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REGULAMIN 
XVII DYKTANDA  JĘZYKA  KASZUBSKIEGO 

„PISZÃ PÒ KASZËBSKÙ – KRÓLEWIÓNKA W PAŁACU” 
13 X 2018, KÔLBÙDË 

 
 

 
Cele konkursu: 

 podnoszenie rangi literackiego języka kaszubskiego 
 wdrażanie zasad pisowni języka kaszubskiego 
 propagowanie formy pisanej języka kaszubskiego 
 popularyzacja tekstów bajkowych w języku kaszubskim dla najmłodszych 

             (teksty dyktanda dla kategorii I - kl. I-II; II -  kl. III-IV szkoły podstawowej) 
 w związku z rokiem Franciszka Kręckiego i 100-rocznicą Odzyskania Niepodległości będą 

to teksty o tematyce historycznej dla: 
 kategorii III - kl. V-VI szkoły podstawowej;  
 kategorii IV- kl. VII-VIII szkół podstawowych oraz III kl. gimnazjów,  
 kategorii V- uczniowie szkół branżowych i ponadpodstawowych,  
 kategorii VI - dorośli   
 kategorii VII - zawodowcy  

 
Organizator: 

 Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
 Gmina Kolbudy 
 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach  
 Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Kolbudach 
 Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë” 
 Centrum Kultury i Języka Kaszubskiego IFP UG  

 
Organizacja przy wsparciu finansowym: 

 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 Gminy Kolbudy  
 Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

 
Patronat Naukowy: 

 Uniwersytet Gdański 
 Instytut Kaszubski 
 Rada Języka Kaszubskiego 

 
Patronat Medialny: 

 Twoja Telewizja Morska 
 Radio Gdańsk 
 Radio Kaszëbë 
 „Pomerania” 
 „Dziennik Bałtycki” z dodatkiem „Echo Pruszcza”  
 TV Kolbudy  
 TV Północna 
 Panorama Pomorza  

 
 
Miejsce:  Gmina Kolbudy -  Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach,  
                       (ul. Wybickiego 33) 
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Termin: sobota, 13 października 2018 r., początek - godz. 9.00 

Zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych należy przesyłać wyłącznie na 

załączonym formularzu do 28 września 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: 

17dyktandokolbudy@ug.kolbudy.pl  

Uwaga: Dodatkowo, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

(oryginał) należy również dostarczyć w dniu dyktanda 13.10.2018 r. organizatorom 

wydarzenia. 

 
Szczegółowych informacji udzielają: 

 Beata Richter - nauczycielka języka kaszubskiego w ZKPiG w Kolbudach  kom.507 668 060 
 Anna Szlufik - kierownik administracji w ZKPiG w Kolbudach tel. 58 3264114 
 Wanda Lew-Kiedrowska - koordynator dyktanda 504 073 408, 
 Danuta Pioch - przewodnicząca RJK 601 964 859.  

 
Zgłoszenia: 

 w kategoriach I, II, III szkoły podstawowe mogą zgłosić nie więcej niż po 2 uczestników  
 w kategorii IV -  nie więcej niż 3 uczestników 
 w kategorii V  - max. 5 uczestników. 

 
 

Uczestnicy:  

 kategoria I  „P1” – kl. I-II szkół podstawowych  

 kategoria II „P2” – kl. III-IV szkół podstawowych 

 kategoria III „P3” – kl. V-VI  szkół podstawowych 

 kategoria IV „P4”  kategoria – kl. VII-VIII szkół podstawowych oraz III kl. gimnazjów 

 kategoria V „L”– uczniowie szkół branżowych i ponadpodstawowych   

 kategoria VI  „D” – dorośli 

 kategoria VII „Z”  – zawodowcy  

*** 
Znaki : P1, P2, P3, P4,  L, D, Z należy dopisać przy kodzie przed przystąpieniem do pisania 
dyktanda 
 
Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.  
 
Teksty dyktand wszystkich kategorii przygotowują pracownicy Centrum Języka i Kultury 
Kaszubskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Piszących obowiązują zasady pisowni przyjęte 13 maja 1996 
r. oraz zapisane w Uchwałach Rady Języka Kaszubskiego (opublikowane w kolejnych Biuletynach 
RJK). 
Teksty XVII Dyktanda w 2018 r. -  w związku z rokiem Franciszka Kręckiego i 100 rocznicą 
Odzyskania Niepodległości będą to teksty o tematyce historycznej (kategorie: III, IV, V, VI, VII). 
Natomiast dla kategorii I i II będą to teksty o tematyce bajkowej.  
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Przebieg: 
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach.  

W pierwszym etapie uczestnicy wszystkich kategorii piszą jednocześnie w kilku salach (ilość 
grup uzależniona od liczby zgłoszeń) tekst o średnim stopniu trudności, odpowiednim dla danej  
kategorii.  

Do drugiego etapu przechodzi grupa finalistów, którą wyłoni jury. Tekst dyktanda drugiego 
etapu będzie nieco trudniejszy i dłuższy. 

 Uczestnicy drugiego etapu będą oceniani w tych samych kategoriach i walczą o tytuł:  
 

 Laureat I kategorii  P1  otrzymuje tytuł: 
          „NÔMIÉSZI MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
 

 Laureat  II kategorii  P2  otrzymuje tytuł: 
   „MALINCZI  MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
 
 Laureat  III kategorii  P3  otrzymuje tytuł: 

            „MÔŁI MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
 

 Laureat  IV kategorii  P4  otrzymuje tytuł: 
     „STRZÉDNY MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
 
 Laureat  V kategorii  L  otrzymuje tytuł: 
   „WIÔLDŻI MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
 
 Laureat  VI kategorii  D otrzymuje tytuł: 
    „MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
 
 Laureat  VII kategorii  Z otrzymuje tytuł: 

  „WARKÒWI MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
 

  
UWAGA!  
Laureaci  pierwszych miejsc nie mogą startować w tej samej kategorii w kolejnych 
dyktandach, mogą brać udział w konkursie w kategorii wyższej.  
Wszyscy laureaci pierwszych miejsc co 5 lat mogą walczyć o tytuł ARCYMISTRZA w jednej 
kategorii specjalnej (następny konkurs tego typu odbędzie się w roku 2022). 
 
 
Nagrody: 
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i drobne pamiątki.  
Grupa finalistów wszystkich kategorii otrzymuje dyplomy laureata i nagrody pieniężne ( za I , II i III 
miejsca ), a pozostali finaliści upominki rzeczowe. 
Przewidziane są nagrody i wyróżnienia specjalne, przyznawane przez jury, a sponsorowane przez 
darczyńców. 
O podziale nagród decyduje jury i organizatorzy. 
Na zakończenie przewiduje się losowanie dodatkowych nagród rzeczowych pośród wszystkich 
uczestników Dyktanda. 
 
 


