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Nôùczanié kaszëbsczégo jazëka 
-  historiczny céchùnk

Przed opisanim krótczich dzejów i zastrzegów nôùczaniò kaszëbsczégo 
jazëka jakno przedmiotu w szkole (tj. ùczbë jazëka i lëteraturë), konieczne je 
nôpiérwi ùkôzanié swiądë apartnoscë kaszëbiznë westrzód jãzëków i dialektów 
na Pòmòrzim w strzédnëch wiekach i ùprocëmnieniô do kaszëbsczégo jazëka 
państw, w jaczich Kaszëbi tedë i pozni żëlë.

1. Dzysdniowé dialekte kaszëbsczé -  i sztôłtëjący sã na jich spòdlim òd 
półowë XIX w. (Florión Cenowa) kaszëbsczi jãzëk lëteracczi -  wëchôdają 
z dialektów rozpadli w IX w. prasłowiańsczi j ãzëczny jednotě. Ju ód kòl 1000 r. 
Kaszëbi i jich mòwa dostałë sã pòd cësk (interferencje) pòwstôwającégò pań
stwa pòlsczégò i pòlsczégò jãzëka abò pòd pòliticzny i jãzëczny cësk niemiecczi. 
Zdaniã niechtëmëch lingwistów (np. W. Mańczôk) pòlsczi cësk zdecydowôł, 
że kaszëbsczi stół sã z czasã dialekta pòlsczégò jãzëka. Dowòdã tegò bëłëbë 
pospolné z pòlsczim jãzëczné inowacje, jak np. ra- > re- (remiã), ť ď  > ć dż, 
tzw. zôstãpnô długòta czë przegłosë samòzwãków, pòtemù jich pòchilenié itd. 
Znôw kaszëbizna jakno jãzëcznô periferiô Słowianiznë dłëżi chowała nie- 
chtëmã archajiznã, jak: kamo *tart (np. barda), zeńdzenié sã sonantów */' i */ 
(np. wôłk), jakô parłãczëła kaszëbsczi z dialektama Słowión bôłtëcczich 
i z Pòłabiã, z jaczim kaszëbskô mòwa twòrzëła contineum. Pòjawiłë sã téż 
w kaszëbsczim swójsczé inowacje, jak np. zważenie nieprzegłosz. ps. *ę > i 
(XII w.), np. trzisc.

Dlôte strzédnowieczny mieszkańcowie Pòmòrzégò i jich sąsadzë, np. Wiôl- 
gòpòlanie, mòglë jesz nie dostrzegać wikszich apartnoscy midzë pòlsczim 
a pòmòrsczim (kaszëbsczim), jak to wëchôdô z J. Kamowsczégò1 przezérkù 
zôpisków kronikarzi (Nestor, Długosz, Kromer). Dopierze nowe systemowe 
znanczi, jak np. kaszëbienié, tj. scwiardzenié ś z ć dz > s z c dz, np. sedzec czë 
tzw. 3 {szwa) z krótczich ïy  u (np. les, rëbë), taczé wrażenie ju robiłë.

1 „...dawniej między kaszubszczyzną a polszczyzną żadnej różnicy nie upatrywano” (ób. prze- 
drëk: Janowicz, Zdania o stosunku językowym ludności polskiej do kaszubskiej, [w:] Kaszub
szczyzna w przeszłości i dziś, 2006 s. 149-169).
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Równak w cządze Reformacji (1517) swiąda apartnoscy kaszëbsczégò od 
sąsédnëch dialektów i ju tej mocno rozwiti òglowi pòlaszëznë westrzód miesz 
kańców Pòmòrzégò bela dobrze pòstrzégónô. Parłãczëło sã z tim m.jin. roz- 
apartnianié pozwów: Pomorzom (ód Pomorze, 1046), Kaszëbi (Cassubie, 1238) 
okorna -  ze stronę Niemców -  Wenden (= Słowianie zôch.) i Słowińcë (ód 
słowo lub Słowión, 1586). Dowódama na to sąnôstarszé „kaszëbsczé”, drëkò- 
wóné we Gduńskù, ksążczi: Szëmón Krofej Duchowne piesnie M. Lutra... 
(1586) i Michał Póntanus (Brüggemann) Mały Catechism M. Lutra (1643), 
w chtëmëch nalôżają sã bòkadné filologiczne zaswiôdczenia jãzëczny apart- 
noscë nômni ód pół. XVI w. (pòznóné pò jich òdkrëcym w k. XIX w.), czej 
zaj istniała konieczność tłómaczeniô religijnëch tekstów w ti mowie -  i ò ni 
deklaracje wprost Krofej a i Póntanusa, np: „aby potim więce potrzebnich Księ- 
gow w te mowie wyłożono y wiednoscy kazania słowa Bożego...” (Krofej).

2. Kaszëbi nigdë ni mielë samòstójnoscë pòliticzny i administracyjny,
nôleżącë do Pòlsczi abò cządowò do Niemców. Ni mielë tej żódny gwôsny 
reprezentacji, gwôsny institucji, téż kulturowi, edukacyjny czë religijny. Kóscół 
przed Reformacją jakbë nie widzoł jãzëczny apartnoscë Kaszëbów, dopierze 
Reformacja, prowadzącó ewangelizacja w nôrodnëch jãzëkach, tegò „sã dopa- 
trzëła”, m.jin. z prakticznégò pòzdrzatkù, tj. mòżlëwòtã dogadiwaniô sã z wiér- 
nyma, np. kôzania, katechizacja itd. Germanizëjącé sã pòmalë i w mirze Pomo
rze Zôchòdné ostało tej pòdzeloné na 3 òkòla podług znajomòscë westrzód 
mieszkańców jãzëków: niemiecczégò i kaszëbsczégò. Nôbòżeństwa, kôzania 
i konfirmacja w kaszëbsczim -  òkòma niemiecczégò -  zaplanowónô ostała le 
w òkòlim zajimónym przez Słowińców i Kabatków, tj. w Słëpsczim i Lãbòrsczim.

Przëwòłac tu przënôlégô -  jakno przimiôr -  òcenã kaszëbsczégò jãzëka 
i ùprocëmnienié do niego pastora G.L. Lorka z Cecenowa z 1821 r.: „Kaszëb- 
sczi jãzëk pòchôdô ód słowiańskò-wendijsczégò, w dzysészim sztółce je on po 
prôwdze le òsoblëwim dialekta pòlsczégò jãzëka, apartniącym sã òd niegò ôrtã 
wëmòwë i doraznikòwanim wërazów...(...) Zôkrãżé słowiznë òbjimô w jawer- 
noce le przedmiotë i pòtrzebë codniowégò ùżiwaniô. W taczich òbrëmiach, jak 
kùńszt czë rzemiãsło, nôùczi i religia wspòmôgô sã òna słowama z jãzëka pòl- 
sczégò abò niemiecczégò. Z ny przëczënë jãzëk Kaszëbów stôł sã baro zepsëti, 
zniesztôłcony i le sobie potrzebny, a dlô prôwdzëwëch Pòlôchów colemalo 
czësto niezrozmialim. Nôgorzi mô sa tu religijny pòzdrzatk. Kaszëba ùczi sa 
katéchizmù napisonégo w czësti polaszëznie, grëbégo i wieloznacznego, czësto 
dogmaticznégo; czëtô polską Bibliã, spiéwô w kòscele z arcëpòlsczégò pies- 
niôka; nie rozmieje równak niezrechówóno wiele słów i zwrotów. Słëchô 
niedzélnégò kôzaniô pò pòlskù: ni może równak zrozmiec jegò wëmòwë i zam- 
kłoscë, chòcbë z jãzëcznëch przëczënów. Żlë je ùtcëwi, to przëznôwô sã do tegò 
(...), „że ni może kôzaniô” -  jakno sã wëpòwié -  „złożëc do kùpë”. Żlë mô to 
nieszczescé, że jegò pastor, żebë mógł òbjąc ùrząd, naùcził sã z pòlaszëznë



154 Je r z i  Tr é d e r (Gd a ń s k )

czegoś w pòspiechù: to zło bãdze wikszé, a òn zdzëczeje do nëdżi”2. Jak 
widzeć, dló Lorka i „czëstô pòlaszëzna bëła „grëbô i wieloznaczno”! Przë ti 
leżnoce wëpòwiôdô sã ò kaszëbiznie pastorów i ò tim, że Kaszëbi jak nôchùtczi 
mùsząpôznac niemiecczi!

Nie dzywi tej wcale, że ni ma z tego czasu żódnëch dokumentów ò nôùcza- 
nim kaszëbsczégò3, tj. jaczis ùstawë, ùchwałë, zarządzeniô, programù, ùczbòwni- 
ka... Czë za taczi dokùment mòże ùznac tłómaczenié przez Lorka niemiecczi 
czëtónczi Die Mutter und das Kind (1835, 1836)4. Wątplëwi je baro ôrt dobié- 
ranio pastorów podobno ze znajomòscą kaszëbsczégò, czedë barżi gwësno 
chòdzëło ò pòlsczi. Sóm Mrągòwiusz béłbë tu dobrim przimiarã: kaszëbsczégò 
nie znôł. W lësce Lorka do Mrągòwiusza czëtómë: „...kaszëbskô mòwa -  
pozbawiono gramaticzny bùdowë -  je nieprzëdatnô do abstrakcyjnëch przed
miotów, na przimiôr do nôùczi religii, i że Kaszëba nie rozmieje ùsztôłcony 
pòlaszëznë Biblii, kancjonału czë kôzaniów, òdgadëjącë le wiele i na nen ort 
twórzi sobie czãsto falszëwé i milné pòchwôtë.. .”5.

F. Cenowa -  prekùrsor kaszëbsczi pismieniznë i òglowi kaszëbiznë, rów
noprawny jinym jãzëkóm świata -  nigdze nie nadczidnął ò nôùczanim kaszëb- 
sczégò w tim czasu. H. Derdowsczi nawetka ni mógł so taczi mòżlëwòscy wë- 
òbrazëc, nawołujące Kaszëbów do bëlniészi nôùczi pòlsczégò. A. Majkòwsczi 
kòle 1908 r. i młodokaszëbi nie ùjimelë tego problemù w swòjich programach.

W czasach II Rzeczpòspòlëti (1918-1939) nôùka takô téż nie bëła mòżlëwô 
z „pòlsczi racji stanu”, chòc zrzeszincë założëlë Zrzeszenie Regionalne Kaszu
bów (1929), równak pòlsczé władze -  jak dôwni prësczé -  szkólnëch aktiwnëch 
na kaszëbsczi niwie przesédlelë w jiné stronë Pòlsczi, co spotkało m.jin.

2 G.L. Lorek, Zur Charakterisierung der Kaschuben am Leba-Strome /  Charakterystyka Ka
szubów znad Łeby, Treptow 1821, [w:] Niemcy o Kaszubach w XIX  w. Obraz Kaszubów 
w pracach G.L. Lorka, W. Seidla i F. Tetznera, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2009, s. 58-59. 
Na s. s. 60 czëtómë: „Codniowi jãzëk lëdu je baro rozwlokłi, żlë nie gôdô sã chùtkù, brzëmi 
òn w swòji jednostajnoscë òbrzëdlëwie. Doraznik w trzësëlabicznëch wërazach je wiedno na 
pierszi sëlabie, co sprôwiô, że mòwa pòdskakiwô. Białczi nie mówią: òne wrzeszczą i są nie 
do wëtrzimaniô z ti przëczënë. Mô sã wrażenie wieczny, zacãti kłótni.”

3 Sprawę wywołał W. Bobrowski, Głód rodnej mowy, czyli rzecz o Kaszubskiej Szkole na 
Głodnicy, [w:] Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych, pod red. K. Kossak- 
-Główczewskiego, Gdańsk 1999, s. 152, gdzie napisał o tym, że w 1837 r. „pruskie Kole
gium Szkolne w Królewcu wydało zarządzenie usuwające język kaszubski ze szkół ludowych 
rejencji gdańskiej i zastąpienie go niemieckim”, powołując się przy tym na prace 
J. Szewsa, które dotyczą wszakże tylko języka polskiego. Notabene, memoriał K.C. Mron- 
gowiusza i G. Gizewiusza do Fryderyka Wilhelma IV z 1842 r. także dotyczył obrony języka 
polskiego na Mazurach i Pomorzu.

4 Z. Szultka, Nowe źródła do dziejów Kaszubów i ich języka w I  połowie XIX wieku, „Rocz. 
Gd.”, LIV/1 1994, s. 162-167.

5 Por. H. Popowska-Taborska, Cecenowski pastor Gottlieb L. Lorek o mowie kaszubskiej do 
Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, „Rocz. Slaw.”, L 1997, s. 105-08.
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S. Bieszka i J. Trepczika6. Nie bëło to téż do pòjãcô w czasach Pòlsczi Rzecz- 
pòspòlëti Lëdowi, temù téż „wëdarzenim” bëło -  pò rujanie 1956 r. -  wëdanié 
A. Labùdë Słowniczka kaszubskiego (PZWS 1960) i ksążki F. Sãdzëcczégò 
Jestem Kaszubą (LSW 1955). S. Bieszk i J. Rompski robilë nad lekcjama 
kaszëbsczégò pt. Kaszebizna w checzowi uczbi (1958). Dopierze po 1956 r. 
w szkòłowëch programach nalazłë sã elementë kùlturë i mòwë mieszkańców 
regionów Pòlsczi, w nym Kaszëb.

Dzejającé ód 1956 r. Zrzeszenie Kaszubskie (pòtemù ZK-P) dopierze po 
strajkach 1980 r. i „Solidamoscë”7 zgłosëło 3 postulate: 1. wprowadzenie 
przedmiotu „wiedzo o Pómórzim” (historio, lëteratura i jãzëk kaszëbsczi); jinô 
wiedzo miała bëc pòdôwóno na jinëch lekcjach; 2. przëszëkòwanié programów 
i ùczbòwników; 3. sztôłcenié szkólnëch negò przedmiotu. Jich realizacja ostała 
przerwónô przez wòjnowi czas (1981-1983) i zaczãła sã znów w 1991 r., czej 
szłë rozmòwë ò tzw. regionalizacji nôùczaniô i rëszëło w ÙG pierszé Pòdiplo- 
mòwé Studium Wiédzë ò Pòmòrzim (1982). Późni powstała Kaszëbskô Spòdle- 
cznô Szkoła w Głodnicë pòd Strzépczã i Kaszëbsczé Liceùm Òglowòsztôłcącé 
w Brusach (1991). Kòscół gduńsczi w 1993 r. ùregùlowôł liturgia słowa pò 
kaszëbskù. Pierszi szkolny z certifikatama zaczãlë robie w 1999 i 2000 r., 
a pierszi ùczbòwnik ùkôzôł sã w 2001 r. Òd negò czasu mòże gadać ò nôùcza- 
nim kaszëbiznë w szkole, jesz w baro wąsczim zôkrãżim, a jegò zwikszenié 
nastąpiło pò ùstawie Sejmù RP z 2005 r., ùznający kaszëbsczi za jãzëk regio
nalny, chtërna na państwo nakłôdała òbrzeszk òpieczi nad kaszëbsczim jãzëkã 
i kùlturą. Powstała téż Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëk (2006).

Nôùczanié kaszëbsczégò je tej sprawą baro nową, dérającą ledwie 30 lat, 
żlë liczëc ód 1981 r., ąle ledwie 15 lat ód pierszich szkólnëch z certifikatama 
i wëdrëkòwaniô ùczbòwnika (1999). Od momentu pòwstaniô mòżlëwòscy -  
przez zmiana zastrzegów pòliticzno-spòlëznowëch -  Kaszëbi nadrabiają dzejowé 
zaległocë, zwëskùjącë ùróbk minionëch pòkòleniów, np. w zôkrãżim rozwiju 
piãkny lëteraturë. Czej zdążëlë?

3. Szkòłowô edukacjo jakno gwarancjo przekazywaniò kaszëbsczégò 
jãzëka

Przekazywanie mówiony na co dzéń kaszëbiznë w rodzëznie w latach 
1980-90 ju wnet ùstało i cało nôdzeja ji ùtrzimaniô i rozwico zanôlégô tero 
od nôùczi kaszëbsczégò jãzëka w szkole. A na sarnim zôczątkù bëło szëkòwanié 
kadrë na pòdiplomòwëch studiach: a) dwasemestralne Studium Pòdiplomòwé 
Wiédzë o Pómórzim dzejało w Instituée Filologii Pólsczi ÙG (1982-1985, dlo 
kol 20 słëchińców, òbjimającé 250 gódzyn, jedna edicjô w Brusach; czer.

6 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, Gdańsk 1982, s. 178 i 190.
7 Przër. J. Treder, Niektóre inicjatywy w dziedzinie edukacji regionalnej na Kaszubach, 

[w:] Edukacja regionalna mniejszości..., s. 27.
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J. Treder i Ù. Kęsykówó); b) Studium Edukacji Regionalny i Alternatywny 
w Instituce Pedagògiczi ÙG (1995-2000; czer. K. Kòssak-Główczewsczi), rea- 
lizowóné w Serekòjcach i Wejrowie; c) Institut Filologii Pòlsczi ÙG i Kole
gium Nôùczaniô Cëzëch Jãzëków przeprowadzëłë dwasemestralné Studia Pòdi- 
plomòwé Kwalifikacyjne Pedagògiczno-Metodiczné Nôùczaniô Kaszëbsczégò 
Jãzëka (2000/2001), jaczé skùńczëło 41 słëchińców, a pòtemù trzësemestralné 
2002-2004, jaczé skùńczëło 51 słëchińców; d) studia pòdiplomòwë w ÙG 
(2008/2009?) i AP w Słëpskù (2010/211) prowadzëła Róża Wòsôk-Slëwa. 
Programowo i organizacyjno bëłë òne przëgòtowóné przez Kòmisjã Òswiatë 
przë ZG ZK-P (m.jin. Wanda Czedrowskò, Renata Mistôrz, Danuta Pioch) 
pospol z wëbrónymi ùczałima ÙG, òsoblewie prof. Haliną Staszôk.

W IFP ÙG dôwni czile razy òdbiwôł sã lektorat kaszëbsczégò jãzëka, pro
wadzony przez M. Cëbùlszczégò i R. Wòsôk-Slëwã; na jegò spòdlim pòwstôł 
ùczebnik Kaszubski język literacki. Podręcznik dla lektoratów (1992). Na Wëższi 
Szkole Pedagogiczny w Słëpskù IV rok filologii pólsczi miół przedmiot „język 
i kultura Kaszub” (1992-1995), chtëren prowadzył J. Treder, a w latach 1998— 
-2000 też na studiach pòdiplomòwëch w Bôłtëcczi Wëższi Szkole Hùmani- 
sticzny w Koszalinie.

Dzys na Wëdzélu Filologicznym ÙG we Gduńskù kòntinuacją wczasni 
prowadzonëch są 3-semestralne Studia podyplomowe Nauczanie języka kaszub
skiego, czerówóne przez dr Justinã Pòmierską: 1. edicjô w r. ak. 2012/13 - 
29 absolwentów; 2. edicjô w r. ak. 2013/14 - 9 słëchińców.

W Akademii Pòmòrsczi w Słëpskù belo i je realizowóné trzësemestralné 
Studium Podyplomowe Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Języka 
Kaszubskiego wg programů Daniela Kalinowsczégò i Adeli Kùik-Kalinowsczi: 
1. òd séwnika 2009 do godnika 2010 r. - 54 słëchińców; 2. òd lëpińca 2010 do 
godnika 2011 r. - 60 słëchińców; 3. od séwnika 2011 do godnika 2012 r. - 28.

Edukacjo ta je często dobrowolno, òbjimô dzeckò na żëczenié starszych. 
Procent dzecy ùczącëch sã kaszëbsczégò z roků na rok rosce, ale jesz wiedno je 
baro nisczi. W szkołowim roků 2004/2005 wënôszôł òn trocha wicy jak 1,0% 
ůczniów w cali òbéńdze i òbjimôł kòl 10% spòdlowëch szkòłów (5 tës. 
ùczniów), kòl 30 gimnazjów (1345 ůczniów) i 3 szkòłë strzédné (261 ůczniów). 
Razã tej ùczëło sã përznã wicy jak 6,5 tës. dzecy i młodzëznë. W 2012 r. ùczëło 
sã jich ju kòl 12,5 tës. Ocena je wliczono do strzédny. Wëmòdżi szkółowé, razã 
z maturama, nie są równak za wësoczé. Maturã tzw. kaszëbską, òd ny pierszi 
z 2005 r. (14 ůczniów), zdało ju wicy jak 100 lëdzy; w r. 2012 przestąpiło do ni 
41 ůczniów, w 2013 - 33, a w r. 2014 - 22.

Ze spòdlëcznëch pierszô bëła Kaszëbskô Spòdlecznô Szkòłã (czerownik- 
załóżca Witold Bòbrowsczi) w Głodnicë (òd 1991 r.), z kaszëbsczim jãzëkã wë- 
kładowim (!), a ze strzédnëch apartniło sã Kaszëbsczé Liceum Òglowòsztôłcącé 
w Brusach (1991). Wërazno mało bëło i wiedno je strzédnëch szkółów. Gminë 
dostôwają na ùczbã kaszëbsczégò jãzëka w szkołach niemało dëtków, np.
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w 2014 r. razã jaż 117 milionów złotëch, a w szkòłowim rokù 2013/2014 ùczëło 
sã 17147 ùczniów w 426 môlach; wëjimkòwò taczi môle są w pòwiôtach pùc- 
czim i wejrowsczim, lãbòrsczim, słëpsczim, jak téż w Trójmiescym8.

Nôùkã jãzëka ùcãżiwô felënk normatiwny gramaticzi kaszëbsczi napisóny 
w całoscë pò kaszëbskù. Pòstrzédno parłãczi sã to ze słabim jesz wiedno stopniã 
normalizacji jãzëka. Jaczis zôczątk gramaticzi na szkołowé pòtrzebë òtemknã- 
łë materiale cyklu Najô Ùczba. Edukacyjny dodôwk do Rom eram i” (òd r. 
2001).

Za mało je ùczbòwników i metodicznëch materiałów, jak np. Ùczba ka- 
szëbsczégò jãzëka w szkole. Materiale dló szkólnëch. Programy, rozkłady, kon
spekty i scenariusze (2001); Ùczimë pò kaszëbskù. Materiale dló szkólnëch. 
Rozkłady, konspekty i scenariusze (2004) czë Scenarniczi ùczbów kaszëbsczégò 
jãzëka (2011). Felëje materiałów do gwôsny nôùczi jãzëka z piatów CD i DVD, 
a czekawé platczi przëszëkòwóné przez Tomasza Fopkégò: A. Majkòwsczi 
Żëcé i przigòdë Remùsa (2011) i Ò panu Czôrlisczim, co do Pucka pò sécë ja- 
chôl (2012) -  nie realizëją dzysészi fòneticzny norme kaszëbsczi. Przëbôczëc 
téż nôleżi platczi z artisticznyma spiéwama: a) Ptôszkòwie na lëpie. Pieśni 
z Kaszub południowych (2007) -  to są rekonstrukcje (!) mòwë z zôpisów Ł. Ka- 
miensczegó (1936), wëkònónô przez Anã Fabrello i Grzegorza Kółodzeja; 
b) Kaszëbë w artisticzny pieśni (2014) -  platë aùtorsczé Aleksãdrë Kùcharsczi- 
Szefler -  w wikszoscë pieśni artystka respektëje dzysdniowąjãzëczną normã.

Mało je wiedno dobrze przëgòtowónëch szkólnëch. Dzysdniowi szkolny 
(kòl 400?) są colemało absolwentama pòdiplomòwëch studiów (na ÙG 
we Gduńsku i AP w Słëpskù) abò le pò egzaminie (przë ZK-P) ze znajomòscë 
kaszëbsczégò jãzëka, ùprôwniającym do ùczeniô w szkole; taczi znajomòscë 
jãzëka nabiwò sã téż na kùrsach Akademii Warkôwégò Sztôłceniô.

ZK-P wëdało òstatno nowé szkòłowé ùczbòwniczi, np. Jaromira Labùdda 
Zôrno mòwë, kl. I—III i Zdrój słowa, kl. IV-VI (2007); Danuta Pioch Kaszëbë. 
Zemia i lëdze (I etap edukacyjny) i Òjczëstô mòwa (I kl. gimnazjum) (2011); 
Felicja Baska-Bòrzëszkòwskô i Wójcech Myszk Jo w Kaszëbsczi, Kaszëbskô 
w świece. IV etap edukacyjny cz. I. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô 
IV etapù sztôłceniô (2012). Nadto Jòn Mòrdawsczi wëdôł symùltaniczną Geo
grafię Kaszub. Geografia Kaszëb (2008), a Jerzi Nacel Chemio ògłówô i orga
niczno (2013); ùczbòwniczi dotëje ministerstwo. Wczasni wëszło W. Bòbrow- 
sczégò i K. Kwiatkòwsczi nietipôwé i piãkné Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi 
elemeńtôrz (2000, 2002), a niedôwno pòwstôł téż nietipôwi i równo piãkny 
ùczbòwnik Bëtowskô Zemia (2013, red. C. Obracht-Prońdzynsczi i P. Dzeka- 
nowsczi, chtëren je téż ji tłómaczã). Szerzi rzec mòże, że ùróbk co do tekstów 
nôùkòwëch drëkòwónëch pò kaszëbskù je baro skromny; niewiele aùtorów 
pisze taczé tekstë w nym jãzëkù, a znaczące znów je to, że pierszim taczim

8 Przër. J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 
2005, s. 64-65.
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piszącym bel F. Cenowa. Ni ma jesz dotądka żódny naùkòwi ksążczi napisóny 
pò kaszëbskù!

Na równi studiów zaczãło sã ód kaszëbisticzny specjalizacji na III i IV roků 
filologii pólsczi ÙG ód roků akad. 1993/1994 pod pozwą: jãzëk i kùltura Ka- 
szëbów. Ji program òbjimôł razã 210 gódz., w nym: 60 - kaszëbskô pismieniz- 
na, 40 - mòwa Kaszëbów, 50 - historio Kaszëbów, 60 - kaszëbsczi lektorat. 
Nie zgłosëła sã równak wëznaczoné karno, tj. 12 studentów. Pòtemù dopierze 
w 2009 r. władzë ÙG zezwòlëłë formalno na taką specjalizacja „wiedza o języku 
i kulturze kaszubskiej” na licencjace filologii pólsczi dló kama 12 studentów 
z szerszim programa, realizowónym przez 360 godzeń. Z nëch studiów 4 stu- 
dentczi, jaczé sã zgłosëłë na moje jãzëkòwé seminarium, ùkùńczëłë jã w 2012 r. 
obroną licencjatu dwie: Ana Cëchòsz i Ana Gutowska; z òstałëch 2 skùńczëła 
jã jesz Aneta Òsowskô, ju ù dr Justine Pómiersczi. W roků akad. 2012/13, 
òstatnym dlô ny specjalizacji, studiowało: na I roků - 18 osób, na II - 8, na III 
- 12. Nadto na Wëdzélu Nôùk Spòlëznowëch ÙG, w Instituce Pedagógiczi prof. 
Kazmiérz Kòssôk-Główczewsczi prowadzy w tim czasu studia z na licencjace 
z wielokùlturowòscë.

Po dłudżi diskùsji i cządu programówanio (nad wszëtkò przez dr J. Pómier- 
ską i prof. C. Òbracht-Prondzynsczégò) władze ÙG zdecydowałë o pówstanim 
ód ruj ana 2013 r. nowego czerënkù studiów, na równi licencjatu, tj. etnofilologii 
kaszëbsczi (specjalizacje: szkólnowó i animacyjno-medialno). Nowóczasny 
i atrakcyjny program (kol 650 gòdzyn), m.jin. z prakticzną nôùką kaszëbsczégò, 
je tak zbùdowóny, że absolwent tego czerënkù nie je wcale „skozóny” le na 
Kaszëbë i kaszëbiznã czë na robòtã jakno szkolny. W ùszłim roků zgłosëło sã le 
14 kandidatów, a do ji òtemkniãcô nót bëło jich jaż 25. W 2014 r. rekrutacja 
ostała przedłużono do wnika, ale wedle nônowszi wiédzë czerënk bãdze òtemkłi 
bez zdrzenió na zgłoszenia.

Dzysdniowi stan jãzëczny edukacji może ju ceszëc, ale nie je jesz nawetka 
dostateczny. Mało wiémë o skutkach, téż ò jakoscë programów, ùczbòwników, 
kwalifikacjach szkólnëch... Je mùsz rozszerzëc ùczbã kaszëbsczégò w przed- 
szkòlim i strzédnëch szkołach. Pòzytiwno zmieniłë sã zastrzedżi prawne, pomóc 
państwa, rolô ZK-P, ale je mùsz porządkować jãzëczną normã, twòrzëc nowé 
słowarze, napisać i wëdac gramatika (nôùkòwą i szkółową) i historia kaszëbsczi 
lëteraturë, kaszëbską encyklopedia... Robotě je wiele, a wiedno za mało je 
wëkònôwców.
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Jerzy Treder

Nauczanie języka kaszubskiego - rys historyczny
s t r e s z c z e n ie

Przedstawiam -  po kaszubsku -  uwarunkowania nauki języka kaszubskiego jako przed
miotu szkolnego (tj. języka, literatury i kultury), a także kształcenia nauczycieli, powsta
wania podręczników i pomocy naukowych oraz stowarzyszeń nauczycieli. Nauki takiej 
nie było w szkole pruskiej (1772-1920) i w szkole polskiej w międzywojniu (1920-1939), 
a za czasów PRL (1945-1989) w programach szkolnych zalecano elementy kultury i mowy 
mieszkańców różnych regionów, w tym Kaszub. Dopiero w 1980 r. ZK-P zgłosiło 3 postu
laty: 1. wprowadzenie przedmiotu „wiedza o Pomorzu” (historia, literatura i język kasz.), 
gdy inne treści tej wiedzy miały być realizowane na różnych przedmiotach; 2. przygoto
wanie programów i podręczników; 3. kształcenie nauczycieli przedmiotu. Ich realizacja 
„ruszyła” właściwie w 1991 r. Pierwszy podręcznik powstał w 2001 r., a pierwsi nauczy
ciele z certyfikatami zaczęli pracę w 1999 i 2000 r. Od tego momentu można mówić 
o nauce języka kaszubskiego w szkole. Dziś obejmuje ok. 16 tys. dzieci i młodzieży w ok. 
400 szkołach. Większy rozmach nadała jej ustawa Sejmu RP z 2005 r., uznająca kaszub
ski za język regionalny i zobowiązująca państwo do opieki nad językiem i kulturą ka
szubską. W tymże roku odbyła się pierwsza matura z kaszubskiego. Obecny stan tej edu
kacji jednak nie zadowala.

Jerzy Treder

Teaching Kashubian language - historical background
s u m m a r y

The author presents, using the Kashubian language, conditions regarding teaching 
Kashubian (language, literature, culture) as a subject in the schools, and also educating 
the teachers, creating text book, conducting scientific studies, and organizing teacher asso
ciations. There was no such subject in Prussian schools (1772-1920), in Polish schools 
(1920-1939) or during the Polish People’s Republic (1945-1989). In the schools, the pro
grams only mentioned elements about the various aspects of Kashubia and other regions. 
Finally, in 1980, ZK-P proposed three postulates: l. Introducing in schools the subject 
“knowledge about Pomerania” (history, literature, language) where previously separate 
segments of this knowledge had been included as parts of various subjects; 2. Preparing 
programs and text books; 3. Educating teachers concerning the subject.

The “knowledge about Pomerania” program first started in 1991. The first text book 
was published in 2001 and the first teachers with certificates began to work in 1999 and 
2000. After that time, teaching the Kashubian language in the schools was a reality. Today 
the program encompasses 16,000 children and youth in approximately 400 schools. 
It became more significant after the Polish parliament passed a law in 2005 recognizing 
Kashubian as an independent regional language (not a dialect) which obliged the state to 
oversee both the language and the Kashubian culture. In the same year the first matura 
exam in Kashubian occurred. The present situation is still needs improvement.


