
 

Kurs  - Kaszubski dla początkujących.  
Kultura i Język 

 
 

Podczas kursu online Uczestnicy poznają podstawowe informacje o Kaszubach 
(kultura, historia) oraz o języku kaszubskim (podstawowe słowa i zwroty). 
 

Prowadzący: 
Dariusz Majkowski – autor kaszubskojęzycznych książek dla dzieci i fantasy, 
literaturoznawca, członek Rady Języka Kaszubskiego, tłumacz wielu publikacji na 
język kaszubski. W latach 2012-2016 był redaktorem naczelnym miesięcznika 
„Pomerania”, obecnie redaguje literacki kwartalnik „Stegna”. Prowadził kilkadziesiąt 
kursów języka kaszubskiego dla dorosłych, wykłada język kaszubski na Uniwersytecie 

Gdańskim. 
Pracuje w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 

współpracuje z Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni. 
 

 

 

1. Kim są Kaszubi, co oznacza nazwa Kaszuby, czym jest język kaszubski? 
Dlaczego Dzień Jedności Kaszubów obchodzimy 19.03? Pierwsze wzmianki o 
Kaszubach. Poznajemy kaszubskie litery.  

2. Nasi książęta – Gryfici i Subisławice. Co zrobili Świętopełk i Mestwin? 
Dlaczego każdy Kaszuba powinien choć raz w życiu pojechać do Oliwy? Gdzie 

jest stolica Kaszub? Jak się przedstawić po kaszubsku? 

3. Skąd w naszym herbie wziął się gryf? Kaszubska flaga. Florian Ceynowa – 

budziciel Kaszubów. Kaszuby jako ziemia obiecana. Liczymy po kaszubsku." 

4. Hieronim Derdowski. Ni ma Kaszëb bez Pòlonii? Kaszubska muzyka. 

Kaszubskie instrumenty. Kolory Kaszub. 

5. Młodokaszubi i arcydzieło kaszubskiej literatury – „Żëcé i przigòdë Remùsa”. 
Poznajemy fragmenty Remusa. 

6. Kto wymyślił haft kaszubski? Szkoły haftu. Inne przykłady twórczości ludowej, 
np. rogarstwo. Powtórzenie słów związanych z kolorami. 

7. Kaszubi wciąż piszą – najnowsza literatura kaszubska i tłumaczenia na 
kaszubski i z kaszubskiego. Słownictwo związane z domem. 

8. Kaszubska mitologia i demonologia – Bòrowô Cotka, Bòrówc, Smãtk i inni; 
rok obrzędowy. Słowa związane z jedzeniem. 

 

Zajęcia online dla dorosłych, na platformie ZOOM 

TEMATY ZAJĘĆ ONLINE: 



 

 

• Kurs składa się z 8 spotkań online, na platformie ZOOM. 
• Zajęcia będą odbywać się online, we wtorki i czwartki, od 19:30 do 20:30 

• Zajęcia będą odbywały się w terminie od 3 listopada (czwartek) do 28 listopada 

2021 r. (wtorek). 

 

 

Termin:                    Start 3 listopad 2022 (czwartek) od 19:30-20:30 

Miejsce:    Platforma ZOOM  

 

Koszt:                            150 zł za udział w kursie.  

                                        Minimum 20 uczestników. 

 

ZGŁOSZENIA 

   

Prosimy osoby zainteresowane o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się 
pod linkiem 

 

https://forms.gle/pWQMw1Asnn6X3BDY9 
 

do dnia: 31.10.2022r. 

Zasady rekrutacji: 

1. Decyduje kolejność zgłoszeń  
 

Po otrzymaniu telefonicznej lub e-informacji zwrotnej o przyjęciu na warsztaty prosimy                 

o dokonanie wpłaty w wysokości 150,00 zł w ciągu dwóch dni. 
 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe o nr:  

26 1160 2202 0000 0000 4746 3115 

w tytule wpłaty należy wpisać „ONLINE – imię i nazwisko”                                                     

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaty (tzw. wpisowego) za udział 
w sesji warsztatowej w przypadku rezygnacji przez uczestnika na 3 dni przed terminem 

zajęć. W terminie krótszym niż 3 dni - 100% wpłaty za warsztaty. 

KONTAKT 

   

Kaszubski Uniwersytet Ludowy 

Wieżyca 1, 83-315 SZYMBARK                

 

Koordynator zadania – Agnieszka Gleinert-Pobłocka,  
nr tel. 536 760 710,  

email: agnieszka.gleinert-poblocka@kul.org.pl 

ORGANIZACJA I HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE 

https://forms.gle/pWQMw1Asnn6X3BDY9

