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REGULAMIN 
XVI  DYKTANDA  JĘZYKA  KASZUBSKIEGO 

„PISZÃ PÒ KASZËBSKÙ – KRÓLEWIÓNKA W PAŁACU” 
 
Cele konkursu: 
- podnoszenie rangi literackiego języka kaszubskiego, 
- wdrażanie zasad pisowni języka kaszubskiego, 
- rozpropagowanie formy pisanej języka kaszubskiego, 
- popularyzacja tekstów w języku kaszubskim dla najmłodszych, 
 (teksty dyktanda dla kategorii I -  kl. I-III; II – kl. IV-V szkoły podstawowej) 
- w związku z rokiem Józefa Chełmowskiego -  przybliżenie informacji o życiu  

    i twórczości artysty: dla kategorii III – kl. VI-VII szk. podst.; IV - gimnazja,  
    V - ponadgimnazjalne, VI - dorośli i VII - zawodowcy oraz kategorii VIII – arcymistrz. 

 
Organizator: 
- Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
- Gmina Szemud, 
- Szkoła Podstawowa w Bojanie, 
- Oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szemudzie i w Stężycy, 
- Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie,  
- Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë”. 
 
Organizacja przy wsparciu finansowym: 
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
- Gminy Szemud 
 
Patronat Naukowy: 
- Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 
- Instytut Kaszubski, 
- Rada Języka Kaszubskiego. 
 
Patronat Medialny: 
- TVP 3 Gdańsk, 
- Radio Norda, 
- Radio Kaszëbë, 
- „Pomerania”, 
- „Dziennik Bałtycki”,  

  - „Nadmorski 24”
  - miesięcznik „Lesôk”, 

    - TV Szemud 
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Miejsce: Gmina Szemud - Szkoła Podstawowa w Bojanie, ul. Wybickiego 38 
Termin: sobota, 4 listopada 2017 r. początek - godz. 9.00 
Zgłoszenia: należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu do  
25 października 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: 
dyktandokaszubskie@szemud.pl  
 
Szczegółowych informacji udzielają: 
- Specjalista ds. org. imprez kulturalnych – Aleksandra Perz – 601 711 181, 
- Koordynator dyktanda – Wanda Lew-Kiedrowska – 504 073 408, 
- Przewodnicząca RJK – Danuta Pioch – 601 964 859.  
 
Zgłoszenia: 
Szkoły podstawowe mogą zgłosić na konkurs nie więcej niż po 2 uczestników  
w każdej z kategorii (I, II, III), gimnazja nie więcej niż 3 uczestników, natomiast szkoły 
ponadgimnazjalne max. 5 uczestników. 
 
Uczestnicy:  

 I kategoria „P1” - uczniowie szkół podstawowych kl. I-III,  

 II kategoria „P2”– uczniowie szkół podstawowych kl. IV-V,  

 III  kategoria „P3”– uczniowie szkół podstawowych kl. VI-VII, 

 IV kategoria – uczniowie gimnazjów „G”,  

 V kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych „L”  

 VI kategoria – dorośli „D” 

 VII kategoria – m.in.: profesjonaliści, nauczyciele j. kaszubskiego „Z” 

 VIII kategoria – arcymistrzowie „A”/mistrzowie z poprzednich edycji/ 
 

 
/znaki „P1”, „P2”, „P3” G, L, D, Z, A należy dopisać przy kodzie przed przystąpieniem 
do pisania dyktanda/ 
 
Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 
 

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). 
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Teksty XVI Dyktanda w 2017 r.  - w Roku Józefa Chełmowskiego, związane będą  
z życiem i twórczością artysty. Należy ich szukać w podręcznikach, m.in. w ”Jantarowi 
krôjnie. Dzél I” autorstwa Jadwigi Hewelt, Elżbiety Pryczkowskiej, s.188-189  
i „Pomeranii” oraz w Internecie. 
 
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 swojej kategorii.  

Arcymistrzowie biorą udział tylko w pierwszym etapie. 
 
Do drugiego etapu przechodzi grupa finalistów, którą wyłoni jury. Tekst dyktanda 

drugiego etapu będzie nieco trudniejszy i dłuższy, ale wybór pozostanie w obrębie  
ww. tematyki. 

 Uczestnicy drugiego etapu będą oceniani w tych samych kategoriach i walczą o tytuł:  
 
 Laureaci I kategorii otrzymują tytuły:  

 
 I- P1    „NÔMIÉSZI MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 

     II- P2  „MÔŁI MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
     III- P3 „STRZÉDNY MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
 
 Laureat IV „G” kategorii otrzymuje tytuł: 

„MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
 

 Laureat V „L” kategorii otrzymuje tytuł  
„MÉSTER  KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 

 
 Laureat VI „D” kategorii otrzymuje tytuł:  

„WIÔLDŻI MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
 

 Laureat VII „Z” kategorii otrzymuje tytuł: 
 „WARKÒWI MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” 
 

 Laureat  kategorii VIII „A” - specjalnej otrzymuje tytuł: 
ARCYMASTR KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ 2017 
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UWAGA!  
Laureaci – 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.  
 
 
Nagrody: 
 
Uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, zaś grupa finalistów wszystkich kategorii – 
nagrody pieniężne i  upominki. 
Przewidziane są nagrody specjalne, losowane, przyznawane przez darczyńców lub jury. 
O podziale nagród decyduje jury i organizatorzy. 
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