regionalnych lub 
mniejszościowych, lub 
II – proponowania tych języków jako przedmiotów 
oświaty dla dorosłych, sprzyjania lub zachęcania do 
proponowania tych języków jako przedmiotu oświaty 
dla dorosłych lub edukacji ciągłej; 

f) i/ii/iii brak

Artykuł 8, ust. 1 g, h, i
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
g) podjęcia kroków w celu zapewnienia nauczania hi-
storii i kultury, która ma swoje odzwierciedlenie w ję-
zykach regionalnych lub mniejszościowych; 
h) zapewnienia podstawowych i dalszych szkoleń na-
uczycieli niezbędnych do wdrożenia tych punktów 
z ustępów od a) do g), które zostały przyjęte przez 
Stronę; 
i) powołania rady lub rad nadzorczych odpowiedzial-
nych za kontrole podjętych działań i osiągniętego po-
stępu we wprowadzaniu i rozwijaniu nauczania języ-
ków regionalnych lub mniejszościowych oraz za przy-
gotowanie okresowych raportów o dokonanych usta-
leniach, które będą podawane do wiadomości pu-
blicznej. 

g), h), i) g), h), i)

Artykuł 8, ust. 2

[dotyczy języków rozproszonych – T.W.]
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
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abò 
III – jeżlë ze wzglãdu na rolã państwa procëm 
do jinstitucjów zajimającëch sã nôùką na rówi-
znie wëższi pkt. e) I a téż II ni mògą bëc stosowó-
né, zachãcëwaniô abò zezwalaniô na wprowadze-
nié ùniwersytecczi abò jinëch fòrmów naùczaniô 
na wëższi rówiznie w regionalnëch abò miészëzno-
wëch jãzëkach, abò téż ùmòżnieniô sztudérowaniô 
nëch jãzëków jakno ùniwersytecczich przedmiotów, 
abò jinëch na wëższi rówiznie; 

e) ii/iii e (ii)

Artikel 8, ùst. 1f
bédënczi 

KPZ 
bédënk 
Rządu

f)
I – doprowadzeniô do wprowadzeniô ùczbòwëch 
kùrsów dlô ùstnëch abò wstecny edukacje w nié 
môłim dzélu, abò w całoscë w regionalnëch abò mi-
észëznowëch jãzëkach, abò 
II – bédowaniô nëch jãzëków jakno przedmiotów 
naùczaniô dlô ùstnëch, sprzijaniô abò zachãcywaniô 
do bédowaniô nëch jãzëków jakno przedmiotu 
naùczaniô dlô ùstnëch, abò cygłi edukacje; 

f) i/ii/iii brak

Artikel 8, ùst. 1 g, h, i
bédënczi 

KPZ 
bédënk 
Rządu

g) dzejanié w célu zagwësnieniô naùczaniô historii 
i kùlturë, chtërnô mô swòje òdzdrzadlenié w regional-
nëch abò miészëznowëch jãzëkach; 
h) zagwësnieniô spòdla i dalszich szkòleniów szkól-
nëch pòtrzébnëch do wprowadzeniô nëch pùnktów 
z ùstãpów òd a) do g), chtërne òstałë przëjãté przez 
Stronã; 
i) pòwòłaniô radzëznë abò dozérającëch radzëznów, 
jaczé są òdpòwiedzalné za kòntrole pòdjãtëch dzeja-
niów i ùdostónégò pòstãpù we wprowadzanim i roz-
wiju naùczaniô regionalnëch jãzëków abò miészëzno-
wëch a téż za przërëchtowanié òkresowëch raportów 
ò dokònónëch ùstalënkach, jaczé bãdą dôwóné do 
pùblëczny wiédzë. 

g), h), i) g), h), i)

Artikel 8, ùst. 2

[tikô sã rozproszonëch jãzëków – T.W.]
bédënczi 
KPZ 

bédënk 
Rządu
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2. W sferze oświaty na terytoriach innych niż te, na 
których języki regionalne lub mniejszościowe są tra-
dycyjnie używane, Strony zobowiązują się, jeśli licz-
ba osób posługujących się językami regionalnymi lub 
mniejszościowymi to uzasadnia, do zezwalania, za-
chęcania lub zapewniania nauczania w języku regio-
nalnym lub mniejszościowym, lub też nauczania o tym 
języku odpowiednio na wszystkich poziomach.

brak ust. 2

Artykuł 9

Władze sądownicze
propozycje 

ZK-P
propozycja Rządu

Strony zobowiązują się w odnie-
sieniu do okręgów sądowych, 
w których liczba mieszkańców po-
sługujących się językami regio-
nalnymi lub mniejszościowymi to 
uzasadnia, do podjęcia wymie-
nionych niżej działań, w zależno-
ści od sytuacji każdego z tych języ-
ków i pod warunkiem, że skorzy-
stanie z możliwości przyznanych 
w niniejszym artykule nie zostanie 
uznane przez sędziego za prze-
szkodę w sprawowaniu prawidło-
wego wymiaru sprawiedliwości: 
a) w postępowaniu karnym: 
I – zapewnienia, aby sądy, na żą-
danie każdej ze stron, prowadzi-
ły postępowanie w językach regio-
nalnych lub mniejszościowych, lub 
II – zagwarantowania oskarżone-
mu prawa do posługiwania się 
swoim językiem regionalnym lub 
mniejszościowym, lub 
III – zapewnienia, aby wnioski 
i dowody, tak pisemne jak i ustne, 
nie były odrzucane wyłącznie z po-
wodu złożenia ich w języku regio-
nalnym lub mniejszościowym, lub 
IV – sporządzania na żądanie do-
kumentów związanych z postępo-
waniem prawnym w odpowied-
nim języku regionalnym lub mniej-
szościowym,

Art. 9.ust. 
1. lit. a) ii; 
b) ii;  c) ii – 
nieprzyjęte

art. 9 ust. 2 pkt a:

Strony zobowiązują się do: 
a) nieodmawiania uznania 
ważności dokumentów praw-
nych sporządzonych w danym 
kraju wyłącznie z tego po-
wodu, że zostały sporządzo-
ne w języku regionalnym lub 
mniejszościowym, lub 
b) nieodmawiania uznania 
ważności, w stosunkach mię-
dzy Stronami, dokumentów 
sporządzonych w danym kraju 
wyłącznie z tego powodu, że 
zostały sporządzone w języku 
regionalnym lub mniejszościo-
wym i zapewnienia, aby moż-
na się było na nie powoływać 
wobec osób trzecich, nie po-
sługujących się tymi języka-
mi, pod warunkiem, że osoby, 
które powołują się na te do-
kumenty, umożliwią zapozna-
nie się z ich treścią, lub 
c) nieodmawiania uznania, 
w stosunkach między Stro-
nami, ważności dokumen-
tów prawnych sporządzo-
nych w danym kraju, wyłącz-
nie z tego powodu, że zostały 
sporządzone w języku regio-
nalnym lub mniejszościowym.
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2. W òbrëmienim naùczaniô na teritoriach jinëch niż-
lë te, na jaczich regionalné abò miészëznowé jãzëczi 
są tradicyjno ùżiwóné, Stronë zobòwiązëją sã, jeż-
lë lëczba lëdzy, jaczi pòsługiwają sã regionalnyma 
abò miészëznowima jãzëkama to ùzasadniwô, do ze-
zwalaniô, zachãcywaniô abò zagwësnianiô naùczaniô 
w regionalnym abò miészëznowim jãzëkù, abò też 
naùczaniô ò tim jãzëkù pasowno na wszëtczich rówi-
znach.

brak ùst. 2

Artikel 9

Sądowniczé władze 
bédënczi 

KPZ 
bédënk Rządu

Stronë zobòwiązëją sã 
w òdniesenim do sądowëch 
òkrãżów, w jaczich lëczba miesz-
kańców, chtërny pòsługiwają sã 
regionalnyma abò miészëznowi-
ma jãzëkama to ùzasadniô, do 
pòdjimiãcô niżi wëmienionëch 
dzejaniów, w zależnoscë òd sy-
tuacje kòżdégò z nëch jãzëków 
i pòd zastrzégą, że skòrzëstanié 
z mòżlëwòtë przëznónëch w 
tim tuwò artiklu nie òstónie 
ùznóné przez sãdzégò za zôwadã 
w sprawòwanim bëlnégò wëmia-
ru sprawiedlëwòtë: 
a) w karnym pòstãpòwanim: 
I – zagwësnieniô, abë sądë, na żą-
danié kòżdi ze strón, prowadzëłë 
postãpòwanié w regionalnëch abò 
miészëznowëch jãzëkach, abò 
II – zagwësnienié òskarżonémù 
prawa do pòsługòwaniô sã 
swòjim regionalnym abò mi-
észëznowim jãzëkã, abò 
III – zagwësnieniô, abë wniosczi i 
dowòdë, tak pisemné jak i wërze-
kłé, nie bëłë òdrzuconé le temù, 
że òstałë złożoné w regionalnym 
abò miészëznowim jãzëkù, abò 
IV – ùsôdzaniô na żądanié 
dokùmeńtów zrzeszonëch z praw-
nym pòstãpowanim w pasownym 
regionalnym abò miészëznowim 
jãzëkù, 

Art. 9. 
ùst. 1. 
lit. a) ii; 

b) ii;
 c) ii

– 

art. 9 ùst. 2 pkt a:

Stronë zobòwiązëją sã do: 
a) nieòdmôwianiô ùznaniô 
wôżnoscë prawnëch 
dokùmentów ùsadzonëch 
w danym kraju le z ti 
przëczënë, że òstałë ùsadzoné 
w regionalnym abò mi-
észëznowim jãzëkù, abò 
b) nieòdmôwianiô ùznaniô 
wôżnoscë, w stosënkach mi-
dzë Stronama, dokùmentów 
ùsadzonëch w danym kra-
ju le z ti przëczënë, że òstałë 
ùsadzoné w regionalnym abò 
miészëznowim jãzëkù i za-
gwësnieniô, abë mòżna sã 
bëło na nie pòwòłiwac pro-
cëm lëdzy trzecych, ja-
czi nie pòsługòwają sã tima 
jãzëkama, pòd warënkã, że 
lëdze, jaczi pòwòłują sã na 
te dokùmeńtë, ùmòżebnią 
zapòznanié sã z jich trescą, 
abò 
c) nieòdmôwianiô ùznaniô, 
w stosënkach midzë Stro-
nama, wôżnoscë prawnëch 
dokùmeńtów ùsadzonëch 
w danym kraju, le z ti 
przëczënë, że òstałë ùsadzoné 
w regionalnym abò mi-
észëznowim jãzëkù.
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jeśli jest to konieczne, korzystając 
z tłumaczy i przekładów, bez po-
noszenia dodatkowych kosztów 
przez osoby, których to dotyczy; 
b) w postępowaniu cywilnym: 
I – zapewnienia, aby sądy, na żą-
danie każdej ze stron, prowadzi-
ły postępowanie w językach regio-
nalnych lub mniejszościowych, lub 
II – dopuszczenia, ilekroć strona 
musi stawić się osobiście przed są-
dem, aby mogła posługiwać się 
swoim językiem regionalnym lub 
mniejszościowym bez ponosze-
nia z tego powodu dodatkowych 
kosztów, lub 
III – dopuszczenia, aby dokumenty 
i dowody były sporządzane w ję-
zykach regionalnych lub mniej-
szościowych, jeśli jest to koniecz-
ne przy pomocy tłumaczy i prze-
kładów; 
c) w postępowaniu sądowym 
w sprawach administracyjnych: 
I – zapewnienia, aby sądy, na żą-
danie każdej ze stron, prowadzi-
ły postępowanie w językach regio-
nalnych lub mniejszościowych, lub 
II – dopuszczenia, ilekroć strona 
musi stawić się osobiście przed są-
dem, aby mogła posługiwać się 
swoim językiem regionalnym lub 
mniejszościowym bez ponosze-
nia z tego powodu dodatkowych 
kosztów, lub 
III – dopuszczenia, aby dokumen-
ty i dowody były sporządzane w 
językach regionalnych lub mniej-
szościowych, jeśli jest to koniecz-
ne przy pomocy tłumaczy i prze-
kładów; 
d) podjęcia kroków w celu zapew-
nienia, aby stosowanie pkt. I oraz 
III ustępów b) i c) oraz jakakolwiek 
konieczna pomoc tłumaczy i ko-
rzystanie z przekładów nie pocią-
gało za sobą dodatkowych kosz-
tów dla osób, których to dotyczy.
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jeżlë je to mùszebné, kòrzëstającë 
z dolmaczów i przełożënków, bez 
pònoszeniô dodôwkòwëch kòsztów 
przez lëdzy, jaczich to tikô; 
b) w cywilnym pòstãpòwanim: 
I – zagwësnieniô, abë sądë, na żą-
danié kòżdi ze stron, prowadzëłë 
pòstãpòwanié w regionalnëch abò 
miészëznowëch jãzëkach, abò 
II – dopùszczeniô, kùli razy stro-
na mùszi sómno stawic sã przed 
sądã, abë mògła pòsługòwac 
sã swòjim regionalnym abò mi-
észëznowim jãzëkã bez braniô na 
se z ti przëczënë dodôwkòwëch 
kòsztów, abò 
III – dopùszczeniô, abë dokùmeńtë i 
dowòdë bëłë ùsadzoné w regional-
nëch abò miészëznowëch jãzëkach, 
jeżlë je to mùszebné przë pòmòcë 
dolmaczów i przełożënków; 
c) w sądowim pòstãpòwanim w 
administracjowëch sprawach: 
I – zagwësnieniô, abë sądë, na żą-
danié kòżdi ze strón, prowadzëłë 
pòstãpòwanié w regionalnëch abò 
miészëznowëch jãzëkach, abò 
II – dopùszczeniô, kùli razy stro-
na sómno mùszi stawic sã przed 
sądã, abë mògła pòsługòwac 
sã swòjim regionalnym abò mi-
észëznowim jãzëkã bez braniô na 
se z ti przëczënë dodôwkòwëch 
kòsztów, abò 
III – dopùszczeniô, abë dokùmeńtë 
i dowòdë bëłë ùsadzané w re-
gionalnëch abò miészëznowëch 
jãzëkach, jeżlë je to mùszebné 
przë pòmòcë dolmaczów i przeło-
żënków; 
d) pòdjimniãcé dzejaniów dlô za-
gwësnieniô, abë ùżiwanié pkt. I a 
téż III ùstãpów b) i c) a téż rów-
no jakô mùszebnô pòmòc do-
lmaczów i kòrzëstanié z prze-
łożënków nie pòcygało za sobą 
dodôwkòwëch kòsztów dlô lëdzy, 
jaczich to tikô.

nieprzëjãté 
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Artykuł 10, ust. 1

Władze administracyjne i służby publiczne 
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
Strony zobowiązują się tak dalece, jak jest to możliwe 
w rozsądnych granicach, w odniesieniu do okręgów 
administracyjnych Państwa, w których liczba miesz-
kańców posługujących się językami regionalnymi lub 
mniejszościowymi uzasadnia niżej wymienione działa-
nia i w zależności od sytuacji każdego języka, do: 
a)
I – zapewnienia, aby władze administracyjne posługi-
wały się językami regionalnymi lub mniejszościowy-
mi, lub 
II – zapewnienia, aby urzędnicy, którzy kontaktują się 
ze społeczeństwem, posługiwali się językami regional-
nymi lub mniejszościowymi w stosunkach z osobami 
zwracającymi się do nich w tych językach, lub 
III – zapewnienia, aby osoby posługujące się językami 
regionalnymi lub mniejszościowymi mogły składać w 
tych językach wnioski, ustne lub pisemne, i otrzymy-
wać w tych samych językach odpowiedzi, lub 
IV – zapewnienia, aby osoby posługujące się językami 
regionalnymi lub mniejszościowymi mogły składać w 
tych językach wnioski, ustne lub pisemne, lub 
V – zapewnienia, aby osoby posługujące się językami 
regionalnymi lub mniejszościowymi mogły składać ze 
skutkiem prawnym dokumenty w tych językach; 
b) 
udostępnienia powszechnie używanych tekstów ad-
ministracyjnych oraz formularzy w językach regional-
nych lub mniejszościowych, lub w wersjach dwuję-
zycznych; 
c) 
zezwolenia władzom administracyjnym na sporządza-
nie dokumentów w językach regionalnych lub mniej-
szościowych. 

Art. 10. 
ust.1. a) ii; 

b); c); 
brak

Artykuł 10, ust. 2
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
W stosunku do władz regionalnych lub lokalnych, na 
których terytorium liczba mieszkańców posługujących 
się językami regionalnymi lub mniejszościowymi uza-
sadnia niżej wymienione działania, Strony zobowiązu-
ję się zezwolić lub zachęcać do: 
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Artikel 10, ùst. 1

Administracjowé władze i pùbliczné służbë
bédënczi 

KPZ 
bédënk 
Rządu

Stronë zobòwiązëją sã tak dalek, jak je to mòżebné 
w rozëmnëch greńcach, w ùprocëmnienim do admi-
nistracjowëch òkrãżów Państwa, w chtërnëch lëczba 
mieszkańców, jaczi pòsługiwają sã regionalnyma abò 
miészëznowima jãzëkama ùzasadniwô niżi wëmie-
nioné dzejania i w zależnoscë òd sytuacje kòżdégò 
jãzëka, do: 
a)
I – zagwësnieniô, abë administracjowé władze 
pòsługiwałë sã regionalnyma abò miészëznowima 
jãzëkama, abò 
II – zagwësnieniô, abë ùrzãdnicë, chtërny trzimią 
łączbã ze spòlëzną, pòsługiwalë sã regionalnyma abò 
miészëznowima jãzëkama w stosënkach z lëdzama, 
jaczi gôdają do nich w nëch jãzëkach, abò 
III – zagwësnieniô, abë lëdze, jaczi pòsługiwają sã re-
gionalnyma abò miészëznowima jãzëkama mòglë 
składac w nëch jãzëkach wërzekłé abò pisemné wnio-
sczi, i dostawac w nëch samëch jãzëkach òdpòwiescë, 
abò 
IV – zagwësnieniô, abë lëdze, jaczi pòsługiwùją sã re-
gionalnyma abò miészëznowima jãzëkama mòglë 
składac w nëch jãzëkach wërzekłé abò pisemné wnio-
sczi, abò 
V – zagwësnieniô, abë lëdze, jaczi pòsługiwają sã re-
gionalnyma abò miészëznowima jãzëkama mòglë 
składac z prawnym skùtkã dokùmeńtë w nëch 
jãzëkach; 
b) 
ùdostãpnieniô òglowò ùżiwónëch administracjowëch 
tekstów a téż fòrmùlarów w regionalnëch abò mi-
észëznowëch jãzëkach, abò w dwùjãzëkòwëch wer-
sjach; 
c) 
zezwòleniô administracjowima władzama na 
ùsôdzanié dokùmeńtów w regionalnëch abò mi-
észëznowëch jãzëkach. 

Art. 10. 
ùst.1. a) ii; 

b); c); 
brak

Artikel 10, ùst. 2
bédënczi 

KPZ 
bédënk 
Rządu
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a) posługiwania się językami regionalnymi lub mniej-
szościowymi w działalności władz regionalnych lub lo-
kalnych; 
b) umożliwienia składania przez osoby posługujące się 
językami regionalnymi lub mniejszościowymi wnio-
sków, ustnych lub pisemnych, w tych językach; 
c) publikowania przez władze regionalne ich oficjal-
nych dokumentów również w odpowiednich językach 
regionalnych lub mniejszościowych; 
d) publikowania przez władze lokalne ich oficjalnych 
dokumentów również w odpowiednich językach re-
gionalnych lub mniejszościowych; 
e) posługiwania się przez władze regionalne językami 
regionalnymi lub mniejszościowymi podczas debaty 
w trakcie posiedzeń, nie wykluczając jednak używania 
języka (języków) oficjalnego; 
f) posługiwania się przez władze lokalne językami re-
gionalnymi lub mniejszościowymi podczas debaty w 
trakcie ich posiedzeń, nie wykluczając jednak używa-
nia języka (języków) oficjalnego; 
g) posługiwania się lub przyjęcia, w razie konieczności 
w połączeniu z nazwą istniejącą w języku lub językach 
oficjalnych, tradycyjnych i poprawnych form dla nazw 
miejscowości w językach regionalnych lub mniejszo-
ściowych. 

ust.2. a); 
b); 
c); 
d);
e); 
f); 
g)

ust. 2 
pkty b) i g)

Artykuł 10, ust. 3
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
3. W odniesieniu do usług publicznych zapewnianych 
przez władze publiczne lub inne osoby działające w 
ich imieniu, Strony zobowiązują się, w stosunku do 
terytorium, na którym języki regionalne lub mniejszo-
ściowe są używane, w zależności od sytuacji każdego 
języka oraz tak dalece jak to jest możliwe w rozsąd-
nych granicach, do: 
a) zapewnienia posługiwania się językami regional-
nymi lub mniejszościowymi przy wykonywaniu tych 
usług, lub 
b) zezwolenia osobom posługującym się językami re-
gionalnymi lub mniejszościowymi na złożenie wnio-
sku w tych językach. 

ust.3. lit. b) brak

Artykuł 10, ust. 4
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
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W stosënkù do regionalnëch abò òbéńdowëch 
władz, na jaczich teritorium lëczba mieszkańców, ja-
czi pòsługiwają sã regionalnyma abò miészëznowima 
jãzëkama ùzasadniwô niżi wëmienioné dzejania, Stro-
në zobòwiązëją sã zezwòlëc abò zachãcëwac do: 
a) pòsługòwaniô sã regionalnyma abò miészëzno-
wima jãzëkama w dzejaniach regionalnëch abò 
òbéńdowëch władz; 
b) ùmòżnieniô skłôdaniô przez lëdzy, jaczi 
pòsługiwają sã regionalnyma abò miészëznowi-
ma jãzëkama wniosków, wërzekłëch abò pisemnëch, 
w nëch jãzëkach; 
c) pùblikòwaniô przez regionalné władze jich 
òficjalnëch dokùmeńtów téż w pasownëch regional-
nëch abò miészëznowëch jãzëkach; 
d) pùblikòwaniô przez òbéńdowé władze jich 
òficjalnëch dokùmeńtów téż w pasownëch regional-
nëch abò miészëznowëch jãzëkach; 
e) pòsługiwaniô sã przez regionalné władze regional-
nyma abò miészëznowima jãzëkama w czasu deba-
të òb czas pòsedzeniów, równak nie wëłącziwającë 
ùżiwaniô òficjalnégò jãzëka (jãzëków); 
f) pòsługòwaniô sã przez òbéńdowé władze regional-
nyma abò miészëznowima jãzëkama w czasu debatë 
òb czas jich pòsedzeniów, równak nie wëłącziwającë 
ùżiwaniô òficjalnégò jãzëka (jãzëków); 
g) pòsługiwaniô sã abò przëjãcô, jeżlë to mùszebné 
w sparłãczenim z jistniejącą pòzwą w jãzëkù abò 
jãzëkach òficjalnëch, tradicyjnëch i bezmiłkòwëch 
fòrmów dlô pòzwów môlów w regionalnëch abò mi-
észëznowëch jãzëkach. 

ùst.2. a); 
b); 
c); 
d);
e); 
f); 
g)

ùst. 2 
pkty b) i g)

Artikel 10, ùst. 3
bédënczi 

KPZ 
bédënk Rzą-

du
3. W òdniesenim do pùblicznëch ùsłëżnotów za-
gwësnionëch przez pùbliczné władze abò jinëch 
lëdzy dzejającëch w jich mionie, Stronë zobòwiązëją 
sã, w stosënkù do teritorium, na jaczim regionalné 
abò miészëznowé jãzëczi są ùżiwóné, w zależnoscë 
òd sytuacje kòżdégò jãzëka a téż tak dalek jak to je 
mòżebné w rozëmnëch greńcach, do: 
a) zagwësnieniô pòsługiwaniô sã regionalnyma 
abò miészëznowima jãzëkama kòl robieniô nëch 
ùsłëżnotów, abò 
b) zezwòleniô lëdzóm, jaczi pòsługiwają sã regio-
nalnyma abò miészëznowima jãzëkama na złożenié 
wnioskù w nëch jãzëkach. 

ùst.3. lit. b) brak
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4. W celu wprowadzenia w życie tych postanowień 
ustępów 1-3, które zostały przez nie przyjęte, Strony 
zobowiązują się podjąć jedno lub więcej spośród na-
stępujących działań: 
a) dokonywania przekładów lub tłumaczeń w miarę 
potrzeb; 
b) zatrudniania, a jeśli to konieczne, szkolenia urzęd-
ników i innych potrzebnych pracowników służb pu-
blicznych; 
c) uwzględniania, tak dalece, jak jest to możliwe, 
wniosków pracowników służb znających język regio-
nalny lub mniejszościowy o zatrudnienie na teryto-
rium, na którym język ten jest używany.

ust.4.
lit. a); b); c); 

brak

Artykuł 10, ust. 5
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
5. Strony zobowiązują się zezwolić na podstawie 
wniosku osób zainteresowanych na posługiwanie się 
lub przyjęcie nazwisk w brzmieniu w języku regional-
nym lub mniejszościowym.

ust. 5. ust. 5. 

Artykuł 11, ust. 1
Media

propozycje 
ZK-P

propozycja 
Rządu

Strony zobowiązują się na rzecz osób posługują-
cych się językami regionalnymi lub mniejszościowymi, 
w stosunku do terytoriów, na których językami tymi 
się mówi, w zależności od sytuacji każdego z tych ję-
zyków i w takim zakresie, w jakim władze publiczne 
są bezpośrednio lub pośrednio właściwe do podejmo-
wania decyzji lub odgrywania innej roli w tej sferze 
oraz z zastrzeżeniem poszanowania zasady niezależ-
ności i autonomii mediów, do: 
a) w zakresie, w jakim radio i telewizja spełniają misję 
służby publicznej: 
I – zapewnienia utworzenia przynajmniej jednej stacji 
radiowej i jednego kanału telewizyjnego w językach 
regionalnych lub mniejszościowych, lub 
II – zachęcania lub ułatwienia utworzenia przynajmniej 
jednej stacji radiowej i jednego kanału telewizyjnego 
w językach regionalnych lub mniejszościowych, lub 
III – wydania odpowiednich przepisów zobowiązu-
jących stacje nadawcze do oferowania programów 
w językach regionalnych lub mniejszościowych; 
b)
I – zachęcania lub ułatwienia utworzenia przynajmniej 
jednej stacji radiowej w językach regionalnych lub 
mniejszościowych, lub 

Art. 11. 
ust. 1. 

lit. 
a) i/ii/iii; 
b) i/ii; 
c) ii; 
d); 
e) i; 

f) i/ii; 
g) 

art. 11 ust. 
1 

pkt: 
a (iii), 
b (ii),
c (ii),

d, 
e (i),
f (ii), 

g, 
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Artikel 10, ùst. 4
bédënczi 

KPZ 
bédënk 
Rządu

4. W célu wprowadzeniô w żëcé nëch 
pòstanowieniów ùstãpów 1–3, jaczé òstałë przez nie 
przëjãté, Stronë zobòwiązëją sã pòdjic jedno abò wicy 
spòstrzód pòstãpnëch dzejaniów: 
a) dokònywaniô przełożënków abò tłómaczeniów, jeż-
lë je to brëkòwné; 
b) zatrudnianiô, a jeżlë to mùszebné, szkòleniô 
ùrzãdników i jinëch brëkòwnëch robòtników 
pùblicznëch służb; 
c) ùwzglãdnianiô, tak dalek, jak je to mòżebné, wnio-
sków robòtników służb, jaczi znają regionalny abò mi-
észëznowi jãzëk ò zatrudnienié na teritorium, na ja-
czim jãzëk ten je ùżiwóny.

ùst.4.
lit. a); b); c); 

brak

Artikel 10, ùst. 5
bédënczi 

KPZ 
bédënk 
Rządu

5. Stronë zobòwiązëją sã zezwòlëc na spòdlim 
wnioskù zajinteresowónëch lëdzy na pòsługiwanié sã 
abò przëjãcé nôzwësków w brzmienim w regional-
nym abò miészëznowim jãzëkù.

ùst. 5. ùst. 5. 

Artikel 11, ùst. 1
Media

bédënczi 
KPZ 

bédënk 
Rządu

Stronë zobòwiązëją sã na rzecz lëdzy, jaczi 
pòsługiwają sã regionalnyma abò miészëznowi-
ma jãzëkama, w stosënku do teritoriów, na chtër-
nëch tëma jãzëkama sã gôdô, w zależnoscë òd sytu-
acje kòżdégò z nëch jãzëków i w taczim òbrëmienim, 
w jaczim pùbliczné władze są bezpòstrzédno abò 
pòstrzédno głôsné do pòdjimaniô decyzje abò 
òdgriwaniô jiny rolë w ti sferze a téż z zastrzégą 
pòszanowaniô zasadë samòstójnoscë i aùtonomie 
mediów, do: 
a) w òbrëmienim, w jaczim radio i telewizjô spełniwa-
ją misjã pùbliczny służbë: 
I – zagwësnieniô ùsadzeniô chòc jedny radiowi stacji 
i jednégò telewizjowégò kanału w regionalnëch abò 
miészëznowëch jãzëkach, abò 
II – zachãcywaniô abò zletczeniô ùsadzeniô chòc jed-
ny radiowi stacje i jednégò telewizjowégò kanału 
w regionalnëch abò miészëznowëch jãzëkach, abò 
III – wëdaniô pasownëch przepisów, jaczé mdą 
zòbòwiązywałë nadôwczé stacje do bédënkù progra-
mów w regionalnëch abò miészëznowëch jãzëkach; 

Art. 11. 
ùst. 1. 

lit. 
a) i/ii/iii; 
b) i/ii; 
c) ii; 
d); 
e) i; 

f) i/ii; 
g) 

art. 11 ùst. 
1 

pkt: 
a (iii), 
b (ii),
c (ii),

d, 
e (i),
f (ii), 

g, 



246

II – zachęcania lub ułatwienia regularnego nadawania 
programów radiowych w językach regionalnych lub 
mniejszościowych; 
c)
I – zachęcania lub ułatwienia utworzenia przynajmniej 
jednego kanału telewizyjnego w językach regional-
nych lub mniejszościowych, lub 
II – zachęcania lub ułatwienia regularnego nadawania 
programów telewizyjnych w językach regionalnych 
lub mniejszościowych; 
d) zachęcania lub ułatwienia produkcji i dystrybucji 
materiałów audiowizualnych w językach regionalnych 
lub mniejszościowych; 
e)
I – zachęcania lub ułatwienia utworzenia i utrzymania 
przynajmniej jednej gazety w językach regionalnych 
lub mniejszościowych, lub 
II – zachęcania lub ułatwienia regularnego publikowa-
nia artykułów prasowych w językach regionalnych lub 
mniejszościowych; 
f)
I – pokrywania dodatkowych kosztów utrzymania 
tych mediów, które posługują się językami regionalny-
mi lub mniejszościowymi, jeśli tylko prawo dopuszcza 
jako zasadę pomoc finansową dla mediów, lub 
II – wykorzystywania istniejących środków pomocy fi-
nansowej również do produkcji audiowizualnej w ję-
zykach regionalnych lub mniejszościowych; 
g) pomocy w szkoleniu dziennikarzy i innych pracow-
ników mediów posługujących się językami regionalny-
mi lub mniejszościowymi.

Artykuł 11, ust. 2, 3
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu
2. Strony zobowiązują się zagwarantować swobodny 
bezpośredni odbiór programów radia i telewizji nada-
wanych z sąsiednich krajów w języku używanym w 
identycznej lub podobnej formie i nie sprzeciwiać się 
retransmisji programów radia i telewizji z sąsiednich 
krajów w tym języku. Ponadto zobowiązują się one 
do zapewnienia, iż nie zostaną wprowadzone ograni-
czenia swobody wypowiedzi i swobodnego przepły-
wu informacji w prasie wydawanej w języku używa-
nym w formie identycznej lub podobnej do języka re-
gionalnego lub mniejszościowego.  
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b)
I – zachãcëwaniô abò zletczeniô ùsadzeniô chòc jed-
ny radiowi stacje w regionalnëch abò miészëznowëch 
jãzëkach, abò 
II – zachãcëwaniô abò zletczeniô regùlarnégò 
nadôwaniô radiowëch programów w regionalnëch 
abò miészëznowëch jãzëkach; 
c)
I – zachãcëwaniô abò zletczeniô ùsadzeniô chòc 
jednégò telewizjowégò kanału w regionalnëch abò 
miészëznowëch jãzëkach, abò 
II – zachãcëwaniô abò zletczeniô regularnégò 
nadôwaniô telewizjowëch programów w regional-
nëch abò miészëznowëch jãzëkach; 
d) zachãcywaniô abò zletczeniô produkcje i rozpro-
wôdzaniô aùdiowizualnëch materiałów w regional-
nëch abò miészëznowëch jãzëkach; 
e)
I – zachãcëwaniô abò zletczeniô ùsadzeniô i utrzëma-
niô chòc jedny gazétë w regionalnëch abò miészëzno-
wëch jãzëkach, abò 
II – zachãcëwaniô abò zletczeniô regùlarnégò 
pùblikòwaniô gazétowëch artiklów w regionalnëch 
abò miészëznowëch jãzëkach; 
f)
I – pòkriwaniô dodôwkòwëch kòsztów ùtrzimaniô 
nëch mediów, jaczé pòsługiwają sã regionalnyma abò 
miészëznowima jãzëkama, jeżlë le prawò dopùszcziwô 
jakno reglã dëtkòwą pòmòc dlô mediów, abò 
II – wëzwëskiwaniô jistniejącëch spòsobów finansowi 
pòmòcë téż do aùdiowizualny produkcje w regional-
nëch abò miészëznowëch jãzëkach; 
g) pòmòcë w szkòlenim gazétników i jinëch robiącëch 
w mediach, jaczi pòsługiwają sã regionalnyma abò 
miészëznowima jãzëkama.

Artikel 11, ùst. 2, 3
bédënczi 

KPZ 
bédënk 
Rządu

2. Stronë zobòwiązëją sã zagwarańtowac wòlny bez-
pòstrzédny òdbiér programów radia i telewizje nadôwó-
nëch z sąsednëch krajów w jãzëkù ùżiwónym w taczi 
sami abò pòdobny fòrmie i nie bëc procëm retransmisje 
programów radia i telewizje z sąsednëch krajów w tim 
jãzëkù. Wicy zobòwiązëją sã òne do zagwësnieniô, że nie 
òstóną wprowadzoné ògreńczenia wòlnotë wëpòwiescy i 
wòlnégò przepłiwù jinfòrmacje w gazétach wëdôwónëch 
w jãzëkù użiwónym w taczi sami abò pòdobny fòrmie do 
regionalnégò abò miészëznowégò jãzëka. 
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Korzystanie z tych swobód, ze względu na to, że wią-
że się z obowiązkami i odpowiedzialnością, może być 
poddane takim wymogom prawnym, uwarunkowa-
niom, ograniczeniom lub karom, jakie są przewidzia-
ne przez ustawę i niezbędne w demokratycznym spo-
łeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowe-
go, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa pu-
blicznego, w interesie zapobiegania przestępstwom 
lub naruszeniom porządku publicznego, ochrony 
zdrowia lub moralności, ochrony dobrego imienia lub 
praw innych osób, zapobieżenia ujawnianiu informa-
cji poufnych lub dla zagwarantowania powagi i bez-
stronności władzy sądowej. 
3. Strony zobowiązują się zapewnić, aby interesy osób 
posługujących się językami regionalnymi lub mniej-
szościowymi były reprezentowane lub brane pod 
uwagę w organach, które mogą być tworzone zgod-
nie z prawem i odpowiedzialne za zagwarantowanie 
wolności i pluralizmu mediów.

ust.3. 
ust. 2 

i 
ust. 3 

Artykuł 12, ust. 1
propozycje 

ZK-P
propozycja 

Rządu

W odniesieniu do działalności kulturalnej i jej bazy 
materialnej – w szczególności bibliotek, wideotek, 
ośrodków kultury, muzeów, archiwów, uczelni, te-
atrów, kin, jak również twórczości literackiej i produk-
cji filmowej, ludowych form twórczości kulturalnej, 
festiwali i przemysłu produkującego na rzecz kultu-
ry, włączając w to m.in. stosowanie nowych technolo-
gii – Strony zobowiązują się na terytorium, na którym 
takie języki są używane i w zakresie, w jakim władze 
publiczne są właściwe do podejmowania decyzji lub 
odgrywania roli w tej dziedzinie, do: 
a) popierania form wypowiedzi i innych inicjatyw cha-
rakterystycznych dla języków regionalnych lub mniej-
szościowych oraz roztaczania opieki nad różnymi for-
mami dostępu do prac tworzonych w tych językach; 
b) roztaczania opieki nad różnymi formami dostę-
pu do prac tworzonych w językach regionalnych lub 
mniejszościowych przez pomoc i rozwijanie tłuma-
czeń, dubbingu, postsynchronizacji oraz sporządzanie 
napisów filmowych; 
c) troski o dostęp w językach regionalnych lub mniej-
szościowych do prac tworzonych w innych językach 
przez pomoc i rozwijanie tłumaczeń, dubbingu, post-
synchronizacji oraz sporządzanie napisów filmowych; 

Art. 12. 
ust.1. lit. 

a); 
b); 
c); 
d); 
e); 
f); 
g); 
h);

art. 12 ust. 
1 pkt: 

a, 
b, 
c, 
d, 
e, 
f, 
g
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Kòrzëstanié z nëch wòlnoscy temù, że sparłãczoné to 
je z òbòwiązkama i òdpòwiedzalnotą, mòże bëc pòd-
dóné taczim prawnym wëmògóm, ùwarënkòwaniom, 
ògrańczeniom abò sztrôfòm, jaczé są przewidzóné 
przez ùstawã i kònieczné w demòkraticzny spòlëznie 
w jinterese państwòwégò bezpiekù, teritorialny 
jintegralnoscë abò pùblicznégò bezpiekù, w jinterese 
zapòbiéganiô przestãpstwóm abò narëszeniom 
pùblicznégò pòrządkù, òchronë zdrowiô abò mòral-
noscë, òchronë dobrégò miona abò prôw jinëch 
lëdzy, zapòbieżeniô ùjawnianiô krëjamnëch jinfòr-
macjów abò dlô zazychrowaniô pòwôdżi i bezstrón-
noscë sądowi władzë. 
3. Stronë zobòwiązëją sã zagwësnic, abë jinteresë 
lëdzy, jaczi pòsługiwają sã regionalnyma abò 
miészëznowima jãzëkama, bëłë reprezeńtowóné 
abò bróné pòd ùwôgã w òrganach, jaczé mògą bëc 
usôdzóné zgódno z prawã i òdpòwiedzalné za zazy-
chrowanié wòlnotë i pluralizmù mediów.

ùst.3. 
ùst. 2 

i 
ùst. 3 

Artikel 12, ùst. 1
bédënczi 

KPZ 
bédënk 
Rządu

W òdniesenim do kùlturalnégò dzejaniô i ji materialnégò 
spòdlégò – òsoblëwie biblioteków, wideòteków, dodo-
mów kùlturë, mùzeów, archiwów, ùczebniów, téatrów, 
kinów, jak téż lëteracczégò ùsôdzaniô i filmòwi produk-
cje, lëdowëch fòrmów kùlturalnégò ùsôdztwa, festi-
walów i przemësłu, jaczi produkùje dlô kùlturë, włączi-
wającë w to m.jin. stosowanié nowëch technologiów 
- Stronë zobòwiązëją sã na teritorium, na jaczim taczé 
jãzëczi są ùżiwóné i w òbrëmienim, w jaczim pùbliczné 
władze są włôscëwé do pòdjimòwaniô decyzjów abò 
òdgriwaniô rolë w ti dzedzënie, do: 
a) pòpiéraniégò fòrmów wëpòwiescy i jinëch ùdbów 
òsoblëwëch dlô regionalnëch abò miészëznowëch 
jãzëków a téż roztaczaniô òbarnë nad wszelejaczima 
fòrmama dostãpu do dokazów ùsôdzónëch w nëch 
jãzëkach; 
b) dozéraniô nad wszelczima fòrmama dostãpu do 
dokazów ùsadzanëch w regionalnëch abò miészëzno-
wëch jãzëkach przez pòmòc i rozwijanié przełożën-
ków, dubbingù, pòstsynchronizacje a téż rëchtowanié 
filmòwëch nôdpisów; 
c) stara ò dostãp w regionalnëch abò miészëznowëch 
jãzëkach do dokazów ùsôdzónëch w jinëch jãzëkach 
przez pòmòc i rozwijanié przełożënków, dubbingù, 
pòstsynchronizacje a téż rëchtowanié filmòwëch nôd-
pisów;
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d) zapewnienia, aby organy odpowiedzialne za orga-
nizowanie i wspieranie różnego rodzaju działalności 
kulturalnej właściwie uwzględniały znajomość i umie-
jętność posługiwania się językami regionalnymi lub 
mniejszościowymi oraz znajomość związanej z nimi 
kultury w inicjatywach, które podejmują lub które 
wspomagają; 
e) popierania działań mających na celu zapewnienie, 
aby organy odpowiedzialne za organizowanie i wspie-
ranie działalności kulturalnej miały w swojej dyspozy-
cji pracowników z płynną znajomością odpowiednie-
go języka (języków) reszty ludności; 
f) zachęcania do bezpośredniego uczestnictwa repre-
zentantów osób posługujących się językami regio-
nalnymi lub mniejszościowymi w tworzeniu podstaw 
materialnych i planowaniu działalności kulturalnej; 
g) zachęcania lub ułatwiania tworzenia organu lub or-
ganów odpowiedzialnych za gromadzenie, przecho-
wywanie i wystawianie lub publikowanie prac two-
rzonych w językach regionalnych lub mniejszościo-
wych; 
h) przygotowywania lub wspierania i finansowania, 
w razie potrzeby, tłumaczeń i badań terminologicz-
nych, w szczególności w celu utrzymania i rozwijania 
właściwej terminologii administracyjnej, handlowej, 
ekonomicznej, społecznej, technicznej i prawnej w 
każdym języku regionalnym lub mniejszościowym.

Artykuł 13
Życie ekonomiczne i społeczne

propozycje 
ZK-P

propozycja 
Rządu

1. W odniesieniu do działalności ekonomicznej i spo-
łecznej Strony zobowiązują się, na całym terytorium, 
do: 
a) usunięcia z prawodawstwa wszelkich przepisów za-
braniających lub ograniczających, bez usprawiedliwio-
nych przyczyn, używania języków regionalnych lub 
mniejszościowych w dokumentach związanych z ży-
ciem ekonomicznym i społecznym, w szczególności 
w umowach o pracę i dokumentach technicznych, ta-
kich jak instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
b) zakazania umieszczania w regulacjach wewnętrz-
nych przedsiębiorstw i dokumentach prywatnych ja-
kichkolwiek klauzul wyłączających posługiwanie się ję-
zykami regionalnymi lub mniejszościowymi, przynaj-
mniej między osobami używającymi tego samego ję-
zyka; 

Art. 13. 
ust.1. lit. 
a); b); c); 

d);ust. 2. lit. 
b); c)

art. 13 
ust. 1 
pkt: 
b, c, 

d i ust. 2 
pkt b
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d) zagwësnieniô, abë organë, jaczé są òdpòwiedzalné 
za òrganizowanié i wspieranié wszlejaczégò ôrtu 
kùlturalnégò dzejaniô, bëlno ùwzglãdniwałë 
znajemnotã i ùmiejãtnosc pòsługòwaniô sã regio-
nalnyma abò miészëznowima jãzëkama a téż zna-
jemnota zrzeszony z nima kùlturë w ùdbach, chtërne 
pòdjimają abò chtërnym dôwają wspiarcé; 
e) pòpiéraniô dzejaniów, jaczé mają na célu za-
gwësnienié, abë òrganë, jaczé są òdpòwiedzalné za 
òrganizowanié i dôwané wspiarcégò kùlturalnëmù 
dzejaniu, miałë w swòji dispòzycje robòtników, chtër-
ny bëlno znają pasowny jãzëk (jãzëczi) resztë lëdztwa; 
f) zachãcywaniô do bezpòstrzédnégò ùczãstnictwa re-
prezeńtantów lëdzy, jaczi pòsługiwają sã regionalny-
ma abò miészëznowima jãzëkama w ùsadzaniu ma-
terialnëch spòdlów i planowanim kùlturalnégò dzeja-
niô; 
g) zachãcywaniô abò zletczaniô ùsadzaniô òrganu 
abò òrganów, jaczé są òdpòwiedzalné za gromadze-
nié, przechòwiwanié i pòkazowanié abò publikòwanié 
dokazów ùsôdzónëch w regionalnëch abò miészëzno-
wëch jãzëkach; 
h) przërëchtowaniô abň wspiarcô i finansowaniô, jeż-
lë je to nót, przełożënków i terminologňwëch ba-
dérowaniów, a ňsoblëwie w célu ůtrzimaniô i rozwi-
ju włôscëwi administracjowi, hańdlowi, ekňnomiczny, 
spňlëznowi, techniczny i prawny terminologie w kňż-
dim regionalnym abň miészëznowim jăzëků.

Art. 12. 
ùst.1. lit. 

a); 
b); 
c); 
d); 
e); 
f); 
g); 
h);

art. 12 ùst. 
1 pkt: 

a, 
b, 
c, 
d, 
e, 
f, 
g 

Artikel 13

Ekònomiczné i spòlëznowé żëcé
bédënczi 

KPZ 
bédënk 
Rządu

1. Procëmkù ekonomicznégò i spòlëznowégò dzejaniô 
Stronë zobòwiązëją sã, na całim teritorium, do: 
a) usëniãcô z prawòdawstwa wszelczich przepi-
sów, jaczé zabróniwają abò ògrańcziwają, bez 
ùsprawiedlëwionëch przëczënów, użiwaniô regional-
nëch jãzëków abò miészëznowëch w dokùmeńtach 
zrzeszonëch z ekònomicznym i spòlëznowim 
żëcym, òsoblëwie w ùmòwach ò robòtã i technicz-
nëch dokùmeńtach, taczich jak jinstrukcje òbsłudżi 
ùrządzeniów i jinstalacjów; 
b) zakôzaniô ùmieszczaniô w bënowëch regùlacjach 
firmów i priwatnëch dokùmeńtach jaczichbądz klaù-
zulów, chtërné wëłącziwają pòsługiwanié sã regio-
nalnyma abò miészëznowima jãzëkama, chòcle midzë 
lëdzama, chtërny brëkùją tegò samégò jãzëka; 
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c) przeciwstawienia się praktykom mającym na celu 
zniechęcenie do posługiwania się językami regional-
nymi lub mniejszościowymi w związku z działalnością 
ekonomiczną lub społeczną; 
d) ułatwienia lub zachęcenia do posługiwania się języka-
mi regionalnymi lub mniejszościowymi za pomocą środ-
ków innych niż wymienione w powyższych punktach. 
2. W odniesieniu do działalności ekonomicznej i spo-
łecznej Strony zobowiązują się w zakresie, w którym 
władze publiczne są właściwe, na terytorium, na któ-
rym języki regionalne lub mniejszościowe są używane, 
i tak dalece jak jest to możliwe w uzasadnionych gra-
nicach, do: 
a) włączenia do regulacji finansowych i bankowych 
przepisów, które pozwalają, za pomocą procedury 
zgodnej z praktyką handlową, na używanie języków re-
gionalnych lub mniejszościowych przy sporządzaniu 
przekazów pieniężnych (czeków, weksli itp.) lub innych 
dokumentów finansowych, lub tam, gdzie jest to wła-
ściwe, zapewnienia stosowania tych przepisów; 
b) w sektorach ekonomicznym i społecznym, pozosta-
jących pod ich bezpośrednią kontrolą (sektor publicz-
ny), organizowania działalności popierającej posługi-
wanie się językami regionalnymi lub mniejszościowymi; 
c) zapewnienia, aby zakłady opieki społecznej, ta-
kie jak szpitale, domy starców i przytułki, umożliwi-
ły przyjmowanie i leczenie osób posługujących się ję-
zykiem regionalnym lub mniejszościowym przy użyciu 
tego właśnie języka w sytuacji, gdy osoby te wymaga-
ją opieki z powodu choroby, podeszłego wieku lub in-
nych względów; 
d) zapewnienia, przy pomocy odpowiednich środków, 
aby instrukcje bezpieczeństwa były sporządzane także 
w językach regionalnych lub mniejszościowych; 
e) poczynienia kroków, aby instrukcje dostarcza-
ne przez właściwe władze publiczne, dotyczące praw 
konsumentów, były dostępne w językach regional-
nych lub mniejszościowych 

Artykuł 14
Wymiana graniczna

propozycje 
ZK-P

propozycja 
Rządu
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c) procëmstôwianié sã praktikòm, jaczé mają na célu 
zniechãcenié do pòsługiwaniô sã regionalnyma abò 
miészëznowima jãzëkama w związkù z ekònomicz-
nym abò spòlëznowim dzejanim; 
d) zletczeniô abò zachãceniô do pòsługòwaniô sã re-
gionalnyma abò miészëznowima jãzëkama za pòmòcą 
spòsobów jinëch niż wëmienioné w wëżi wëpisónëch 
pąktach. 
2. W òdniesenim do ekònomicznégò i spòlëznowégò 
dzejaniô Stronë zobòwiązëją sã w òbrëmienim, w 
jaczim pùbliczné władze są włôscëwé, na teritorium, 
na chtërnym regionalné abò miészëznowé jãzëczi 
są ùżiwóné, i tak dalek jak to je mòżebné w ùzasad-
nionëch greńcach, do: 
a) włączeniô do finansowëch regùlacjów i bankòwëch 
przepisów, jaczé pòzwôlają, za pòmòcą procedurë 
zgódny z hańdlową praktiką, na ùżiwanié regio-
nalnëch abò miészëznowëch jãzëków przë ùsôdzaniu 
dëtkòwëch przekazów (czeków, wekslów itp.) abò 
jinëch finansowëch dokùmeńtów, abò tam, dze je to 
włôscëwé, zagwësnieniô ùżiwaniô nëch przepisów; 
b) w sektorach ekònomicznym i spòlëznowim, jaczé 
òstôwają pòd jich bezpòstrzédną kòntrolą (pùbliczny 
sektor), òrganizowaniô dzejaniégò, jaczé pòpiérô 
pòsługiwanié sã regionalnyma abò miészëznowima 
jãzëkama; 
c) zagwësnieniô, abë zakładë spòlëznowi òpieczi, 
taczé jak bòlëce, dodomë starëszków i szpëtôlëc-
zi, ùmòżlëwiłë przëjimanié i lékarzenié lëdzy, jaczi 
pòsługiwają sã regionalnym abò miészëznowim jãzë-
ka przë ùżëcym prawie tegò jãzëka w sytuacje, czedë 
lëdze ti brëkùją òpieczi z przëczënë chòroscë, staroscë 
abò jinëch przëczënów; 
d) zagwësnieniô, za pòmòcą pasownëch spòsobów, 
abë jinstrukcje bezpiekù bëłë ùsôdzóné téż w regio-
nalnëch abò miészëznowëch jãzëkach; 
e) taczégò dzejaniô, abë jinstrukcje dostarczané 
przez włôscëwé pùbliczné władze, tikającé sã prôw 
kònsumeńtów, bëłë dostãpné w regionalnëch abò 
miészëznowëch jãzëkach

Art. 13. 
ùst.1. lit. 
a); b); c); 

d);ùst. 2. lit. 
b); c)

art. 13 
ùst. 1 
pkt: 
b, 
c, 
d 

i ùst. 2 pkt b 

Artikel 14
Greńcowô wëmiana

bédënczi 
KPZ 

bédënk 
Rządu
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Strony zobowiązują się do: 
a) stosowania istniejących umów dwustronnych i wie-
lostronnych, które je wiążą z Państwami, w których 
ten sam język jest używany w identycznej lub podob-
nej formie, lub jeśli to konieczne, dążenia do zawarcia 
takich umów, tak aby ułatwić kontakty między oso-
bami posługującymi się tym samym językiem w Pań-
stwach, o które tu chodzi, w sferze kultury, oświaty, 
informacji, szkolenia zawodowego i edukacji ciągłej; 
b) ułatwiania na korzyść języków regionalnych lub 
mniejszościowych lub wspierania współpracy przez 
granice, w szczególności między władzami regional-
nymi lub lokalnymi tam, gdzie te same języki używane 
są w identycznej lub podobnej formie.

brak
art. 14 

pkt a i b 
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Stronë zobòwiązëją sã do: 
a) ùżiwaniô jistniejącëch dwùstrónnëch i wielostrón-
nëch ùmòwów, chtërné je parłãczą z Państwama, w 
jaczich ten sóm jãzëk je ùżiwóny w taczi sami abò 
pòdobny fòrmie, abò jeżlë to mùszebné, zgrôwa-
niô do zawarcégò taczich ùmòwów, tak abë zlet-
czëc łączbë midzë lëdzama, jaczi pòsługiwają sã 
tim samim jãzëkã w Państwach, ò chtërné tu ji-
dze, w òbrëmienim kùlturë, naùczaniô, jinformacje, 
warkòwégò szkòleniô i cygłi edukacje; 
b) zletczaniô na kòrzësc regionalnëch abò mi-
észëznowëch jãzëków abò wspiarcô wespółrobòtë 
przez greńce, òsoblëwie midzë regionalnyma abò 
òbéńdowima władzama tam, dze te same jãzëczi 
ùżiwóné są w taczi sami abò pòdobny fòrmie.

brak
art. 14 

pkt a i b 
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Felicja Baska-Borzyszkowska

Onomastyczne rozważania o słowie

Kiedy otwieram karty literatury kaszubskiej, wydaje mi się, że staje przy 
mnie dziadek z Łubiany, z którym wędrowałam szlakami Remusa, a o książce 
pod swoją poduszką mówił, że jest w niej cały świat.

Przed oczyma staje postać Pani Wandy Szopińskiej, która wprowadzała 
mnie i moich przyjaciół w świat literatury kaszubskiej. Nie tylko recytowaliśmy 
„Pojedziemy na Kaszuby” Franciszka Sędzickiego, ale jeździliśmy naprawdę.

Echem wracają dwa pytania mojego nauczyciela, prof. Edwarda Brezy, za-
dane w kościerskim liceum:

– Czy wiesz, kim jest Twój dziadek? (Byłam dumna i odpowiedziałam: 
wiem). 

– Czy wiesz, co oznacza Twoje imię? (Odczuwałam zażenowanie, bo nie 
wiedziałam).

Ale dzięki tym ludziom i ich pytaniom w „Domôcëznie” – programie na-
uki języka kaszubskiego w bruskim liceum znalazły się także zapisy tematów 
o onomastyce. Pozwalają one na dociekania genezy imion i przyczyn ich nada-
nia oraz używania, jak również przyjrzenia się ich zestawieniom i... analizowa-
nia, do czego tak pasują słowa Ciotuleńki – bohaterki utworu Zbigniewa Ża-
kiewicza: „Bo tak jest, że imię nie tylko zdobi, ale i charakteru dodaje. Dlatego 
na wsi, jak przyłożą właściwie imię, to imieniem tym jeszcze i wnuk nie może 
się nacieszyć, a potem nazwiskiem się staje.” W odniesieniu do imienia bardzo 
pomocne jest hasło w „Bedekerze kaszubskim” – imiona kaszubskie.

W scenicznym obrazku Anny Łajming „Szczęście” jest ciekawy fragment 
o zaglądaniu do liturgicznego obrzędu: „co się dziecku przyniosło” (do chrztu). 
Przy okazji warto wykorzystać drugi wątek wpleciony w tę sytuację – zamie-
rzoną germanizację. Gdyby nie mądra żona, mąż miałby w domu dwie córki 
o imieniu Jadwiga, bo nie miał świadomości, że Heta oznacza Jadwigę.

Podobny motyw przewija się w dykteryjce L. Roppla „Nie wytępione”, 
gdzie drugi człon słowiańskiego słowa Stanisław urzędnik złośliwie zniemcza 
na „Laus”, co oznacza „wesz” z komentarzem: „a te jeszcze nie zostały wytę-
pione”. W innym miejscu kobieta w podobny sposób interpretuje imię Klaus 
z pełnym zdziwienia dopowiedzeniem: „a one jeszcze nie zostały wytępio-
ne?”.
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Felicja Baska-Borzyszkowska

Ònomasticzné rozwôżania ò słowie

Czej òtmikóm kartë kaszëbsczi lëteraturë, zdôwô mie sã, że stôwô kòl 
mie stark z Łubianë, z chtërnym wanożëła jem szlachã Remùsa, a ò ksążce pòd 
swòją pòdëszką gôdôł, że je w ni całi swiat. 

Przed òczama stôwô pòstacëjô Wastnë Wandë Szopińsczi, chtërna wpro-
wôdza mie i mòjich drëchów w swiat kaszëbsczi lëteraturë. Razã recytowelë 
jesmë „Pòjedzemë na Kaszëbë” Fr. Sãdzëcczégò, ale jezdzëlë jesmë pò prôw-
dze. 

Pòmiónã wrôcają dwa zapitania mòjégò szkólnégò – prof. E. Brezë zadó-
né w kòscérsczim liceùm:

– Czë wiész, chto je twój stark? (Czëła jem tej bùchã i rzekła: wiém).
– Czë wiész, co òznôczô twòje miono? (Bëło mie bële jak, bò jô nie wiedza).
Ale to dzãka tim lëdzóm i tim pitanióm w „Domôcëznie” – programie 

ùczbë jãzëka kaszëbsczégò w brusczim liceùm nalazłë sã téż zôpisë tematów 
ò ònomastice. To dôwô mòżlëwòtã docékaniô genezë mionów i przëczënów 
jich nadaniô abò ùżiwaniô, a téż przëzdrzeniô sã jich zestôwkóm i analizowa-
niô, do czë tak pasowné są słowa Cotuleńczi – herojka dokazu Zbigniewa Ża-
kiewicza: „Bò tak je, że jimiã ni le zdobi, ale i charakteru dodôwô. Dlôte na 
wsë, jak przełożą włoscëwé jimiã, tak mionã tim jesz wnuk ni mòże sã nace-
szëc, a pònémù nôzwëskã sã stôwô.” W òdniesenim do miona baro pòmòcné 
je hasło w „Bedekerze kaszëbsczim” – imiona kaszëbsczé.

W binowim pòkôzkù Annë Łajming „Szczescé” je cekawi wëjimk ò zazéra-
niu do liturgicznégò òbrzãdu „co sã dzeckò przëniosło” (do chrzceniô). Przë 
leżnoscë wôrt je pòdezdrzec drëdżi wątk ùtacony w ti sytuacji – zamierzoną 
germanizacjã. Kò czejbë nié rozëmnô białka, chłop bë miôł doma dwie Jadwi-
dżi, bò ni miôł swiądë, że Héta to Jadwiga.

Pòdobny mòtiw przewijô sã w dikterijce L. Roppla „Nie wëtãpioné”, dze 
w drëdżi dzél słowiańsczégò słowa Stanisłôw ùrzãdnik przekãsno zniemczi-
wô na „laus” co òznôczô ... „wsza”, na co je òdpòwiédz: „te ù nas òstałë 
wëtãpioné”. W jinym môlu białka w juwerny spòsób jinterpretëje miono Klaus 
ze zdzywioną dopòwiescą: „A te jesz nie òstałë wëtãpioné?”

Z wiôlgą ùwôżnotą ùczniowie wczëtiwają sã w stôrokaszëbsczé mio-
na, znóné czãsto le z zawòłaniô ksążãtów naszich zem, òpisónëch niedôw-
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Z wielką uwagą wczytują się uczniowie w starokaszubskie imiona, znane 
często tylko z zawołań książąt naszych ziem, opisanych niedawno w artyku-
łach W. Szucy w „Dzwonku kaszubskim” czy z poematów historiozoficznych, 
jak choćby „Dobrogost i Miłosława” ks. L. Heykego. W dawny przednazwisko-
wy świat przenosi nas jeszcze m.in. „Pieśń o miłosnym wieńcu” L. Bądkow-
skiego, a wraz z nią rycerze: Godek z Gardna, Dolan ze Świecia, Pankasz z zie-
mi Wagrów i inni. Brakuje dotychczas, potrzebnego w pracy szkolnej, mało-
formatowego opracowania historycznego życiorysu książąt kaszubskich z ob-
jaśnieniem pochodzenia ich imion. 

By lepiej zrozumieć budowę i strukturę słowotwórstwa, pomocny może 
być artykuł Beaty Zdziarskiej, w którym wędruje ona szlakiem Jana z Kolna – 
bohatera dość znanego też z innych utworów kaszubsko-pomorskiej literatu-
ry, zadomowionego wg pochodzenia w podwejherowskim Kielnie (w średnich 
wiekach zwanym Kolno). Warto przyrównać taki sposób kreacji z wybranymi 
utworami literatury narodowej, choćby „Wiatrem od morza” St. Żeromskiego 
czy wierszami poetów okresu międzywojennego: K. Sowińskiego, A. Madeja, 
J. Kaweckiego. Artykuł, prowadząc ścieżkami rozmaitych badań tego imienia, 
sprowadza się do idei, że im dalej w przeszłość, w czas historycznie prawdziwy 
życiu tej postaci, tym badacz musi być uważniejszy i zwracać uwagę na detale. 

W pracy szkolnej z nowymi rocznikami rozpoczynam onomastyczne za-
gadki od analizy nazwisk. W wyjątkowych przypadkach zasięgamy nawet po-
rady naukowców. Niedawno wspominał mój uczeń, że z dumą trzyma swój 
zeszyt, bo ma kartkę od prof. E. Brezy z wyjaśnieniem swojego nazwiska – Go-
ebel. Od licealistów należy wymagać więcej, niż tylko enigmatycznego stwier-
dzenia, jak w dykteryjce L. Roppla: „Ja się tylko tak nazywam”. By uczniowie 
zdobyli przekonanie, że są to ciekawe do odkrywania tajniki, warto ubogacać 
ich wiedzę o naukowe źródła, a wśród których jednym z najważniejszych są 
„Nazwiska Pomorzan” Edwarda Brezy.

Wdzięcznym materiałem do lekcyjnych słowotwórczych analiz są humory-
styczne teksty literackie. Bogactwo ciekawych zestawień lingwistycznych moż-
na znaleźć w „Szołobułkach” ks. L. Heykego czy w opowiastkach A. Budzisza 
np. „Żelazak przed sądem”. Rozmowa bohaterów z sędzią (u Budzisza i Heyki) 
naprowadza na wyjaśnienie nazwiska Szlaga, wskazującego na atmosferycz-
ne warunki narodzin. Motywem znanym tak z Budzisza jak i Majkowskiego 
jest wzgardliwe wyprowadzenie nazwiska Stenka od kapiącego z nosa kataru. 
W belackich stronach często spotykanym nazwiskiem jest Losos, co potwier-
dza też A. Budzisz, a mnie ono na myśl przywodzi rozmowę z jednym z na-
szych północnych poetów, który śmiał się, że właśnie dlatego babcia odradza-
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no w artiklach W. Szucë w „Zwónkù kaszëbsczim” czë z pòématów histo-
riozoficznëch, jak chòcbë „Dobrogòst i Miłosława” ks. L. Heyczi. W dôwny, 
przednazwëskòwi czas przenôszô nas jesz (midzë jinëma) „Piesnia ò miłosnym 
wiéńcu” L. Bądkòwsczégò, razã z nią ricerze: Gòdek z Gardna, Dolan ze Swie-
ca, Pankasz ze zemi Wagrów i jinszi. Felô jak donąt dlô brëkòwnotë szkòłowi 
małoformatowégò òpracowaniô historicznégò biografiów ksążãt kaszëb-
sczich z òbjasnienim pòchòdzeniô jich mionów.

Bë zrozmiôc lepi bùdowã i sztrukturë słowòtwórstwa, pòmòcny mòże 
bëc articzel Beatë Zdzarsczi, w chtërnym wanożi òna szlachã Jana z Kòlna – 
bòjatérë dosc znónégò téż z jinëch dokazów kaszëbskò-pòmòrsczi lëteratu-
rë, ùmôlniwónégò wedle pòchòdzeniô w pòdwejrowsczim Czelnie (w strzéd-
nëch wiekach zwónégò Kòlno). Wôrt je przërównac ten jegò przedstôwk 
z wëbrónëma dokazama lëteraturë nôrodowi, chòcbë „Wiatrã òd mòrza” 
St. Żeromsczégò czë wiérztama pòétów midzëwòjnowëch: K. Sowińsczégò, 
A. Madeja, J. Kawecczégò. Articzel, prowadzącë stegnama rozmajitëch ba-
dérowaniów tegò miona, sprowôdzô sã do dejë, że jim dali w ùszłotã, w czas 
historicznie prôwdzëwi żëcu ti pòstacëje, tim badéra mùszi bëc ùwôżniészi 
i dbałi na drobnotë.

W szkòłowi robòce z nowima rocznikama zaczinóm ònomasticzné 
tãgòdczi òd analizë nôzwësków. W apartnych przëpôdkach zasygómë na-
wet pòradë ùczałëch. Niedôwno jesz wspòminôł mój ùczeń, że z bùchą trzi-
mô swój zsziwk, bò mô w nim kôrtkã òd profesora Brezë z òbjasnienim 
pòchòdzeniô jegò nôzwëska – Gòebel. Òd licealistów wëmagac nôleżi wiãcy, 
jak le enigmaticznégò scwierdzeniô, jak w dikterijce L. Roppla: „Jô sã leno tak 
nazéwóm”. Bë samémù sã doznac, że są to cekawé do òdkriwaniô krëjamno-
të, nót je ùbògacëwac jich wiadã ò nôùkòwé zdrzódła, a westrzód nich w pier-
szi rédze „Nôzwëska Pòmòrzanów” E. Brezë.

Wdzãcznym materiałã do słowòtwórczëch analizów są szpòrtowné tek-
stë lëteracczé. Bòkadosc cekawëch zestôwków lingwisticznëch nalezc mòżna 
w „Szołobùłkach” ks. L. Heyczi czë przëpòwiôstkach A. Bùdzysza, np. „Żelôzôk 
przed sądã”. Kôrbiónka bòjatérów z sądowim (ù Bùdzysza), abò sãdzą (ù ks. Hey-
czi) naprowôdzô na wëjasnienié nôzwëska Szlôga, wskôzëjącégò na atmòsfericzné 
warunczi ùrodzeniô. Mòtiwã znónym tak z Bùdzysza jak i z A. Majkòwsczégò je 
wzgardlëwé wëprowadzenié nôzwëska Stenka òd... kapczi ù nosa. 

W bëlacczëch stronach spòtikónym zawòłanim je Losos, co pòcwierdzywô 
téż w swòjich dokazach A. Bùdzysz, a jô so wdôrzóm, że òb czas kôrbiónczi 
z jednym z najich nordowëch pòétów, smiôł òn sã, że prawie dlôte starka 
òdrôdza danié mù na miono Łukôsz.
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ła nadania mu imienia Łukasz.
Swego czasu w „Pomeranii” wielką poczytnością cieszyły się satyryczne 

felietony ks. Romana Skwiercza, a wśród nich jeden zatytułowany „Kara rzecz 
konieczna, a zawsze potrzebna”. Kto ma szczęście znać autora, a do tego jesz-
cze trochę jego dobytek, temu tytuł będzie się łączył z humorystycznym napi-
sem na samochodzie – „Kara Remusa” (teraz już ”Karka Remusa”, bo samo-
chód jest mniejszy). Jest to ze wszech miar trafna nazwa, skoro u naszych ro-
daków kanadyjskich funkcjonuje czasownik „karować” – ‘jeździć samocho-
dem’, a w młodzieżowym slangu często można usłyszeć słowo ‘karnąć się’ 
– ‘przejechać się samochodem’ wywodzące się ze starego kaszubskiego „ka-
rować” – `wieźć na taczce, pchać taczkę`. Do tego mamy osobowe „karować 
się”, używany najczęściej w rozkaźniku z odpowiednią tonacją głosu. 

Onomastyką i gramatyką można zaciekawić uczniów, ale należy ją syste-
matycznie wprowadzać i wyrobić metodę zajmowania się nimi na lekcjach. 
Każde objaśnienie nazwy warto wzbogacać o informacje, jakie udało się wy-
dobyć z analizy, np. nazwisko Worzała (zresztą wyjątkowego facecjonisty, 
a mnie bliskiego rodaka, bo z Łubiany) pochodzi od starego, zapomnianego, 
a na pewno nieużywanego czasownika „warzac”. 

Uważne przyjrzenie się nazwiskom i przezwiskom autorów i ich bohate-
rów, pozwala na lepsze zrozumienie utworu. Aby się jednak nie zagubić, war-
to przywoływać zróżnicowania każdej nazwy, porównać źródła u różnych ba-
daczy. Pomocą w tym stają się bedekery, poradniki, monografie i herbarze. Nie 
ukrywam, że najbardziej sobie cenię takie opracowania, które odkrywają wy-
jątkowość takiego czy innego miejsca, w tym jego osobliwości językowe. By-
łoby stratą dla całych Kaszub, gdyby one całkowicie wymarły, nie tylko w ży-
ciu, ale i pamięci, w tym tej zachowanej w literaturze. Dlatego zaciekawiam 
uczniów publikacjami Instytutu Kaszubskiego z serii „Pro memoria”. W jednej 
z nich, poświęconej J. Bruskiemu, znaleźli bogactwo materiałów o przezwi-
skach, które też sami sobie chętnie nadają. Ale i o tym, że nazwisko i przezwi-
sko na Kaszubach to często oznacza to samo, dowiedzieli się z kart literatu-
ry, np. Remus obudził się, kiedy usłyszał swoje przezwisko. Przezwiska zawsze 
towarzyszyły ludziom, nieraz byli oni bardziej znani z tego przezwania niż ze 
swego imienia. Jak było, (a jeszcze do dzisiaj jest) z przezwiskami trafnie lite-
racko określił Jan Drzeżdżon w „Dzwonniku”, w rozważaniach tytułowego bo-
hatera: „ja tym ludziom pięknie dzwoniłem, dlatego też muszę mieć imię za 
tym. Dla swoich wystarczy Dzwonnik, dla obcego Józef Zielonka”.

Bogactwo materiału nie tylko ogólnie gramatycznego, ale i onomastycz-
nego znajdziemy i we współczesnych tekstach literackich takich twórców, jak 
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Swégò czasu w „Pòmeranii” wiôlgą pòczëtnoscą ceszëłë sã satiriczné fe-
lietónë ks. R. Skwiercza, midzë chtërnëma nalôzł sã jeden, nazwóny „Kara 
rzecz kòniecznô, a wiedno pòtrzébnô”. Chto mô szczescé znac aùtora, a jesz 
kąsk jegò dobëtk, temù tituł ten mdze sã parłãcził ze szpôsownym nôdpisã na 
aùce – „Kara Remùsa” (terô ju „Karka Remùsa”, bò aùto je miészé). I je to ùdałé 
nazwanié, skòrno ù naszëch kanadijsczëch rodôków wëstãpiwô czasnik „ka-
rowac” – ‘jezdzëc aùtem’, a w młodzëznowim slangù czãsto dô sã czëc słowò 
„karnąc sã” –‘przejachac sã aùtem’, wëwòdzącé sã ze stôrégò kaszëbsczigò 
„karowac” – ‘wiezc na karze, pchac karã”. Do te mómë jesz personalné „ka-
rowac sã”, ùżiwóné nôczãscy w rozkôzownikù z òdpòwiedną tonacją głosu.

Ònomastiką i gramatiką mòżna zacekawic ùczniów, ale nôleżi je syste-
maticzno pòdawac i wërobic metodã zajimaniô sã nima na ùczbach. Kòżdé 
òbjasnienié nazwë wôrt je wzbògacëc ò infòrmacje, jaczé ùdało sã wëcy-
gnąc z analizë, np. nazwëskò Wôrzała (zresztą òsoblëwégò facecjonistë, a mie 
blisczégò rodôka, bò z Łubianë) òstało wëwiodłé òd stôrégò i ju zabëtégò, 
a gwës nieùżiwónégò czasnika ‘warzac’. Ùwôżnë przëzdrzenié sã nôzwëskóm 
i przezwëskóm aùtorów i jich bòjatérów, dozwôlô tim lepi zrozmiôc dokôz.

Cobë jednak nie pòbłądzëc, wôrt je przëwòłac zjinaczenia kòżdi na-
zwë, pòrównac zdrzódła różnëch badérów. W tim pòmòcné są bedekerë, 
pòradniczi, mònografie, herbarze. Nie mdã skriwa, że nôbarżi so wenerëjã ta-
czé òpracowania, chtërne òdkriwają apartnotë taczégò czë jinégò môla, w tim 
jegò òsoblëwòtë jãzëkòwé. Bëłobë szkòdą dlô całich Kaszëbów, czejbë òne 
czësto zadżinãłë, ni le z żëcô, ale i pamiãcë, w tim ti zachòwóny w lëteraturze. 
Z ti téż leżnoscë zacekôwióm ùczniów pùblikacjama Institutu Kaszëbsczégò 
ze serii „pro memoria”. W jedny z nich, pòswiãcony J. Brusczémù, nalezlë 
bòkadosc materiału ò przezwëskach, chtërne téż sami so chãtno nadôwają. 
Ale ò tim, że przezwëskò i nazwëskò na Kaszëbach to jedno, dowiedzelë sã 
z kartów lëteraturë, na przikłôd Remùs òdeckł, czej ùczuł swòje przezwëskò. 
Przezwëska wiedno towarzëszëłë lëdzóm, prawie nierôz bëlë òni barżi znóny 
z te przezwania jak ze swégò miona. Jak bëło, (a jesz do dzys dnia je) z prze-
zwëskama trafno lëterackò òkreslił Jan Drzeżdżón w „Zwónnikù”, w rozwôża-
niach titułowégò bòhatérë: „Jô tim lëdzóm tak pëszno zwònił, tej jô téż mùszã 
miec miono za tim. Dlô swòjëch sygnie Zwónnik, dlô cëzégò Józef Zelónka”. 

Bòkadosc materiału nié le òglowò gramaticznégò, ale i ònomasticznégò 
nalézemë i w dzysdniowëch dokazach lëteracczich taczich ùtwórcach, jak 
R. Drzeżdżón, M. Pieper, Ł. Jabłońsczi. Przë leżnoscë jidze sã doznac, że w lëte-
raturze pasowné słowò to nôwôżniészô melodia. 

Dlô brëkòwnotë tak szkòłë, jak i czëtińców kaszëbsczich baro pòmòcną 
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R. Drzeżdżon, M. Pieper, Ł. Jabłoński. Przy okazji można się przekonać, że w li-
teraturze odpowiednie słowo to jej najważniejsza melodia.

Na potrzeby tak szkoły, jak i czytelników bardzo pomocną byłaby ksią-
żeczka z objaśnieniami nazwisk znanych literatów kaszubskich, działaczy, lek-
sykografów, z wyjaśnieniem nazw miejscowości ich pochodzenia, pseudoni-
mów, kryptonimów. Dobrym początkiem ku temu mógłby być materiał zebra-
ny przez E. Kamińskiego. W nim Guczów Mack sam opisuje swoje pseudoni-
my i kryptonimy. Świat człowieka jest dla niego bezpieczny i bardziej oswojo-
ny, gdy wszystko ma swoje oznaczenie i nazwanie, tak na wodzie, jak i na lą-
dzie. A do tego, jeśli jeszcze dopisane zostaną specyficzne wyróżniki lub ce-
chy, wówczas już wiadomo, czego można się dalej spodziewać. Jako przykład 
może służyć wierszyk Maryli Wolskiej, która na początku XX w. rozstrzyga, 
„które z miast jest Kaszub głową: Gdańsk miasto liczne, Kartuzy śliczne, Świę-
te Wejherowo, Lębork, Bytowo, cna Kościerzyna i Puck perzyna”

Różnorodność wieloznaczności nazw oraz określeń opisowych miejsco-
wości, a także ich charakterystycznych wyróżników, znajdzie czytelnik w „Ży-
ciu i przygodach Remusa”. Wystarczy otworzyć pierwszą stronę i przyjrzeć się 
wędrówce bohatera, kroczącego przez ziemie zamieszkałe przez Kaszubów 
w przededniu jarmarków i odpustów (przy okazji warto trochę zainteresować 
się słowem „odpust”, bo przecież oprócz tego kościelnego były jeszcze inne: 
rybackie, jabłkowe, a w Leśnie jeszcze śliwkowe...). Idąc śladem Rycerza Słoń-
ca znajdziemy wiele ciekawych wiadomości o Brusach i Wielu, wsiach Ziemi 
Zaborskiej, Lipuszu, w powieści noszącego nazwę Lipno, Stężycach: królew-
skiej i szlacheckiej, rozsiadłych po obu stronach Raduni, Kościerzynie, którą 
według starej powiastki (a jeszcze dodatkowo upewniony o jej prawdziwości 
nieżyczliwymi doświadczeniami z władzami i mieszkańcami) Majkowski wska-
zuje na miejsce, w którym Judasz miał się urodzić i wiele jeszcze innych nazw 
z zakresu toponimii miejscowości. Znajdziemy tu też nie tylko wprawne oko 
obserwatora, ale i etnografa – lingwisty, a do tego mistrza słowa, jakim bez 
wątpienia był doktor Aleksander, co widać choćby w ukazywaniu zróżnicowa-
nia Kaszubów przy okazji opisu Gochów, zamieszkałych przez Kosznajdrów. 

Nie ma na kaszubskiej wsi chaty ani dobytku, majątku, których nie strzegł-
by wierny przyjaciel – pies. Stąd też motyw psa przewija się na kartach prze-
różnych utworów wszystkich rodzajów literackich. W „Remusie” mamy Gnio-
tę, a w objaśnieniu tej nazwy pomocny może być wierszyk J. Piepki o takim 
właśnie tytule. Na tę samą półkę można dostawić „Psy” St. Jankego, opowieści 
B. Borka, J. Bruskiego „Opowieści o czarnym psie” czy F. Ceynowy „Doświad-
czenie wielkości płuc” (z wykorzystaniem słowa pies). W swoim „Słowniku” 
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bëłabë ksążeczka z òbjasnieniama nôzwësków znónëch kaszëbsczich lëtera-
tów, dzejarzów, leksykògrafów, z wëwidnienim nazwów môlów jich ùrodzeniô, 
pseùdonimów, kriptonimów. 

Dobrim zôczątkã do te mógłbë bëc materiał zebróny przez E. Kamińsczégò, 
dze Gùczów Mack sóm òpisywô swôje pseùdonimë i kriptonimë. 

Swiat człowieka je mù bezpieczniészi i barżi òswòjony, czej wszëstkò mô 
swòje òznaczenié i nazwanié, tak na wòdze, jak i na sztrądze. A do te czej 
jesz dopisóné òstóną apartné znanczi, tej ju wiadomò, czegò sã dali mòżna 
spòdzewac. Przikładã tegò mòże bëc wiérztka Marilë Wòlsczi, chtërna na 
pòczątkù XX wiekù rozstrziga: „które z miast jest Kaszub głową: Gdańsk mia-
sto liczne, Kartuzy śliczne, święte Wejrowo, Lębork, Bytowo, cna Kościerzyna 
i Puck perzyna”. 

Rozmajitosc wieloznacznoscë nazwów, a téż òkresleniów òpisowëch 
pòzwów môlów i jich charakternëch znanków naléze czëtińc w „Żëcym 
i przigòdach Remùsa”. Sygnie òtemknąc pierszą stronã i przëzdrzec sã wano-
dze bòjatérë, kanącégò przez zemie zamieszkałé przez Kaszëbów w przeded-
niu jôrmarków i òdpùstów (przë leżnoscë wôrt je kąsk zainteresowac sã 
słowã „òdpùst”, bò równak króm tegò kòscelnégò bëłë jesz jiné: rëbacczé, 
jabkòwé, a w Lesnie jesz sliwkòwé...). Nalézemë, jidącë szlachã Ricerza Słuń-
ca, wiele cekawi wiadë ò Brusach i Wielu, wsach Zemi Zôbòrsczi, Lëpùsza, 
w pòwiescë noszącégò miono Lipno, Stãżëcach: Królewsczi i Szlachecczi, roz-
sadłëch pò òbù stronach Redëni, Kòscérznie – jaką pòdług stôri gôdczi (a jesz 
ùgwësniony nieżëcznyma doswiôdczeniama aùtora z władzama i mieszkań-
cama) Majkòwsczi wskôzëje na môl, w chtërnym Judôsz miôł sã ùrodzëc, 
a jesz wiele jinëch z ôrtu topònimii môlów. Nalézemë tu téż ni le wprawné 
òkò òbserwatora, ale i etnografa – lingwistë, a do te méstra słowa, jaczim bez 
wątpieniô béł Wasta Aleksander, co widzec chòcbë w wëwidnienim zjinacze-
niô Kaszëbów przë leżnoscë òpisu Gòchów, zamieszkałëch przez Kòsznédrów. 

Ni ma na wsë kaszëbsczi chëczë ani dobëtkù, chtërnëch nie strzégłbë 
wiedno wiérny drëch – pies. Stąd téż mòtiw psa przewijô sã na kartach prze-
różnëch dokazów wszësczich ôrtów lëteracczëch.W „Remùsu” mómë Gniotã, 
a w òbjasnienim tegò zawòłaniô pòmòcnô mòże bëc wiérztka J. Piepczi ò pra-
wie taczim samim titule. Na tã samã pòlecã mòżna dostawic „Psë” St. Janke, 
pòwiôstczi B. Bòrka, J. Brusczégò „Òpòwiésc ò czôrnym psu” czë F. Ceyno-
wé „Doswiôdczenié wiôlgòscë płëc” (z wëkòrzistanim słowa pies). W swòjim 
„Słowarzu” ks. B. Sëchta zebrôł całą etnograficzną wiadã ò psu. Je tej Pana-
jezësów pies, Szwédzczi pies, Wiesczi pies. W „Òrzechach do ùcechë” L. Rop-
pla zebróné òstałë wëzgódczi pòswiãconé némù òdwiecznémù człowieczémù 
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ks. B. Sychta zebrał całą etnograficzną wiedzę o psie. Jest tu pies Pana Jezusa,  
Szwedzki pies, Wiejski pies. W „Orzechach do uciechy” L. Roppla, zebrane 
zostały zagadki poświęcone temu odwiecznemu przyjacielowi człowieka. 
Prof. J. Treder naukowo zajął się frazeologią psa kaszubskiego, a w opracowa-
niu J. Borzyszkowskiego „Tam gdzie Kaszub początek” z monograficzną do-
kładnością odnotowane są nawet imiona psów z okolicy badań.

Jestem przekonana, że aby dostrzec całą barwność naszej mądrej kra-
iny, warto nadstawić ucha ku tym, których los rzucił w to miejsce świata i złą-
czył tak mocno, że stało się też ich ziemią. I tak dla Ciotuleńki – tytułowej 
bohaterki utworu Z. Żakiewicza – Kaszuby to rajska skrytka, taka ziemia Ka-
naan. Raj to zresztą osobny rozdział nie tylko bogatego słowotwórstwa, ale 
i ludowych wierzeń wynoszących boskie piękno nad ubóstwo urodzaju „chu-
dych piasków”, stąd tyle tego raju w literaturze kaszubskiej, która tak napraw-
dę... też przecież jest stworzona przez Boga. Wracając do Ciotuleńki, urzeka-
jący jest fragment, w którym mówi ona do swoich gości, opowiadając o na-
szych demonach, purtkach, mumoczach, smętkach itd.: „Patrz, jaki człowiek 
jest głupi. Wydaje się, że tu umierać byłoby strasznie. A jednak On (Bóg) w te 
mateczniki wkroczył”. W tym kątku Kaszub – Lipniszu (Lipuszu) zobaczyła bo-
haterka cuda, jakie nie śniły się filozofom, a wśród nich wędrujące po niebie 
„piórka zdmuchnięte z gniazd kaszubskich łabędzi”. I zaraz wypada sięgnąć 
po utwory J. Drzeżdżona, który za Majkowskim mitologizuje i personifikuje ła-
będzia, przypisując mu cechy metafizyczne.

Jako nauczycielka mam poczucie, że czasem gdzieś pobłądzę, coś się nie 
uda, ale mam również wewnętrzne przekonanie o konieczności badania nie 
tylko języka, kultury czy literatury, ale i pojedynczego słowa, a radującymi ser-
ce skutkami tego rodzaju lekcji są postawy moich absolwentów, świadczące 
o ich tożsamości: nadanie dziecku imienia Remigiusz, ale mówienie doń Re-
mus; w Raduniu nazwanie gospodarstwa agroturystycznego „Fsilkowo” – od 
imienia dziadka Teofila (Fsilka); w szkole w Lipuszu prowadzenie cyklu zajęć 
o nazwie „Remusowe Lipno”. Wydaje mi się przede wszystkim, że znajomość 
pochodzenia i znaczenia słów, oprócz względów literackich, etymologicznych, 
historycznych i onomastycznych, daje świadomość swojszczyzny i pozwala ją 
szanować, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wyda się ona prymitywna, mało 
elegancka i pozbawiona artyzmu. Z takimi wiadomościami nikt nie będzie 
mógł powiedzieć, że się swojego języka wstydzi.
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drëchòwi. Prof. J. Tréder nôùkòwò zajął sã frazeòlogią kaszëbsczégò tu-
ska, a w òpracowanim J. Bòrzëszkòwsczégò „Tam dze Kaszëb pòczątk” 
z mònograficzną dokładnoscą òdnotowóné są nawetka miona psów z òbjimù 
badérowaniów.

Jem przekònónô téż, że dlô ùzdrzeniô całi farwnoscë naji mòdri krôjnë, 
wôrt je przësłëchac sã tim, chtërnëch kawel przënëkôł w nen plachc swiata 
i sparłãcził tak mòcno, że stôł sã téż jich zemią. I tak dlô Cotuleńczi – titułowi 
bòjaterczi dokazu Z. Żakiewicza – Kaszëbë to rajsczi schówk, tak jakbë zemia 
Kanaan. Rôj to zresztą òsóbny dzél ni le bòkadnégò słowòtwórstwa, ale i lëdo-
wëch wierzeniów, wënôszającëch bòską snôżotã nad żerotã ùrodzajnoscë 
„chùdich piôsków”, stąd tëli tegò raju w kaszëbsczi lëteraturze, jakô tak 
pò prôwdze... téż je stwòrzonô przez Bòga. Wrôcając jesz do Cotuleńczi, 
ùrzékający je wëjimk, w chtërnym gôdô òna do swòjich gòscy, òpòwiôdającë 
ò naszich demònach, pùrtkach, mùmôczach, smãtkach itd.: „ Zdrzë, jaczi 
człowiek je głupi. Wëdôwô sã, że tu ùmierac bëłobë straszno. A równak Òn 
(Bóg) w te mateczniczi wkrocził”. W nym kątkù Kaszëb – Lipniszu (Lëpùszu) 
ùzdrzała bòjatérka cëda, jaczé nie sniłë sã filozofóm, a westrzód nich wano-
żącé pò niebie „piórka zdmùchłé z gniôzdów kaszëbsczëch łabądzy”. I zarô 
wëpôdô sygnąc do dokazów J. Drzeżdżóna, chtëren za Majkòwsczim mitolo-
gizëje i personifikùje kôłpa, przëdôwając mù metafizyczné znanczi.

Jakno szkólnô móm pòczëcé, że czasã dze pòbłądzã, cos sã nie ùdô, rów-
nak móm bënowé przeswiôdczenié ò kòniecznoscë wëwidnianiô ni le òglowò 
jãzëka, kùlturë czë lëteraturë, ale i pòjedińczégò słowa, a redëjącéma serce 
skùtkama tegò ôrtu ùczbów są pòstawë mòjëch absolwentów, swiôdczącé 
ò jich juwernoce: nadanié dzeckù miona Remigiusz – ale wòłónégò Remùs, 
w Reduniu nazwanié gbùrstwa agroturisticznégò „Fsilkowo” – òd miona star-
ka Téòfila (Fszilka), w szkòle w Lëpùszu prowadzenié cyklu zajãców ò nazwie 
„Remùsowé Lipno”.

Pònad wszëstkò zdôwô mie sã jednak, że znajomòsc pòchòdzeniô i zna-
czeniô słów, króm wzglãdów lëteracczich, etimòlogicznych, historicznych 
i ònomasticznych, dôwô téż swiądã swòjiznë i dozwôlô jã szónowac, nawet-
ka jeżlë na pierszi pòzdrzatk je òna primitiwnô, mało eleganckô i szëkòwnô. 
Z taką wiadą nicht nie mdze mógł rzec, że sã swégò jãzëka sromô.
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Elżbieta Bugajna

Słownictwo religijne w poezji kaszubskiej

Rozpatrując terminologię religijną w literaturze, dotykamy w pewien spo-
sób sfery sacrum. Pociąga to za sobą onieśmielenie i pewną bezradność. Dzie-
je się tak z dwóch powodów. Po pierwsze badanie literackiego sacrum zakłada 
obecność różnych dziedzin nauki, począwszy od przedstawicieli nauki o lite-
raturze, języku, filozofii czy teologii na estetyce kończąc. Po drugie sama ma-
teria sacrum onieśmiela. Należy pamiętać, że jest to pewna kategoria „tajem-
nicy” obecna w literaturze. Dla ludzi wierzących szczególnie poezja staje się 
swoistą formą wyrażenia ich doświadczeń religijnych. Napiórkowski pisze: „Li-
teratura piękna może być przecież wyznaniem wiary i formą świadectwa skła-
danego Ewangelii”1. 

K. Rahner podkreśla, że „prawdziwie wielkie chrześcijaństwo i prawdzi-
wie wielka poezja są ze sobą spokrewnione. Z pewnością nie są tym samym, 
jak nie tym samym jest pytanie człowieka i odpowiedź Boga”.2 Rdzeniem po-
krewieństwa (jeśli zastosujemy terminologię językoznawczą) jest słowo.

Wspólną płaszczyzną teologii i literatury jest słowo. Słowo stoi u podstaw 
literatury i teologii. W refleksji nad misteryjną rzeczywistością słowa uwidacz-
nia się metaforyczny i dosłowny sens pierwszego wersu janowego „Prologu”: 
„Na początku było Słowo” (J 1,1). Korzenie teologii i literatury tkwią w miste-
rium słowa – języka. Stąd już tylko krok, aby słowo poetyckie, starające się do-
sięgnąć tego, co paradoksalnie słowem niewyrażalne, zbliżało się w kierunku 
słowa ewangelicznego.

Po tych wstępnych refleksjach pora przejść do meritum zagadnienia. Te-
mat niniejszego wystąpienia brzmi: Słownictwo religijne w poezji kaszubskiej. 
Skąd taki temat? Treść i zakres omawianej problematyki leży w centrum zain-
teresowań autorki, która bada tajemnicę Boga Ojca w kaszubskiej poezji re-
ligijnej. Oczywistym wydaje się więc przeanalizowanie w pierwszym rzędzie 
określeń religijnych, wykorzystywanych przez poetów. Są wśród nich zarówno 
ludzie wierzący, jak i ateiści, czy także księża – poeci. 

Swego czasu A. Bukowski stwierdził, że prawie wcale nie znajdujemy mo-

1 S.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię?, Wrocław 1991, s. 123.
2 J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus 
theologicus, Katowice 1994, s. 63.
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Elżbiéta Bùgajnô

Nôbòżnô (religiowô) słowizna w kaszëbsczi pòézji

Przëzérając sã pòchwôtóm i słowiznie nôbòżny, tikómë w jaczims ôrce sfe-
rë swiãti, sferë sacrum. Dôwô to jakąs niepewnotã i bezradnotã. Dzeje sã tak 
z dwùch pòwodów. Pò pierszé badérowanié lëteracczégò sacrum parłãczi sã 
i zanôlégô òd jinëch czerënków nôùczi, to je òd przedstôwców nôùczi ò lëte-
raturze, jãzëkù, filozofii czë teòlogii pò estetikã na kùńcu. Pò drëdżi sama 
jistnota, samò zdrzódło, sam drżéń sacrum òniesmieliwô. Nót je pamiãtac, 
że je to jakôs kategòria „krëjamnotë” ùkrëtô w lëteraturze. Dlô lëdzy wiarë 
przede wszëtczim pòézjô stôwô sã swójną fòrmą wëpòwiôdaniô jich doznôw-
ków religiowëch. Nôpiórkòwsczi pisze: „Lëteratura piãknô mòże bëc równak 
przëznanim sã do wiarë i fòrmą dokazu dôwónégò Ewanielii”.1

K. Rahner pòdsztrichiwô, że „prôwdzëwie wiôlgô christianizna i prôw-
dzëwie wiôlgô pòézjô są ze sobą skrewnioné. Gwësno nie są tim samim, tak 
jak nie tim samim je zapitanié czlowieka i òdpòwiesc Bòga”.2 Drżeniã skrew-
notë (żle zastosujemë jãzëkòznawczé pòchwôtë) je słowò. Zbiérną rówizną 
teòlogii i lëteraturë je słowò. Słowò stoji ù fùńdameńtow lëteraturë i teòlogii.

W rozmëszlanim nad misteriową jawernotą słowa widzec je metafòrowé 
i dosłowné znaczenié pierszi réżczi Janowégò Prologù: „Na zôczątkù bëło 
Słowò” (J 1,1). Kòrzenie teòlogii i lëteraturë sedzą w misterium słowa – jãzëka. 
Stądka je ju krok, bë słowò pòéticczé, stôrającë sã dosygnąc tegò, czegò nie 
dô sã wëpòwiedzec słowã, szło w czerënkù słowa ewanieliowégò.

Pò tëch wstãpnëch refleksjach nót je przeńc do meritum problemë. 
Téma hewòtnégò referatu tikô sã słowiznë i pòchwôtów nôbòżnëch. Skąd-
ka takô téma? Zamkłosc i òbrëmienié przedstôwiony problematiczi stoji we 
westrzódkù zajimnotë aùtorczi, chtërna badérëje krëjamnotã Bòga Òjca w ka-
szëbsczi nôbòżni pòézji. Jawernotą wëdôwô sã w tim przëtrôfkù badérowanié 
w pierszi rédze pòchwôtów religiowëch, brëkòwnëch bez ùsôdzców – pòétów. 
Są westrzód nich lëdze wiarë jak i niewierzący, ale téż ksãża – pòétowie.

Dosc dôwno temù A. Bùkòwsczi scwierdzył,że prawie nijak nie nalézemë 
mòtiwù religiowégò w pòézji kaszëbsczi, a téż że pòétowie kaszëbsczi niecha-

1  S. C. Napiórkòwsczi, Jak uprawiać teologię?, Wrocław 1991, s. 123.
2  J. Szëmik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako lo-
cus theologicus, Katowice 1994, s. 63.
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tywu religijnego w poezji kaszubskiej oraz że poeci kaszubscy unikają moty-
wów religijnych (jego badania dotyczyły okresu przed II wojną światową)3. 
Rzeczywiście, nie było tej poezji dużo, nie wszystka ujrzała światło dzienne, ale 
tematyka religijna jest bogata. Późniejszy rozwój literatury kaszubskiej, w tym 
poezji, całkowicie przeczy tezie tego wybitnego znawcy literatury kaszubskiej. 
Fenomenem ostatniego trzydziestolecia stał się rozkwit poezji sięgającej po 
motywy religijne, a także poezji stricte religijnej. Materiału badawczego jest 
więc sporo. Autorka sięgnęła po pierwszą antologię kaszubskiej poezji religij-
nej wybraną przez Jana Walkusza, zbiory pieśni i kolęd kaszubskich oraz po 
wybrane tomiki poetyckie wydane w ciągu ostatniego trzydziestolecia. Za-
kres materiału jest więc przeogromny. Nie sposób umieścić w tym skromnym 
przyczynku wszystkich badanych określeń. Refleksji poddane zostaną wybiór-
cze imiona i określenia z przebogatej spuścizny poetyckiej z różnych okresów 
rozwoju.

Podstawę podziału stanowią wybrane tematy teologiczne. Są to: 
1. Bóg Ojciec: Stwórca, Opiekun świata
2. Syn Boży, Odkupiciel i Uświęciciel
3. Duch Święty
4. Maryja
Osobną grupę stanowią pozdrowienia i zwroty grzecznościowe oraz proś-

by o pomoc i błagania (zwroty do Boga). 
Każde imię czy określenie posiada wskazówki bibliograficzne. Niektóre 

terminy występują częściej, inne rzadziej. Ciekawe byłoby przebadanie często-
tliwości występowania określonych wyrażeń.

1. Określenia dotyczące Boga Ojca:
Na słownictwo nazywające Boga składają się:
Òjc (K. Derc, Przëszła nóm noc pòżądónô, Sdd 58) 
Bóg Òjc (J. Stachurski, Të jes, TBCh 39)
Pón Bóg (K. Derc, Przëszła nóm noc pòżądónô, Sdd 58)
Bóg Przedwieczny (L. Roppel, L. Roppel, Dzecątkò sã narodzëło, Sdd 64)
Òjc przedwieczny (F. Grucza, Jezu redemptor omnium, Sdd 44)
Të jes, chtërny jes, Pónie nasz (S. Janke, Mòdlëtwa, Sdd 109)
Tatkù naj, co w niebie jes (A. Nagel, Tatkù naj, Sdd 111)
Sóm jeden Bóg (J. Rompski, Zmartwëchwstanié, Sdd 112)
Bóg Wiôldżi, Bóg Swiãti (J. Ceynowa, W Swôrzewie na òdpùsce, Sdd 122)

3  A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys 
monografii historycznej, Poznań 1950, s. 358.
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ją religiowé mòtiwë (òn badérowôł cząd rozwiju lëteraturë przed II swiatową 
wòjną).3 Pò prôwdze, nie bëło tédë wiele pòéticczich dokazów, nié wszësczé 
òstałë wëdóné, ale tematika nôbòżnô je bòkadnô. Pózniészi rozwij kaszëbsczi 
lëteraturë, przede wszëtczim pòézji, całowno przékùje tezë tegò ùznónégò 
znôwcë kaszëbsczi lëteraturë. Fenoménã (apartnotą) ùszłëch trzëdzesce lat 
stôł sã rozwij pòézji sygający pò motiwë religiowé, a téż pòézji czësto nôbòżny. 
Dokazów do badérowaniô je wiele. Aùtorka sygła pò pierszą antologiã ka-
szëbsczi pòézji nôbòżny przërëchtowóną bez ksãdza Jana Walkùsza, zbiér-
czi piesniów i kòlãdów kaszëbsczich, a téż pò niechtërné tomiczi pòéticczé 
wëdóné w òstatnym trzëdzestalatim. Òbrëmienié materiału je trónisté (sto-
lemné). Nie je mòżlëwòtą pòddac badérowaniu wszëtczich pòchwôtów i sło-
wiznë nôbòżny. Refleksji pòddóné òstaną niechtërné, wëbróné pòchwôtë nie-
skóńczony òstôwiznë pòéticczi z rozmajitëch cządów rozwiju lëteraturë.

Spòdlé pòdzelënkù pòchwôtów religiowëch dają wëbróné témë 
teòlogòwé. Są to:

Bóg Òjc, Stwórca, Òpiekùn swiata, pòr. Sych III 329
Syn Bòżi, Òdkùpicél i Ùswiãcycél
Duch Swiãti
Marija, Matka Bòżô.
Òsóbny zbiérk twòrzą pòzdrówczi i zwrotë grzecznosczowé, a téż prosbë 

ò wspòmòżenié i ùscëdżi (rzeczënë do Bòga).
Kòżdi pòchwôt i rzeczena mają wskôzówczi bibliografné, tj. miono 

i nôzweskò autora, titël wiérztë i titel zbiérkù (zapisóny jakno skrócënk). Nie-
chtërné pòchwôtë wëstäpiwają czäscy, jiné mniéj. Wôrt bëłobë wëbadérowac 
wielenã wëstãpiwaniô wëznaczonëch wërażeniów.

1. Pòchwôtë i słowizna tikającô sã Bòga Òjca:
Słowiznã tikającô sã Bòga Òjca twòrzą pòstãpné pòchwôtë:
Òjc (K. Derc, Przëszła nóm noc pòżądónô, Sdd 58) 
Bóg Òjc (J. Stachùrsczi, Të jes, TBCh 39)
Pón Bóg (K. Derc, Przëszła nóm noc pòżądónô, Sdd 58)
Bóg Przedwieczny (L. Roppel, Dzecątkò sã narodzëło, Sdd 64)
Òjc przedwieczny (F. Grëcza, Jezu redemptor omnium, Sdd 44)
Të jes, chtërny jes, Pónie nasz (S. Janke, Mòdlëtwa, Sdd 109)
Tatkù naj, co w niebie jes (A. Nôdżel, Tatkù naj, Sdd 111)
Sóm jeden Bóg (J. Rómpsczi, Zmartwëchwstanié, Sdd 112)

3  A. Bùkòwsczi, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys 
monografii historycznej, Poznań 1950, s. 358.
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Panie (J. Rompski, W kòscele, Sdd 23)
Stwórca (J. Rompski, Nick bez niegò, Sdd 37)
Tatk Niebiesczi (J. Walkusz, Jutrzniô wstała, TBCh 18)
2. Niezwykle bogate jest słownictwo nazywające Syna Bożego. Skła-

dają się nań:
a) zawarte w kolędach i pieśniach ludowych (podane przykłady po-
chodzą ze zbioru Kaszëbsczé kòlãdë i gòdowé spiéwë opracowanego 
przez W. Kirsteina):

Dzeckò, Dzecątkò, Dzecąteczkò, Dzecąteczkò Bòżé, Dzecã, Dzecyna
Pón, Pón Jezus, Pón Jezusk
Jezu, Jezus, Jezusk, Jezulu, Jezuseńk môłi
Pón môłi
Synk
Christus
Bòżi Syn, Syneczk Bòżi
Syn Jediny
Król Niebiesczi
Pòmazańc
Jezus Zbôwca, Zbawicél
Król

b) kolędy autorskie:
Bòsczi Bòrénk, Bòrénk (J. Trepczyk, Bibi, bibi, KK 92)
Adonaj (J. Trepczyk, Bibi, bibi, KK 93)
Christus (E. Pryczkowski, Zwònë biją, EP 34)
Christus Pón (L. Roppel, Narodzył sã Christus Pón, KK 122)
Christ (E. Pryczkowski, Na smierc krziżewą, EP 30)
Jezës (E. Pryczkowski, Na Kalwariã, EP 32) 
Jezu (F. Grucza, Witôjże Jezu, naj Panie, KK 104)
Jezus (S. Bieszk, Gwiôzdeczka, KK 102)
Jezus môlëchny (S. Bieszk, W chléwikú Jezus, KK 100)
Jezësk, Jezusk (B. Sychta, Żużónka, KK 117, S. Bieszk, Szëmi mòrze, KK 96)
Jezusk môłi (J. Trepczyk, S. Fikus, Wesołô nowina, KK 109)
Jezusk malinczi (Bóg nas dzys nawiedzył, KK 91)
Jezusk malinuszczi (J. Trepczyk, Bóg nama przëstojôł, KK 89)
Jezulk, Jezuleczku, Jezuńku (S. Bieszk, Różëczka a Lelija, KK 99)
Dzecã môłé (S. Fikus, Wesołô nowina, KK 109)
Dzecątkò (J. Łisk, Rëbackô kòlãda, KŚ 39)
Dzecuszkò (Z. Jóskowski, Gwiôzdo, KŚ 33)
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Bóg Wiôldżi, Bóg Swiãti (J. Ceynowa, W Swôrzewie na òdpùsce, Sdd 122)
Panie (J. Rómpsczi, W kòscele, Sdd 23)
Stwórca (J. Rómpsczi, Nick bez niegò, Sdd 37)
Tatk Niebiesczi (J. Walkùsz, Jutrzniô wstała, TBCh 18)
2. Apartno bòkadnô je słowizna związónô z Bòżim Sënã. Stanowią jã 

pòchwôtë:
a) zapisónë w kòlãdach i lëdowëch piesniach (pòdóné przikła-
dë pòchôdają ze zbiérkù Kaszëbsczé kòlãdë i gòdowé spiéwë 
òpracowónégò bez W. Kirsteina):

Dzeckò, Dzecątkò, Dzecąteczkò, Dzecąteczkò Bòżé, Dzecã, Dzecyna
Pón, Pón Jezus, Pón Jezusk
Jezu, Jezus, Jezusk, Jezulu, Jezuseńk môłi
Pón môłi
Synk
Christus
Bòżi Syn, Syneczk Bòżi
Syn Jediny
Król Niebiesczi
Pòmazańc
Jezus Zbôwca, Zbawicél
Król

b) kòlãdë aùtorsczé:
Bòsczi Bòrénk, Bòrénk (J. Trepczik, Bibi, bibi, KK 92)
Adonaj (J. Trepczik, Bibi, bibi, KK 93)
Christus (E. Prëczkòwsczi, Zwònë biją, EP 34)
Christus Pón (L. Roppel, Narodzył sã Christus Pón, KK 122)
Christ (E. Prëczkòwsczi, Na smierc krziżewą, EP 30)
Jezës (E. Prëczkòwsczi, Na Kalwariã, EP 32) 
Jezu (F. Grëcza, Witôjże Jezu, naj Panie, KK 104)
Jezus (S. Bieszk, Gwiôzdeczka, KK 102)
Jezus môlëchny (S. Bieszk, W chléwikú Jezus, KK 100)
Jezësk, Jezusk (B. Sëchta, Żużónka, KK 117, S. Bieszk, Szëmi mòrze, KK 96)
Jezusk môłi (J. Trepczik, S. Fikùs, Wesołô nowina, KK 109)
Jezusk malinczi (Bóg nas dzys nawiedzył, KK 91)
Jezusk malinuszczi (J. Trepczik, Bóg nama przëstojôł, KK 89)
Jezulk, Jezuleczku, Jezuńku (S. Bieszk, Różëczka a Lelija, KK 99)
Dzecã môłé (S. Fikùs, Wesołô nowina, KK 109)
Dzecątkò (J. Łisk, Rëbackô kòlãda, KŚ 39)
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Dzecã Bòżé (S. Fikus, Witôj, Jezu, KK113, A. Pepliński, W stajeneczce na-
rodzoné, KK 141)
Bòżé Dzecã (S. Fikus, Witôj, Jezu, KK113, A. Pepliński, Czemùżesta, anie-
li, KK 143)
Bòżé Dzecątkò (K. Derc, Zawitôł nóm dzéń łaskawi, KK 120)
Dzeckò Bòżé (A. Pepliński, Nad stajenką w Betlejemie, KK 158)
Dzecã z nieba (A. Pepliński, W betlejemsczi szopie, KK 163)
Chłopiã (A. Pepliński, Chłopiã, KK 147)
Bòżé chłopiã (A. Pepliński, W betlejemsczi szopie, KK 163)
Bóg, Pón Bóg (A. Pepliński, Biegôjta, pastuszcë, KK 151)
Pón, Pón łaskawòscë (K. Derc, Kòlãda swôrzewskô, KK 118)
Pón swiata (S. Fikus, Wesołô nowina, KK 110)
Król (E. Pryczkowski, A. Nagel, J. Trepczyk, Bibi, bibi, KK 93)
Swiata Król (J. Stachurski, Swiéc nóm gwiôzdo, KŚ 41)
Syn (E. Pryczkowski, Prôwdë semiã, KŚ 24)
Synk (S. Bieszk, Ni ma arbadżi, KK 98)
Bòga Òjca Syn (L. Roppel, Dzecątkò sã narodzëło, KK 129)
Bòsczi Òtrok (B. Sychta, Matkò Bòlesnô, TBCh 10)
Z dzecka Òjc, naj Bóg (J. Rompski, Swiat przed Tobą kląkł, KK 133)
Syn Panienczi (K. Derc, Kòlãda swôrzewskô, KK 118)
Bòga a Marije Syn (S. Bieszk, Wej, zagòrało, KK 103)
Mesjôsz (Z. Jóskowski, Pòjmë, pòjmë, KŚ 37)
Emanuel (F. Grucza, Witôjże, Jezu, naj Panie, KK 104)
Bòżi Syn (A. Nagel, Na górze krziż, TBCh 7)
Król swiata (A. Pepliński, Chtëż tobie, chłopie..., KK 138)
Władca nasz i Pón (A. Pepliński, Òbiecóny w raju, KK 140)
Stwórca (S. Fikus, Wesołô nowina, KK 110, F. Grucza, Witôjże, Jezu, naj 
Panie, KK 104)
Zbôwca, Zbôwca swiata (S. Bieszk, Wej, zagòrało, KK 103)
Zbôwca nasz (F. Grucza, Witôjże, Jezu, naj Panie, KK 105)
Zbawicél, Zbawicél lëdzkòscë (A. Pepliński, Do szopë, KK 153)
Òdkùpicél (A. Pepliński, Do szopë, KK 153)
Nôwikszi Pón (E. Pryczkowski, Na rôrotë, EP 45))
Bóg nieògreńczony (F. Grucza, Na Bòżé Narodzenié, KK 106)
Człowiek – Bóg – Pón (A. Pepliński, Chtëż tobie, chłopie..., KK 138)
Cëchi Barónk, (J. Brzoskowski, Cëchną zwònë, KŚ 49)
Król Wiecznëch Wieków (Z. Joskowski, T. Fopke, Drzewò żëcégò, KŚ 54)
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Dzecuszkò (Z. Joskòwsczi, Gwiôzdo, KŚ 33)
Dzecã Bòżé (S. Fikùs, Witôj, Jezu, KK113, A. Peplińsczi, W stajeneczce na-
rodzoné, KK 141)
Bòżé Dzecã (S. Fikùs, Witôj, Jezu, KK113, A. Peplińsczi, Czemùżesta, anie-
li, KK 143)
Bòżé Dzecątkò (K. Derc, Zawitôł nóm dzéń łaskawi, KK 120)
Dzeckò Bòżé (A. Peplińsczi, Nad stajenką w Betlejemie, KK 158)
Dzecã z nieba (A. Peplińsczi, W betlejemsczi szopie, KK 163)
Chłopiã (A. Peplińsczi, Chłopiã, KK 147)
Bòżé chłopiã (A. Peplińsczi, W betlejemsczi szopie, KK 163)
Bóg, Pón Bóg (A. Peplińsczi, Biegôjta, pastuszcë, KK 151)
Pón, Pón łaskawòscë (K. Derc, Kòlãda swôrzewskô, KK 118)
Pón swiata (S. Fikùs, Wesołô nowina, KK 110)
Król (E. Prëczkòwsczi, A. Nôdżel, J. Trepczik, Bibi, bibi, KK 93)
Swiata Król (J. Stachùrsczi, Swiéc nóm gwiôzdo, KŚ 41)
Syn (E. Prëczkòwsczi, Prôwdë semiã, Kś 24)
Synk (S. Bieszk, Ni ma arbadżi, KK 98)
Bòga Òjca Syn (L. Roppel, Dzecątkò sã narodzëło, KK 129)
Bòsczi Òtrok (B. Sëchta, Matkò Bòlesnô, TBCh 10)
Z dzecka Òjc, naj Bóg (J. Rómpsczi, Swiat przed Tobą kląkł, KK 133)
Syn Panienczi (K. Derc, Kòlãda swôrzewskô, KK 118)
Bòga a Marije Syn (S. Bieszk, Wej, zagòrało, KK 103)
Mesjôsz (Z. Joskòwsczi, Pòjmë, pòjmë, KŚ 37)
Emanuél (F. Grëcza, Witôjże, Jezu, naj Panie, KK 104)
Bòżi Syn (A. Nôdżel, Na górze krziż, TBCh 7)
Król swiata (A. Peplińsczi, Chtëż tobie, chłopie..., KK 138)
Władca nasz i Pón (A. Peplińsczi, Òbiecóny w raju, KK 140)
Stwórca (S. Fikùs, Wesołô nowina, KK 110, F. Grëcza, Witôjże, Jezu, naj 
Panie, KK 104)
Zbôwca, Zbôwca swiata (S. Bieszk, Wej, zagòrało, KK 103)
Zbôwca nasz (F. Grëcza, Witôjże, Jezu, naj Panie, KK 105)
Zbawicél, Zbawicél lëdzkòscë (A. Peplińsczi, Do szopë, KK 153)
Òdkùpicél (A. Peplińsczi, Do szopë, KK 153)
Nôwikszi Pón (E. Prëczkòwsczi, Na rôrotë, EP 45))
Bóg nieògreńczony (F. Grëcza, Na Bòżé Narodzenié, KK 106)
Człowiek – Bóg – Pón (A. Peplińsczi, Chtëż tobie, chłopie..., KK 138)
Cëchi Barónk, (J. Brzoskòwsczi, Cëchną zwònë, KŚ 49)



274

Sãdza (A. Nagel, Na górze krziż, KŚ 60)
3. Duch Święty:
Określenia i imiona związane z Duchem Świętym w poezji kaszubskiej są 

ubogie. 
Duch Swiãti (F. Grucza, Na Bòżé Narodzenié, KK 106)
Duch Swiãti Pòcesziwôcz (S. Janke, Do Ducha Swiãtégò, P 23)
Swiãté z Ducha bëcé (S. Janke, Żôlné zwònë, P 25)
Z Òjcã i Dëchã (F. Grucza, Na Bòżé Narodzenié, KK 106)
Duch Mądroscë (E. Pryczkowski, Widze z wiżawë, KŚ 25)
4. Matka Boża:
 W tym zakresie zasób użytych tytułów jest przebogaty.
Swôrzewskô Nënka (E. Pryczkowski, Bôtë jadą, EP 24)
Matka Swôrzewskô (S. Bartelik, Wieczórnô piesniô, KŚ 103)
Mòrskô Królewô (B. Sychta, Reno, czej mòrze, KŚ 92)
Królewô Mòrza (M. Boszke, Swôrzewskô nasza pani, KŚ 99)
Mòrza Królewô (B. Sychta, Kòlãda, KŚ 34)
Swiónowskô Matka(E. Pryczkowski, Matinka cëdnô, TBCh 28) 
Swiónowskô Matinka (J. Trepczyk, Kaszëbskô Królewô, TBCh 23)
Matinka Swiónowskô (E. Pryczkowski, Błogòsław młodim, EP 35)
Swiónowskô Madonna (H. Hewelt, Swiónowskô Madonna, KŚ 96)
Swiónowskô Panienka (F. Grucza, Swiónowskô Panienka, TBCh 33
Kaszëbskô Królewa (J. Trepczyk, Kaszëbskô Królewô TBCh 23)
Królewa Kaszëb (D. Buszta, E. Gołąbek, Przez Cebie Matkò, KŚ 91)
Kaszëbskô Rodzyn Królewô (E. Pryczkowski, Kaszëbskô Rodzyn Królewô, 
EP 40)
Pani Kòscérskô (E. Pryczkowski, Kaszëbskô Rodzyn Królewô, EP 40)
Wejrowskô Pani (E. Pryczkowski, Snôżô nad perłë, EP 42)
Chwaszczińskô Pani (K. Jastzrębski, Chwaszczińskô Pani, KŚ 77)
Matinka Wejrowskô (E. Pryczkowski, Snôżô nad perłë, EP 42)
Kalwarijskô Òpiekùnka (S. Janke, Matinkò z wejrowsczich pól, TBCh 24)
Królewô Swiata (E. Pryczkowski, Matinka cëdnô, TBCh 28)
Nôswiãtszô Pani (E. Pryczkowski, Matinka cëdnô, TBCh 28)
Nôswiãtszô Marija (J. Trepczyk, Kaszëbskô Królewô TBCh 23)
Tczewôrtnô Panna (E. Pyczkowski, Niebnô droga, TBCh 5)
Tczewôrtnô Matka (J. Walkusz, Tczewôrtnô Matka, TBCh 26)
Niebieskô Mëma (J. Walkusz, Tczewôrtnô Matka, TBCh 26)
Panna Swiãtô (J. Labudda, Matkò Bòżô, KŚ 84)
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Król Wiecznëch Wieków (Z. Joskòwsczi, T. Fópke, Drzewò żëcégò, KŚ 54)
Sãdza (A. Nôdżel, Na górze krziż, KŚ 60)
3. Duch Swiãti:
Słowizna związónô z Dëchã Swiãtim w kaszëbsczi pòézji nie je brzadnô:
Duch Swiãti (F. Grëcza, Na Bòżé Narodzenié, KK 106)
Duch Swiãti Pòcesziwôcz (S. Janke, Do Ducha Swiãtégò, P 23)
Swiãté z Ducha bëcé (S. Janke, Żôlné zwònë, P 25)
Z Òjcã i Dëchã (F. Grëcza, Na Bòżé Narodzenié, KK 106)
Duch Mądroscë (E. Prëczkòwsczi, Widze z wiżawë, KŚ 25)
4. Matka Bòżô:
 W tim òbrëmienim dostónk wëzwëskónëch słowów je przebògati:
Swôrzewskô Nënka (E. Prëczkòwsczi, Bôtë jadą, EP 24)
Matka Swôrzewskô (S. Bartélëk, Wieczórnô piesniô, KŚ 103)
Mòrskô Królewô (B. Sëchta, Reno, czej mòrze, KŚ 92)
Królewô Mòrza (M. Bószke, Swôrzewskô nasza Pani, KŚ 99)
Mòrza Królewô (B. Sëchta, Kòlãda, KŚ 34)
Swiónowskô Matka (E. Prëczkòwsczi, Matinka cëdnô, TBCh 28) 
Swiónowskô Matinka (J. Trepczik, Kaszëbskô Królewô, TBCh 23)
Matinka Swiónowskô (E. Prëczkòwsczi, Błogòsław młodim, EP 35)
Swiónowskô Madonna (H. Héwelt, Swiónowskô Madonna, KŚ 96)
Swiónowskô Panienka (F. Grëcza, Swiónowskô Panienka, TBCh 33
Kaszëbskô Królewa (J. Trepczik, Kaszëbskô Królewô TBCh 23)
Królewa Kaszëb (D. Bùszta, E. Gòłąbk, Przez Cebie Matkò, KŚ 91)
Kaszëbskô Rodzyn Królewô (E. Prëczkòwsczi, Kaszëbskô Rodzyn Królewô, 
EP 40)
Pani Kòscérskô (E. Prëczkòwsczi, Kaszëbskô Rodzyn Królewô, EP 40)
Wejrowskô Pani (E. Prëczkòwsczi, Snôżô nad perłë, EP 42)
Chwaszczińskô Pani (K. Jastrzębsczi, Chwaszczińskô Pani, KŚ 77)
Matinka Wejrowskô (E Prëczkòwsczi., Snôżô nad perłë, EP 42)
Kalwarijskô Òpiekùnka (S. Janke, Matinkò z wejrowsczich pól, TBCh 24)
Królewô Swiata (E. Prëczkòwsczi, Matinka cëdnô, TBCh 28)
Nôswiãtszô Pani (E. Prëczkòwsczi, Matinka cëdnô, TBCh 28)
Nôswiãtszô Marija (J. Trepczik, Kaszëbskô Królewô TBCh 23)
Tczewôrtnô Panna (E. Prëczkòwsczi, Niebnô droga, TBCh 5)
Tczewôrtnô Matka (J. Walkùsz, Tczewôrtnô Matka, TBCh 26)
Niebieskô Mëma (J. Walkùsz, Tczewôrtnô Matka, TBCh 26)
Panna Swiãtô (J. Labùdda, Matkò Bòżô, KŚ 84)
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Marija (F. Grucza, Swiónowskô Panienka, TBCh 33)
Swiãtô Marija (S. Janke, Matinkò z wejrowsczich pól, TBCh 24)
Marija Swiãtô i Niepòkalanô (D. Buszta, E. Gołąbek, Przez Cebie Matkò, 
KŚ 91)
Panna Marija (S. Bieszk, Ni ma gòscyńca, KŚ 36)
Matinka (F. Grucza, Swiónowskô Panienka, TBCh 33) 
Mateńka (L. Roppel, Z piesnią do Cebie jidzema, Matenkò, LR 5)
Matinka Bòga (A. Konkel, Z Bògã na mòrzu, KŚ 135)
Matinka cëdnô (E. Pryczkowski, Matinka cëdnô, TBCh 28)
Matka Swiãtô (M. Selin, Ò Marijo, Matkò Swiãtô, TBCh 11)
Matka Christusowô (J. Labudda, Swiãtô Marijo, KŚ 95)
Matinka Bòlesnô (B. Sychta, Matkò Bòlesnô, TBCh 9)
Matinka Bòżô (A. Nagel, Matinkò Bòżô, TBCh 34)
Matinka Swiãtô (K. Jastrzębski, Chwaszczińskô Pani, KŚ 77)
Matinka Kaszëbów (M. Selin, Wejrowskô pani, KŚ 102)
Bòżô Nënka (B. Sychta, Matkò Bòlesnô, TBCh 9)
Nënka Swiãtô (B. Sychta, Matkò Bòlesnô, TBCh 9)
Mater Dolorosa (B. Sychta, Matkò Bòlesnô, TBCh 9)
Bòga Służebnô (E. Pryczkowski, Jezës Jegò bądze miono, EP 44)
Kaszëbskô Madonna (F. Grucza)
Kaszëbskô Królewô (J. Trepczyk, Kaszëbskô Królewô, TBCh 23)
Niebieskô Córka (E. Pryczkowski, Matinkò cëdnô, TBCh 28)
Barnica lëdztwa (E. Pryczkowski, Matinkò cëdnô, TBCh 28)
Snôżô Pôcórka (E. Pryczkowski, Matinkò cëdnô, TBCh 28)
Niebnô Pani (Z. Joskowski, Niebnô Pani, KŚ 87)
Snôżô Witrznica (Z. Joskowski, Niebnô Pani, KŚ 87)
Piãknô Pòrenica (H. Hewelt, Swiónowskô Madonna, KŚ 96)
Matka łasczi Bòżi (J. Labudda, Swiãtô Marijo, KŚ 95)
Ùzdrowienié chòrëch (J. Labudda, Swiãtô Marijo, KŚ 95)
Stolëca mądroscë (J. Labudda, Swiãtô Marijo, KŚ 95)
Kwiôtuszk snôżi (H. Hewelt, Swiónowskô Madonna, KŚ 96)
Gbùrka Kaszëbskô (S. Bartelik, Swiónowskô Pani, KŚ 97)
5. Pozdrowienia:
Niech Christus mdze pòchwôlony (E. Pryczkowski)
W miono Bòsczé (E. Pryczkowski)
Na jimiã Bòsczé (E. Pryczkowski)
Chwała Bògù (E. Pryczkowski)
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Marija (F. Grëcza, Swiónowskô Panienka, TBCh 33)
Swiãtô Marija (S. Janke, Matinkò z wejrowsczich pól, TBCh 24)
Marija Swiãtô i Niepòkalanô (D. Bùszta, E. Gòłąbk, Przez Cebie Matkò, KŚ 
91)
Panna Marija (S. Bieszk, Ni ma gòscyńca, KŚ 36)
Matinka (F. Grëcza, Swiónowskô Panienka, TBCh 33) 
Mateńka (L. Roppel, Z piesnią do Cebie jidzema, Matenkò, LR 5)
Matinka Bòga (A. Kónkel, Z Bògã na mòrzu, KŚ 135)
Matinka cëdnô (E., Prëczkòwsczi, Matinka cëdnô, TBCh 28)
Matka Swiãtô (M. Selin, Ò Marijo, Matkò Swiãtô, TBCh 11)
Matka Christusowô (J. Labùdda, Swiãtô Marijo, KŚ 95)
Matinka Bòlesnô (B. Sëchta, Matkò Bòlesnô, TBCh 9)
Matinka Bòżô (A. Nôdżel, Matinkò Bòżô, TBCh 34)
Matinka Swiãtô (K. Jastrzębsczi, Chwaszczińskô Pani, KŚ 77)
Matinka Kaszëbów (M. Selin, Wejrowskô pani, KŚ 102)
Bòżô Nënka (B. Sëchta, Matkò Bòlesnô, TBCh 9)
Nënka Swiãtô (B. Sëchta, Matkò Bòlesnô, TBCh 9)
Mater Dolorosa (B. Sëchta, Matkò Bòlesnô, TBCh 9)
Bòga Służebnô (E. Prëczkòwsczi, Jezës Jegò bądze miono, EP 44)
Kaszëbskô Madonna (F. Grëcza)
Kaszëbskô Królewô (J. Trepczik, Kaszëbskô Królewô, TBCh 23)
Niebieskô Córka (E. Prëczkòwsczi, Matinkò cëdnô, TBCh 28)
Barnica lëdztwa (E. Prëczkòwsczi, Matinkò cëdnô, TBCh 28)
Snôżô Pôcórka (E. Prëczkòwsczi, Matinkò cëdnô, TBCh 28)
Niebnô Pani (Z. Joskòwsczi, Niebnô Pani, KŚ 87)
Snôżô Witrznica (Z. Joskòwsczi, Niebnô Pani, KŚ 87)
Piãknô Pòrenica (H. Héwelt, Swiónowskô Madonna, KŚ 96)
Matka łasczi Bòżi (J. Labùdda, Swiãtô Marijo, KŚ 95)
Ùzdrowienié chòrëch (J. Labùdda, Swiãtô Marijo, KŚ 95)
Stolëca mądroscë (J. Labùdda, Swiãtô Marijo, KŚ 95)
Kwiôtuszk snôżi (H. Héwelt, Swiónowskô Madonna, KŚ 96)
Gbùrka Kaszëbskô (S. Bartélëk, Swiónowskô Pani, KŚ 97)
5. Pòzdrówczi i zwrotë grzecznosczowé:
Niech Christus mdze pòchwôlony (E. Prëczkòwsczi)
W miono Bòsczé (E Prëczkòwsczi.)
Na jimiã Bòsczé (E. Prëczkòwsczi)
Chwała Bògù (E Prëczkòwsczi.)
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Chwała w Trójcë Jedinemù (L. Roppel)
Chwała Bògù Przedwiecznemù (L. Roppel)
Chwała Bògù Przedwiecznemù, Sënowi (L. Roppel)
Chwała w Trójcë Jedinemù (L. Roppel)
W jimiã Bòsczé (S. Janke)
Òstań z Bògã (pieśń ludowa)
Szczesc Bòże (S. Janke)
6. Prośby, błagania, wezwania:
Tatkù naj, co w niebie jes (A. Nagel)
Të jes, chtërny jes, Pónie nasz
Të, co zôczątk i kùńc znôsz
Òjcze nasz (A. Labuda)
Òjcze nasz, chtëren jes, zmiłuj sã nad nami (pieśń ludowa)
Chwôlã Ce, Panie (J. Rompski)
Ùżôlë sã, Panie (J. Rompski)
Pòmóż mie, Bòże (J. Karnowski)
Wejrzë le Bòże, z trónu wszechwiecznoscë (Z. Narski)
Jezu – Marijo, Nasza Panienkò, ach Jezu, Të Bòsczi Sënie (pieśń ludowa)
Niech ji Bóg szczescy (pieśń ludowa)
Dôjże, ach Bòże, sã retac jima (pieśń ludowa)
7. Wiara w Opatrzność Bożą:
a mie, biédnégò chłopôka, Bóg nie òpùscy (pieśń ludowa)
móm w Bògù nôdzejã (pieśń ludowa)
a tobie, dzéweczkò, Pón Bóg dopòmòże (pieśń ludowa)
wszëtkò to Òpatrznosc Bòskô (pieśń ludowa)
nie zabôczi Pón Bóg ò tobie (pieśń ludowa)
niech was w òpiece mô Bóg wszechmòcny (pieśń ludowa)
Panie, co wszëtczich w òpiece môsz (J. Stachurski, Të jes, TBCh 39).
Cytaty z pieśni ludowych pochodzą ze zbioru PzK.

Ciekawą pozycją, wnoszącą wiele nowego do terminologii religijnej w po-
ezji kaszubskiej, są z pewnością utwory Aleksandra Labudy zamieszczone 
w zbiorze Ewanielskô spiéwa. Ze względu na ograniczony zasięg niniejszego 
opracowania autorka nie wykorzystała tego zbioru, jak i innych, zapewne war-
tościowych, utworów poetów kaszubskich. Przenikanie liryki motywami reli-
gijnymi wydaje się bezsprzeczne, co pozwala zweryfikować i odrzucić podaną 
wcześniej tezę A. Bukowskiego.
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Chwała w Trójcë Jedinemù (L. Roppel)
Chwała Bògù Przedwiecznemù (L. Roppel)
Chwała Bògù Przedwiecznemù, Sëno wi (L. Roppel)
Chwała w Trójcë Jedinemù (L. Roppel)
W jimiã Bòsczé (S. Janke)
Òstań z Bògã (lëdowô piesniô)
Szczesc Bòże (S. Janke)
6. Prosbë ò wspòmòżenié i ùscëdżi (rzeczenë do Bòga):
Tatkù naj, co w niebie jes (A. Nôdżel)
Të jes, chtërny jes, Pónie nasz
Të, co zôczątk i kùńc znôsz
Òjcze nasz (A. Labuda)
Òjcze nasz, chtëren jes, zmiłuj sã nad nami (lëdowô piesniô)
Chwôlã Ce, Panie (J. Rómpsczi)
Ùżôlë sã, Panie (J. Rómpsczi)
Pòmóż mie, Bòże (J. Karnowsczi)
Wejrzë le Bòże, z trónu wszechwiecznoscë (Z. Narsczi)
Jezu – Marijo, Nasza Panienkò, ach Jezu, Të Bòsczi Sënie (lëdowô piesniô)
Niech ji Bóg szczescy (lëdowô piesniô)
Dôjże, ach Bòże, sã retac jima (lëdowô piesniô)
7. Wiara w Òpatrznosc Bòżą:
a mie, biédnégò chłopôka, Bóg nie òpùscy (lëdowô piesniô)
móm w Bògù nôdzejã (lëdowô piesniô)
a tobie, dzéweczkò, Pón Bóg dopòmòże (lëdowô piesniô)
wszëtkò to Òpatrznosc Bòskô (lëdowô piesniô)
nie zabôczi Pón Bóg ò tobie (lëdowô piesniô)
niech was w òpiece mô Bóg wszechmòcny (lëdowô piesniô)
Panie, co wszëtczich w òpiece môsz (J. Stachursczi, Të jes, TBCh 39).
Cytatë z piesni lëdowëch pòchôdają ze zbiérkù PzK.

Zajimnyma dokazama, chtëren swiądëje wiele nowégò w słowiznie i re-
ligiowëch pòchwôtach są gwësno wiérztë Aleksandra Labùdë wsadzoné do 
zbiérkù Ewanielskô spiéwa. Z pòzdrzatkù na ògreńczny zasyg hewòtnégò 
ùsôdzkù aùtorka nie wezwëskała negò zbiérkù, jak téż jinëch, na gwës 
wôrtnëch, dokazów kaszëbsczich pòétów. Przechôdanié liriki nôbòżnima 
mòtiwama wëdôwô sã bezprzékòwny, co pòzwôlô òdrzëcëc pòdóną wëżi 
tezã A. Bùkòwsczégò.
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Rozwiązanie skrótów:
KK – Kaszëbsczé kòlãdë i Gòdowé spiéwë, zebrał i opracował W. Kir-
stein, Gdańsk 1982.
PzK – W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, Gdańsk1966.
TBCh – Tobie Boże chwała. Kaszubskie pieśni katolickie, Luzino 1993.
EP – E. Pryczkowski, Na jimiã Bòsczé, Gdańsk 2000.
LR – L. Roppel, Z piesnią do Cebie jidzema, Mateńkò, Gdańsk, 1988.
P – S. Janke, Piesniodzejanié, Gdańsk 2003.
Sdd – Swiãti dzél dëszë. Antologia kaszubskiej poezji religijnej, opr. 
J. Walkusz, Pelplin 1981.
KŚ – Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, opr. E. Pryczkowski, Gdańsk 
2006).
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Rozrzeszenié skrócënków:
KK – Kaszëbsczé kòlãdë i Gòdowé spiéwë, zebrôł i òpracowôł W. Kir-
stein, Gduńsk 1982.
PzK – W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, Gduńsk1966.
TBCh – Tobie Boże chwała. Kaszubskie pieśni katolickie, Lëzëno 1993.
EP – E. Prëczkòwsczi, Na jimiã Bòsczé, Gduńsk 2000.
LR – L. Roppel, Z piesnią do Cebie jidzema, Mateńkò, Gduńsk, 1988.
P – S. Janke, Piesniodzejanié, Gduńsk 2003.
Sdd – Swiãti dzél dëszë. Antologia kaszubskiej poezji religijnej, òpr. 
J. Walkùsz, Pelplin 1981.
KŚ – Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, òpr. E. Prëczkòwsczi, Gduńsk 
2006).
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