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O terminologii bédowóny przez Radzëznã 
Kaszëbsczégò Jãzëka

Na zéńdzeniach Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëkã (dali: RKJ) jô nie biwóm ju 
dzes òd pòłowë 2008 r.1 Dopiérkù terô (X 2010 r.) jem sã dokładni przëzdrzôł 
ùchwałóm Radzëznë w sprawie kaszëbsczi terminologii2. Ò ji ùstalenié -  przede 
wszëtczim terminologii gramaticzny -  jem sã dłudżi czas dopòminôł, bò chcã jã 
zamiescëc w mòjim słowôrzu pòlskò-kaszëbsczim. Widzã, że ju dosc wiele je

1 Kòmisjô przë Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka (RKJ), do jaczi jem nôleżôł, pn. Kòmisëjô 
Sztandarizacëji i Normalizacëji Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, òsta założonô 6.10.2006 r.

2 Móm przezdrzóné tekstë taczich hewò ùchwałów:
Uchwała Nr 5/RJK/2007 z dnia 26-06-2007 w sprawie ogólnej terminologii medialnej doty
czącej określeń: miesięcy, dni, pór roku, stron świata i czasu
Uchwała Nr 4/RJK/07 z dnia 26-06-2007 r. w sprawie terminologii z zakresu teorii literatury 
na potrzeby szkół
Uchwała Nr 1/RJK/09 z dnia 9-01-2009 w sprawie kaszubskich nazw organów władzy pań
stwowej
Uchwała Nr 2/RJK/09 z dnia 13-03-2009 r. w sprawie kaszubskiego słownictwa sportowego 
Uchwała Nr 3/RJK/09 w sprawie ochrony lokalnych odmian języka kaszubskiego 
Uchwała Nr 4/RJK/09 z dnia 22-05-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów 
i pojęć matematycznych na litery A-D
Uchwała Nr 5/RJK/09 z dnia 19-06-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów 
i pojęć matematycznych na litery E-Z
Uchwała Nr 6/RJK/09 z dnia 2-10-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów 
i pojęć informatycznych
Uchwała Nr 1/RJK/10 z dnia 26-02-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów 
i pojęć gramatycznych. 1. Fonetyka
Uchwała Nr 4/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich pojęć i termi
nów gramatycznych. 4. Leksyka
Uchwała Nr 2/RJK/10 z dnia 19-03-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów 
i pojęć gramatycznych. 2. Słowotwórstwo, cz. 1
Uchwała Nr 3/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów 
i pojęć gramatycznych. 3. Słowotwórstwo, cz. 2.
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zrobione, ale jesz felëje pòchwôtów (terminów) doticzącëch fleksji, a prawie 
ò nie nôbarżi mie chòdzëło3.

Ceszã sã, że RKJ na ògle zgôdzô sã z mòją nôdbą na temat kaszëbiznë lëte- 
racczi, jakno jãzëka òpiartégò na szerok pòjãtim dialekce westrzédnokaszëbsczim, 
i że z grëbsza sã trzimô mòdła kaszëbiznë, nacéchòwónégò przeze mie we 
Wskôzach kaszëbsczégò pisënkù (1997 r.)4 i w Kaszëbsczim słowôrzu normatiwnym 
(2005 r)5. Co prôwda, jô so zdôwóm sprawã z tegò, że mòje Wskôzë nie są do- 
gmatama, tej mògą bëc jesz w szczegółach kòrigòwóné. Nie rozpisywôł jem sã 
w nich za szerok na temat słowòtwórstwa, z chtërnym sã łączi sprawa termino
logii. Ale wiele razy w pisónëch artikùłach6 jem zwrôcôł ùwôgã, że baro kriticz- 
no pòdchôdóm do słowòtwórstwa Jana Trepczika i Aleksandra Labùdë, òsoblëwie 
nie zgôdzóm sã z Trepczikòwim nowaczenim w sferze przërostków. To mòje 
zdanié ò lëteracczi kaszëbiznë, pòwinno bëc znóné nôleżnikóm Radzëznë. Le 
czë Radzëzna czëtô to, co jô piszã? A mòże czëtô, le robi ùmëslno òpak?

Ò problemach z dobiéranim pasowny słowiznë terminologiczny

Zelë jidze ò terminologiã, to w kòżdim jãzëkù z europejsczégò krãgù kùltu- 
rowégò wëkòrzëstiwóné są colemało pòchwôtë greckò-łacyńsczé (i -  nowszé -  
angelsczé) abò neologizmë, domôcé òdpòwiedniczi nëch klasycznëch pòchwôtów. 
Jô jem za tim, żebë stosowac domôcé neologizmë, le mùszą òne bëc szëkòwno 
dobróné, w miarã jednoznaczné i zrozëmiałé. RKJ òpiérô terminologiã kaszëbską 
przede wszëtczim na słowiznie J. Trepczika. Prôwdac, trôfiają sã midzë nima 
słówka dosc szëkòwné, ale wiele z nich bùdzy rozmajité wątplëwòscë, przënômni 
mòje7. Słowôrz Trepczika8, jakò nôlżi dostãpné czerpiskò słowiznë terminolo-

3 W mòjëch Wskôzach kaszëbsczégò pisënkù (1997) jem zastosowôł terminologia pòchòdzącą 
z zestawieniô spòrządzonégò przez prof. J. Trédra, w chtërnym òn zamiescył pòchwôtë ùżi- 
wóné m.jin. przez F. Cénôwã i zrzeszińców. W ksążce Ùczimë sãpò kaszëbskù (2001) autorzë 
R. Wosiak-Śliwa i M. Cybulski ùżëlë jinszi terminologii. Dlôte zanôleżi mie na ùstalenim ti 
terminologii. W slédnëch pôrã latach za pòmòcą jinternetu jem rozesłôł swój zestôwk termi
nologii (IX 2007), w chtërnym jem wëkazywôł niekónsekwencje w terminologii z ksążczi 
Ùczimësãpò kaszëbskù. Móm nôdzejã, że Radzëzna weznie to mòje òprôcowanié pòd ùwôgã.

4 W 2008 r jem rozesłôł przez jinternet pòprawioné (dzélã) wëdanié Wskôzów. W ti nowi wersji 
jem sã dostosowôł do ùchwałë RKJ, że przed nôgłosowim i trzeba wiedno stawiac lëtrã j, 
bez wzglãdu na to, czë je to słowò domôcé, czë jinternacjonalizm (stôré i nowé, np. jinter
net); wprowadzył jem téż nazwë przëpôdków taczé, jak są w ksążce Ùczimë sãpò kaszëbskù.

5 Ò tim, że w: Słowôrzu normatiwnym je wiele drobnëch błãdów „kòrektorsczich”, jem nierôz 
téż nadpòmikôł.

6 Mòje tekstë ò kaszëbiznie lëteracczi bëłë wikszim dzélã drëkòwóné w „Acta Cassubiana”, 
a przedtim biwałë colemało rozséłóné przez jinternet. Je dosc znankòwné, że ani jednégò mò- 
jégò ùsôdzkù na temat kaszëbiznë Radzëzna donąd nie òpùblikòwa w swòjëch Biuletinach.

7 Znającë terminologiã zastosowóną w ksążce M. Cëbùlsczégò i R. Wòsôk-Slëwë Ùczimë sã
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giczny je, prôwdac wiôldżim ùłatwienim robòtë. Le do neologizmów Trepczika, 
RKJ pòwinna bëc, mòjim zdanim, nastawionô ò wiele barżi kriticzno.

Mòjim zdanim, w przëpôdkù kaszëbiznë, bliskò krewny z pòlszczëzną, nie 
darwómë wiedno twòrzëc czësto nowëch słów, le mòżemë sëgac téż pò terminë 
(pòchwôtë) pòlsczé, chtërne trzeba le përznã pòdkaszëbic. Robił tak F. Cénôwã, 
przédnik kaszëbsczi pismieniznë, i mëszlã, że bëło to rozsądné. Kò normalny 
człowiek starô sã ò to, żebë gò jinszi rozmielë, tej ùżiwô słów ju spòpùlari- 
zowónëch.

Pòchwôtë terminologiczné przepùszczoné przez rzeszota Radzëznë swiôdczą, 
że òna nie panëje do kùńca nad materią, co jô dokôżã përznã dali, na przëto- 
czonëch przëkładach. Widoczné są tam sam rozmajité rozwiązania pòdobnëch 
kwestii, niekònsekwencje fòneticzné, stosowanié różnëch drżéniów słownëch8 9 
itp. Wierã spòsób fónksnérowaniô Radzëznë -  pòspólnô robòta na pòsedze- 
niach, òdbiwónëch colemało rôz w miesącu, i demòkraticznô procedura -  mô 
swòje „plusë dodatné i ùjemné”. W  tëch warënkach zdôrzają sã wspòmnióné 
niedostatczi i nié wiedno górã bierze to, co je nôrozsądniészé.

Jesz ò rozmajitëch mòdłach lëteracczi kaszëbiznë

Ò jãzëkù zrzeszińców pisôł jem ju nierôz10. Dwaji nôbarżi płodny słowòtwór- 
cowie zrzeszińsczi, Jan Trepczik i Aleksander Labùda, stwòrzëlë wiele neologi
zmów czë neosemantizmów. Ale trzeba wiedzec, że w swòjëch słowôrzach òni 
pòminãlë czë ùsënãlë w céń wiele kaszëbsczich słów, blëższich pòlszczëznie.

Trzeba dodac, że J. Trepczik w swòjim słowôrzu téż dosc mòcno przejinacził 
abò pòprzestôwiôł przerostczi słów cëzégò (colemało łacyńsczégò) pòchòdze- 
niô, np. morfologowi, (pol. morfologiczny) czë abstraktny (pòl. abstrakcyjny)11.

pò kaszëbskù, òbôwióm sã, że z pòchwôtów doticzącëch fleksji òstónie pòdtrzimómy przez 
RKJ (przëjãti za J. Trepczkã) „ùszłi czas”, chòc Kaszëbi colemało mówią „przeszłi czas”. Téż 
ùżiwóny w ny ksążce pòchwôt „jistnik” (w zn. „rzeczownik”) mie sã nie widzy, bò sã parłãczi 
z „jiscëc sã ‘martwic sã’. Ale to jesz je dopiérkù przede mną.

8 J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, Gdańsk 1994. Jô twierdzã, że Trepczik miôł zamiar 
nôprzód stwòrzëc słowôrz kaszëbsczich apartnoscy (pòlskò-„zrzeszińsczi”). Dopiérkù pó- 
zni zaczął przerabiac gò na barżi normalny słowôrz pòlskò-kaszëbsczi.

9 Np. (Ùchwała z dnia 19-06-2009) ùżëcé rôz neologizmù szlachòwnota w zn. podobieństwò 
(szlachòwnota figùrów ‘podobieństwo figur’), drëdżi rôz {26-02-2010)9 ùpòdobnienié (cało- 
wné ùpòdobnienié ‘upodobnienie całkowite’).

10 Np. tekst pn. Spiérka ò wzór lëteracczi kaszëbiznë, a w nim: Wpłiw Zrzeszińców na kaszëbiznã 
lëterackq -  zrzeszińsczé neologizmë. Mój „Słownik polsko-kaszubski” w przërównanim z Trep- 
czikòwim. Słowizna zrzeszińskô i pòlaszącô w słowniku polsko-kaszubskim E. Gòłąbka.

11 Chòdzy nié le ò zastosowanié jinszich przërostków w przërównanim z pòdobnyma słowama 
pòlsczima, le ò to, że te „pòlsczé” przërostczi są ùtwòrzoné w spòsób naturalny. Wezmë:
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Radzëzna, jak je widzec na przekładach pòchwôtów terminologicznëch, te Trep- 
czikòwe rozstrzëgniãca (przejinaczenia) wikszim dzélã pòpiérô. Jô sã z taczim „sys- 
temã gramaticznym” nie gòdzã12, co jem ju głosył przë rozmajitëch leżnoscach13.

W  słowiznie terminologiczny zatwierdzony przez RKJ widzec je „zrzesziń- 
sczi” spòsób mëszleniô. Wezmë taczé słówka, zastosowóné w terminologii: zwiast- 
nik (pòl. zwiastun), kawelk (pol. ułamek), wielëc (pol. mnożyć), zastãpòwny (pòl. 
zastępczy), sztôłcenié (pòl. szkolnictwo), zdechłi (pol. martwy), sodlëna (pol. do
lina). Taczich przëkładów jesz bë sã nalazło baro wiele. Kò w autenticzny kaszëbi- 
znie, nieskażony przez Radzëznã, słowa ò tëch znaczeniach mają brzmienié 
pòdobné do pòlsczich: zwiastun, ùłómk, mnożëc, zastãpczi, szkòlnictwò, martwi, 
dolëzna (téż sodlëna, ale b. rzôdkò). Pòwëższé przëkładë swiôdczą, że przë tim 
dobiéranim apartniészich słów RKJ ùżëła dalszich i mni pasownëch òdpòwied- 
ników. Wezmë: sztôlcenié (w zn. pòl. szkolnictwo), zdechłi (w zn. pòl. martwy). 
Widzec je w tim wszëtczim przekòrã i twòrzenié sztëcznëch problemów.

Czë kaszëbskô terminologio mùszi bëc czësto jinszô òd pòlsczi?

ò d  stronë słowiznë zdrzec, kaszëbizna prôwdzëwô, nôtëralnô, nieskażonô 
przez „słowòtwórców”, je wikszim dzélã pòdobnô do pòlsczi. Dlôte ùwôżóm, że 
kaszëbskô terminologiô pòwinna bëc téż w miarã mòżnoscë zbliżonô do ti 
pòlsczi14. A przënômni trzeba sã trzëmac zasadë, że nowòtwòrzonô terminolo- 
giô pòwinna sã òpierac na drżéniach słów ùżiwónëch w codniowi mòwie Kaszë- 
bów, a nié na swiéżich neologizmach, przenosnëch (metafòricznëch) sparłãcze- 
niach15 czë archajizmach.

Dzys, czej kaszëbizna corôz barżi zamiérô, trzeba w pòwôżny spòsób za- 
dbac ò to, co jesz bëlnégò z ni òstało tak, żebë ti, chtërny jesz përznã pò kaszëbskù

w słowie abstrakcyjny przërostk nawiązywô do słowa brzmiącégò przódë abstrakcyja. Te dłëgszé 
kùnôszczi, tipù -cyja. w kaszëbiznie -cëjô bëłë w słowôrzu Trepczika normą. Ale w pòchòdnëch 
przëdôwnikach Trepczik -  z przekòrë? -  nômili stosowôł przërostk tipù -owi, abò -  rzadzy 
-tny.

12 Jem za stosowanim tëch samëch przërostków, co w pòlszczëznie lëteracczi -  wikszim dzélã, 
bò mògą sã zdarzëc jaczés kònieczné wëjątczi.

13 Np. rozesłóny przez jinternet w 2007 r. artikùł pn. Przërostcziprzëdôwników cëzégòpòchòdze- 
niô w słowôrzu J. Trepczika.

14 Żelë jidze ò fleksjã (dzél terminologii gramaticzny), to jô nie zgôdzóm sã ze zdanim, że 
nôlepi je ùżëwac pòchwôtów łacyńsczich, jacze nibë są znóné dzecóm ùczącym sã cëzëch 
jãzëków. To je zdanié jãzëkòznôwców, chtërny z tą materią stikają sã na co dzéń, a strzédny 
ùczéń pòlsczi szkòłë znaje terminologiã pòlską. Dlôte ta kaszëbskô pòwinna bëc pòdobnô 
do pòlsczi.

15 Wezmë taczé pòchwôtë zatwierdzoné przez RKJ: rechùnk prôwdoszlachòwnotë ‘rachunek 
prawdopodobieństwa’; szor farwë ‘głębia koloru’; sczidłi stóżk ‘stożek ścięty’.
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gôdają, czësto sã nie zniechãcëlë. Mòje córczi, szkólné, nierôz przechodzą, żebë 
jima pòmòc sã domëslec, co znaczi jaczés słowò w ùczbòwnikù kaszëbsczégò 
jãzëka16. A pò prôwdze trôfiają sã tam słówka tak „hóchkaszubisz”, że czejbë 
człowiek ni miôł słowôrza Trepczika w kómpùtrowi wersji, to bë sã nie domëslił 
jich znaczeniégò. Autorzë ùczbòwników nié wiedno wëjasniwają taczé słówka 
w słowôrzkù dołączonym do lekcji; a czej wëpisëją je ze słowôrza Trepczika, 
pewno nie wiedzą, że mają do ùczinkù ze zrzeszińsczim neologizmã abò mało 
znónym archajizmã czë lokalizmã.

Wierã wszëtcë sã zgòdzą ze mną, że pòwinna jistniec wzajemnô łączba 
pòmidzë kaszëbizną lëteracką a tą mówioną, codniową. Kaszëbizna ùczonô 
w szkòłach nie pòwinna sã za baro różnic òd ti autenticzny, codniowi, żëwi (jesz...) 
mòwë, chòc pòwinna bëc òd ni staranniészô i bògatszô òd stronë słowiznë. Zôs 
słowizna terminologicznô, to je wiedno përznã apartny żargón fachòwi czë spe- 
jalisticzny. Równak kaszëbskô terminologiô téż ni mòże bëc za baro òderwónô 
òd żëcégò, tj. òd czasu i môla w jaczim żëjemë. A żëjemë w Pòlsce XXI wiekù, 
a nié dzes na jaczims òstrowiu, òdcãtim òd swiata.

Zmianë w dobrą stronã, ale...

Chcã jesz wspòmnąc ò tim, co RKJ ùdało sã załatwic pò mòji mëslë.
Hewò dzãka przédnikòwi Radzëznë, profesorowi E. Bréze17 (z mòjim pò- 

piarcym), ùdało sã przëwrócëc zachwióną przez J. Trepczika równowôgã midzë 
przërostkama -izm a -ëzna. Trepczik w słowôrzu miôł òdrzuconé (wierã dëcht 
czësto) przërostk -izm rzeczowników chłopsczégò ôrtu, tipòwi dlô wszelejaczich 
jinternacjonalizmów (np.socjalizm). Trepczik zastąpił gò przez domôcy przërostk 
białgłowsczégò ôrtu -ëzna | |  -izna (np. socjalëzna).

Jesz za mòji bëtnoscë w RKJ òstało przëjãté (Ùchwała Nr 7/RJK/07 z dn. 
8-12-2007 r.), że „w dopełniaczu i miejscowniku liczby mnogiej wyrazów odmie
niających się według modelu przymiotnikowego po spółgłoskach szumiących sz, 
ż, cz, dż piszemy i, natomiast po pozostałych ë, np. pierszich, swiéżich, strasznëch. 
Wyjątki: jich, nich'”. Radzëzna w tim przëpôdkù przëchilëła sã do zabédowóny 
przeze mie wskôzë (ùstalony z pòmòcą prof. J. Trédra), jakô bëła pòdónô 
w mòjëch Wskôzach (1997)18.

16 Np. niedôwno jesmë sã zastanôwielë, co mògą znaczëc słowa: òkôzczi (= legitimacje), szkòłow- 
nik ( = ùczéń).

17 Prof. Edwôrd Bréza òbjimnął przédnictwò w RKJ, żelë dobrze pamiãtóm, w drëdżim rokù 
ji jistnieniô.

18 Co prôwda, pòdôł jem Profesorowi do rozwôżeniô jesz jiny -  mòjim zdanim lepszi -  system, 
chtërnégò prof. E. Breza nie przëjął. Bédowôł jem przëjimnącpierszech, swiéżech, strasznech
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Udało sã téż mie, wespół z E. Prëczkòwsczim, przekonać RKJ do wëdaniô 
(w pòłowie 2007 r.) zaléceniô* 19, żebë w môl wëdłużonëch przërostków słów 
cëzégò pòchòdzeniô białgłowsczégò ôrtu -ëjô, -ijô (np. edukacëjô, symetrëjô, lita- 
nijô) stosowac krotszé (np. edukacjo, symetrio, litanio), zgódno z tendencją, jakô 
jistnieje w żëwi mòwie. Dzãka temù pisónô (i czëtónô...) kaszëbizna nabrała 
jakbë letkòscë.

Jak sã jednak òkôzało, bëło to dobëcé niepełné. Bò hewò 18.01.2008 r., tj. 
pół rokù pò wëdanim ti tam przełomòwi ùchwałë Radzëzna, z jinicjatiwë prof. 
E. Brézë i z pòpiarcym wnet wszëtczich pòzeszłëch òsób (E. Gòłąbk béł procëm) 
wëdała jinszą20, w chtërny prakticznie zaprzéczëła swòjémù zalécenimù i w na
zwach kòmisji zastosowała prawie ne dłëgszé fòrmë, np. Kòmisëjô Sztandariza- 
cëji i Normalizacëji Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka.

Co prôwda, w wëdóny rok pózni (I 2009) ùchwale21 pòjawiłë sã nazwë tipù 
kòmisjô, administracjô, np. Kòmisjô Administracji i Bënowëch Sprawów. Radzëzna 
niedôwno (VI 2009 r.) złagòdzëła téż swòje sztiwné stanowiskò w sprawie la- 
bializacji22.

-  tzn. „czësté” -e-, bez znaków diaktricznëch. Taczi, ùproszczony system zôpisu stosowôł 
jeden czas J. Trepczik. I mëszlã jesz dzys, że wôrt bë bëło to wprowadzëc...

19 Uchwała Nr 3/RJK/07 z dn. 26-06-2007 r. w sprawie zakończeń typu -cjô | |  -cëjô, -fiô | |  
-fijô w wyrazach pochodzenia obcego. Ustala się, co następuje: Ponieważ w wyrazach po
chodzenia obcego, najczęściej łacińskiego typu edukacjô | |  -cëjô, filozofiô | |  -fijô częściej 
zauważalna jest w języku kaszubskim tendencja do stosowania form króttszych, w pierwszej 
kolejności zaleca się ich używanie. W starych wyrazach kaszubskich typu szalwija oraz 
w tekstach religijnych i poezji w celu stylistycznym lub wersyfikacyjnym proponuje się utrzy
mać formy dłużesze, obowiązkowo imię Matki Bożej Marija.

20 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 wobec krót
szej. Odtąd funkcjonować będzie forma: kòmisëjô, a nie: kòmisjô, a zatem:....

21 Uchwała Nr 1/RJK/09 z dnia 9-01-2009 w sprawie kaszubskich nazw organów władzy pań
stwowej.

22 Protokół z obrad RJK, które odbyły się w dn. 19.06.2009 r. w Gdańsku: Zdecydowano o nie- 
stawianiu labializacji w niektórych przypadkach.
W jednym z òstatno wëdónëch przez Radzëznã zestôwków terminologii gramaticzny (Uchwała 
Nr 4/RJK/10 z dnia 07-05-2010) spòtikómë ju o bez sztriszka, w taczich m.jin. słowach:
choronim, hodonim, homograf, homonim.
Labializacjô o, u normalnie wëstãpùje pò p, b, m, w, f , k, g, ch w słowach domôcëch i barżi 
przëswòjonëch, cëzégò pòchòdzeniô, np kòza, mòst, gùbic, bùdla. Ju na jednym z pierszich 
pòsedzeniów RKJ doszło do ùchwôleniô zaléceniô bezwzglãdnégò stosowaniô labializacji, 
téż we wszëtczich słowach cëzëch. Jô béł procëm temù bò ùwôżôł jem, że są słowa, jaczé 
Kaszëbi są nôłożny wëmawiac bez labializacji, np.port, konto, molo itp. Równak RKJ czerowa 
sã wzglãdã na to, że dzecë ni mają rozeznaniégò tegò, co je słowã domôcym, a co cëzym. 
W slédnym czasu, pòdczas robòtë nad mòjim słowôrzã pòlskò-kaszëbsczim, jem jesz rôz nã 
sprawã rozwôżôł i radzył jem sã prof. J. Trédra. W kùńcu dôł jem sã przekònac, że zasada pòw- 
szechnégò zaznôczaniô labializacji je dobrô. Trafił do mie argùment, że w mni przëswòjonëch
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Szkòda, że Radzëzna dopiérkù terôzka dozdrzelała do taczich rozëmnëch 
rozstrzëgniãców. Czejbë mòje zastrzedżi bëłë przëjãté na pòczątkù, czej jem je 
zgłôszôł, dzys bë nie bëło te całégò wërwasu. Ale chwała Bògù i za to, co sã 
ùdało. A terô móm niesmiałą nôdzejã, że ùdô mie sã jesz namówic Radzëznã do 
zaprowadzeniô logicznégò pòrządkù w ùchwôlony przez niã terminologii.

Chcã jesz dodac, że takô pòkrãtnô pòlitika Radzëznë w sprawie ti Kòmisëji 
bëła le jedną z pôrã przëczënów, jaczé zniechãcëłë mie do chòdzeniô na ji zéńdze- 
nia. Mier’zëło mie, że RKJ dłudżi czas zajimô sã drobniészima (chòc baro zmùdny- 
ma, a na pewno téż pòżëtecznyma) robòtama, taczima jak ùstaliwanié brzmie- 
niô nazw miescowëch czë mionów lëdzczich, a nie pòrësziwô sprôw systemòwëch, 
np. sprawë Trepczikòwégò „systemù” przërostków -cjowi (w przëdôwnikach 
cëzégò pòchòdzeniô). Nie widzałë mie sã téż regùlacje RKJ w czerënkù jesz 
wikszi apartnoscë ti terminologii òd stronë fòneticzny (fòrmë tipù sztandarizacëjô, 
sztruktura czë akceńt, fòrmańt). Jô stwierdzył, że w sytuacji, czej kòżdi absurd 
w demòkraticzny spòsób mòże bëc ùchwôlony, to jô w tim towarzëstwie ju ni 
móm nic do robòtë.

Mógłbë jem sã ju nie czerowac za tim, co robi Radzëzna i przëjimnąc pòstawã 
tipù: „Niech òni tam ùchwôliwają swòje, a më i tak bądzemë piselë pò swòjémù”... 
Jeżlë człowiek jednak mô na widokù dobro kaszëbiznë, sprawa nie je takô prostô. 
Kò jô robiã słowôrz pòlskò-kaszëbsczi, chtëren mô służëc téż do ùczbë kaszëbi- 
znë23. I jesz długò bądã nad tim słowôrzã sã biédzył. A timczasã RKJ przez swòje 
ùchwałë mô na bieżąco wpłiw na ùczoną w szkòłach terminologiã. Nie bëłobë 
dobrze, czejbë jistniałë dwa, czësto różné wariantë terminologii -  mój i RKJ.

Co robic, żebë bëło lepi?

Mój słowôrz pòlskò-kaszëbsczi jesz je in statu nascendi. A timczasã Radzëzna 
tej sej pùblikùje swòje kòmùnikatë, ùchwałë z zestôwkama słowiznë i pewno sã 
spòdzéwô, że jô te słówka włączã do swòjégò słowôrza. Bądã sã starôł to zrobic, 
ale nôprzód trzeba nã słowiznã ùpòrządkòwac, i jesz nie rôz przediskùtowac.

Mëszlã, że Radzëznie wëpôdô sã przëzdrzec z perspektiwë przeszłëch lat na 
swòje dzeło i òcenic (òszacowac), co òno je wôrt. Na pewno trzeba tam sam 
òddzelëc „zôrno òd rakù”. Trzeba téż ùsënąc z ti słowiznë terminologiczny 
zwëczajné, drobné błãdë czë tzw. lëterówczi, taczé jak społzwak (spółzwãk).

ł łsłowach labializacjô mòże bëc słabszô, tipù k o-, b o-. A żelë tendencjô do labializowaniô o, 
u w kaszëbiznie jistnieje, tej trzeba jã wspòmagac. Spòsobã na òminiãcé kłopòtu je stosowa- 
nié tam sam ó pò k-, p- itp., np. kómplet, kómbinowac, ping-póng, Hóng-Kóng.

23 Nôprzód spòrządzã wiôldżi słowôrz, a pòtemù dzél słowiznë z niegò bądze wëbróny dlô 
môłégò słowôrza, przëdatnégò w szkòłach.
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Ze zrzeszińsczich neologizmów jô bë wëbiérôł do terminologii le te, co są 
kònieczné. A w ò wiele wikszim dzélu bë jem sã starôł przëswòjic (skaszëbic) 
pòchwôtë pòlsczé. Kò pòlszczëzna nie je tak òdległô òd kaszëbiznë, żebë ta 
terminologiô mùsza bëc jaż tak apartnô, jak to bédëje (w szlach za J. Trepczikã) 
RKJ. Timczasã wëzdrzi to na ùmëslną pòlitikã òddaliwaniô kaszëbiznë òd pòlsz- 
czëznë.

Radzëzna nie pòwinna téż -  pòdług mie -  pòpierac germanizmów, żelë mómë 
domôcé, słowiańsczé słowa. Nie jidze mie ò jaczis tam pùrizm, le ò rozëmną 
pòlitikã jãzëkòwą. Czë Niemcowie do swòji terminologii wprowôdzają (na zasa- 
dze wzajemnoscë) téż słowiańsczé słowa?... Czemù, wezmë, preferowónô je pra
wie takô niemieckô nalecëzna, jak dolmôcz, dolmaczëc, fùlny, fùlmòcny? Te dwa 
òstatné nie są to nawet słowa autenticzné, le taczé zlepiszcza, hibridë niemieckò- 
kaszëbsczé. Jak bë më ni mielë słowa pełen | |  pełny... Czekawô je ta pòlitika 
RKJãzëka. Z jedny stronë mómë wëstrzéganié sã pòlaszeniô, a z drëdżi -  pòpiéra- 
nié niemczeniô...

Nie widzy mie sã pòpiéranié archajizmów tipù starna zamiast strona czë lo- 
kalnëch apartnoscy tipù wiéchrz, czë (ju spòza terminologii, ale w tekstach pi- 
sónëch przez nôleżników Radzëznë) kògù, swac. Nie widzy mie sã téż pòdô- 
wanié wëpkòwatëch słów w fónkcji pòwôżnëch pòchwôtów terminologicznëch, 
np. jizba përpòtów ‘pokój rozmów’ -  z terminologii kómpùterowi.

Systemòwé regùlacje niechtërnëch tipòwëch znank jãzëkòwëch 
w terminologii zalécóny przez RKJ

Wëżi jem ju nadczidł ò niejednëch systemòwëch sprawach, ùstalonëch (ùre- 
gùlowónëch) przez Radzëznã, np. ò krotszich przërostkach w słowach tipù edu
kacjo, symetrio, litani. czë ò (nie)zaznôczanim wiedno labializacji nad o, u. Chcã 
terô pòniżi ùkazac te i jinszé problemë na przëkładach.

A) Sprawa przërostków -cjowi, -tny w pòchwôtach przëdôwnikòwëch cëzégò 
pòchòdzeniô, przejãtëch ze słowôrza J. Trepczika w terminologii bédo- 
wóny przez RKJ.

Dôjmë bôczenié na przërostczi -cjowi w pòniższich pòchwôtach grama- 
ticznëch zalécónëch przez RKJ:

mùtacjowi deriwat ‘derywat mutacyjny’, 
alternacjowifòrmańt ‘formant alternacyjny’ 
transpòzycjowi deriwat ‘derywat transpozycyjny’, 
mòdifikacjowi deriwat ‘derywat modyfikacyjny’ 
aglutinacjowô pòzwa ‘nazwa aglutynacyjna’.
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Jak mòżemë widzec na przëtoczonëch wëżi przekładach, -cjowi je odpowied
nika pòlsczégò przërostka -cyjny. „Kùnôszk” -owi je w całoscë nômili stosowónym 
przez J. Trepczika, a za nim przez RKJ -  przërostkã przëdôwników cëzégò pòchò- 
dzeniô. Òkróm niegò Trepczik i za nim RKJ stosëje jesz przërostk -tny, np. 

pòzwë abstraktnech znanków ‘nazwy abstrakcyjnych cech’.

Zelë zazdrzimë do terminologii matematiczny, nalézemë zôs przërostk -tny, 
ale ju jakò òdpòwiednik pòl. -towy (kasz. -owi..). Hewòle: 

kwadratnô fùnkcjô ‘funkcja kwadratowa’24 
kwadratny pierwiôstk ‘pierwiastek kwadratowy’ 
kwadratnô klamra ‘nawias kwadratowy’.

Wëchôdô na to, że òdpòwiednikã pòlsczégò przërostka -towy je kasz. -tny?! 
Ale to jesz nie je kùńc, bò wejle nalôżómë kaszëbsczi przërostk -tny jakno 
òdpòwiednik pòlsczégò -tyczny. Hewòleno: 

aritmetnô strzédnô ‘średnia arytmetyczna’ 
aritmetny cyg ‘ciąg arytmetyczny’ 
aritmetny pierwiôstk ‘pierwiastek arytmetyczny’.

Co z tegò całégò przërównywaniô wëchôdô? -  To, że jedurną zasadą, chtërna 
tim wszëtczim rządzy, je zasada Méstra Jana: „wiedno jinaczi jak pò pòlskù”. 
A Radzëzna, jak widzymë, tã zasadã przëjãła za swòjã?

B) Kùnôszczi rzeczowników cëzégò pòchòdzeniô tipù doktór, profesór.

W  terminologii bédowóny przez Radzëznã òstała przeprowadzonô sys- 
temòwô regùlacjô tegò kùnôszka na pòdobã domôcëch słów, taczich jak wieczór 
[tegò -czora, tim -czorã, ò tim -czorze]. Ale w żëwi mòwie je z tim doktorã rozmajice. 
Spòtikóny je téż kùnôszk tipù -or. W  pòlszczëznie z tegò tipù słowama bëła ta 
sama historiô. Jesz dzys, do lékórczi zwrôcómë sã pò pòlskù: pani doktór.

Chcã rzec, że -  rôd, nie rôd -  przëchilóm sã do tegò ùstaleniô Radzëznë 
i dostosëjã swój słowôrz pòd tim wzglãdã.

C) Element -en- | |  -eń- | |  -ań- | |  -ã- w słowach cëzégò pòchòdzeniô tipù
element, testament.

W  terminologii bédowóny przez RKJ jem nalôzł m.jin. fòrmë taczé, jak: 
akceńt. argument, centralny, dokument, element, kònweńt, parlament, prezydent, 
procent; téż np. formant.

24 W sprawie słów fùnkcjô, punkt trwô spiérka midzë mną a prof. Edwardã Brézą. Jô, w szlach 
za J. Trepczikã i E. Prëczkòwsczim, bédowôł jem zôpis tipù fąkcjô, pąkt. Przë òstatkù, 
w mòjim słowôrzu pòl.-kasz., za doradą J. Trédra, przëjął jem zôpis fónkcjô, pónkt (i pòchò- 
dnëch òd nich czasników: fónksnérowac | |  -cjonowac, pónktowac).
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Przezdrzôł jem tej w słowôrzach czilenôsce taczich słów rzeczowników chłop- 
sczégò ôrtu. Widzymë, że:
a) w słowôrzu Zëchtë mómë òbòcznosc -ent | |  -eńt, np. testament | |  -ńt, sztu- 

dent | |  -ńt [Pòtkôł jem dwie sztudentczi i jednégò sztudenta. Sy ];
b) w słowôrzu Lorentza mómë òbòcznosc -ent | |  -eńt | |  -ańt | |  -ãt, np. ajent, 

asëstencjô, adjutańt, abònãt, aresztańt | |  -tãt, lament | |  -mańt | |  -mãt;
c) w słowôrzu Ramùłta, w òriginalny wersji bëło -ãt, np. atramãt(owi), démãt(owi), 

co prof. J. Tréder ùregùlowôł na -eńt, np. atrameńt(owi), démeńt(owi);
d) w słowôrzu J. Trepczika mómë colemało -ent; rzôdkò czej: -eńt, -ańt. Np. 

akcent(owac), argument(owac), cement(owac), centralny, dokument (owac), 
element | |  elemeńtôrz, konwent, parlament, prezydent, procent, sztudańt, 
testament (ny ), jistam ańtny ;

e) w mòjim słowôrzu normatiwnym je òbòcznosc -ent | |  -eńt.

Na temat tegò -eń- | |  -ań- jem ju pisôł jaczis czas temù (09. 09. 2009 r.), 
w ùsôdzkù pn. Spiérka ò wzór lëteracczi kaszëbiznë. -  Prakticzné stosowanié bédo- 
wónégò przeze mie mòdła (wzoru) lëteracczi kaszëbiznë.

Je jesz wiele słów z tim elemeńtã, np. sakrament(alny), kómplement(arny), 
jinwentôrz, jinstrument itp. Zastanôwióm sã, jak bë wëzdrzałë jich krewné fòrmë 
białgłowsczégò ôrtu. Wezmë: akceńt -  akceńtacjô, prezeńtacjô -  to bë jesz bëło 
do przëjãcô, ale:prezeńcjô, (p)rezydeńcjô, ajeńcjô | |  ageńcjô, rejeńcjô | |  regeńcjô; 
czë eseńcjô, egzysteńcjô, liceńcjô, (kón)sekweńcjô, teńdeńcjô...? A terô wezmë 
pòchòdné òd nich: eseńcjonalny, (re)prezeńtacyjny, ageńcjowi itp.?! Czë Radzëzna 
téż to tak głãbòk analizowała?... Wierã lepi òstac przë òbòcznoscë -ent | |  - eńt, 
z ùdzelenim pierwszeństwã dlô -ent. Wëjątkama są słowa taczé, jak: aksamańt 
( | |  -mãt | |  -mit) i lewańda, lewańdowi.

D) Problem òbòcznoscë -ań- | |  -eń- w słowach tipù grańca | |  greńca, różańc 
| |  różeńc, kańta | |  keńta.

Fòrmã greńca wëstãpùje w ùstalony przez RKJ terminologii matematiczny. 
Spòtikómë tam téż pòchwôt bezgreńcznô fùnkcjô ‘funkcja nieograniczona’. W  jed
ny z ksążk wëdónëch przez E. Prëczkòwsczégò jem zwrócył ùwôgã na fòrmã 
słowa różeńc. Taczi „przegłos” a /  e czë ë mòżemë nalezc téż we wszëtczich sło
wach, gdze wëstãpùje -ań-, np. bańda, bańtka, frańt, rańt, kańta, sztërokańtny, mańtel, 
mùzyk.ańt, krańc(owi), brańtuz, tańcowac, pańsczi, òberwańc, pòwstańc itd. Mómë 
téż stronama òbòczné fòrmë frańt(ówka) | |  frant(ówka), bańtka | |  bantka | |  
bentka... fabrikant | |  -ńt. Są téż leno z -an-, np. flanc(k)a, flancowac, glanc, pancer 
/ -rz. Kòle Pùcka, dze môlama pòtikô sã cwiardé -n- w môlu -ń-, mómë òbòcznosc 
tipù òberwanc, różanc, mùzykant/ -ncë, co je argùmentã za samòzwãkã -a-.

Jô pòpiéróm pisanié tegò tipù słów ze samòzwãkã - a-, np. grańca, bezgrańczny, 
różańc, nié z -e-.



Ò TERMINOLOGII BÉDOWÓNY PRZEZ RADZËZNÃ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 17

E) Przedrostk we- w słowach tipù w(e)spólny, w{e)spółrzãdny.

W  terminologii zatwierdzony przez RKJ spòtikómë tã tipòwą dlô J. Trepczi- 
ka apartnosc, np. ułożënk wespółrzãdnech ‘układ współrzędnych’. Co prôwda, 
jistnieje òsóbné słowò: wespół = pòspół, wspólnie, pòspólnie. Ale to we- òstało 
przez zrzeszińców rozszerzoné na całą grëpã słów z drżéniã -spół-. To „noto- 
riczné” wespół- w słowie wespółrzãdnech je wkładã zrzeszińców w òdjinaczenié 
kaszëbiznë. Normalny przërostk kaszëbsczi w tim przëpôdkù je: współ- | |  spół- 
abò: pòspòł-.

F) Element -ënk | |  -unk w  słowach tipù òbrócënk, warënk | |  -ùnk.

Wiadomò, że formant -unk je niemiecczégò pòchòdzeniô. W  kaszëbiznie to 
u przeszło czãsto w ë, tej sã spòtikô taczé fòrmë słów zapòżëczonëch z niemczëznë, 
jak: warënk | |  warunk, meldënk | |  meldunk, gatënk | |  gatunk, ew. (pòwstałëch 
wierã na gruńce pòlsczim?) malënk, frasënk. Je téż na nordze pôrã słów zbùdo- 
wónëch z pòdstawë kaszëbsczi (słowiańsczi) z tim -ënk, np. zdënk = slub (òd 
zdac -  ùdzelëc slëbù), òbleczënk = chłopsczé òbleczenié, ancuch. Trepczik ten 
element -ënk (pisóny przez niegò colemało: -enk) pòłącził z jinszima kaszëbsczi- 
ma drżéniama i w nen spòsób stwòrził rzeczowniczi òdczasnikòwé, taczé jak: 
òbrócënk, ùłożënk, przełożënk, rzucënk, krótkòznaczënk, chtërne òstałë przëjãté 
bezkriticzno przez RKJ do terminologii zalécóny dlô szkòłów, np. ułożënk we- 
spółrzãdnech ‘układ współrzędnych’. W  żëwi mòwie tëch òbrócënków, skrócënków, 
spisënków ni ma. Czemù tej RKJ to propagùje? Kò w normalny mòwie są słowa 
taczé, jak: obrót (abò w jin. zn. skrãt -  przër. téż wiwrót | |  wëwrót -  drzewò 
òbaloné przez wiater), skrót (abò: skrócenié-  a nié Trepczikòwa: skrodzëna), spis, 
zôpis, òpis, rzut, pòrzut, ùkłôd (a. ùłożenié), napôd, nôsôd itp. A ten krótkòznaczënk 
téż mòże bëc zastąpiony przez bliskòznacznik, ew. synonim, òdpòwiednik czë bli- 
sczéznaczenié. To krótkò- téż je wpłiwã niemiecczim...

Wezmë jesz taczi przëpisk pòd terminologią zamieszczoną pòd Uchwałą 
Nr 5/RJK/2007, a téż jinszima ùchwałama: Na brëkùnk kòmpùtrów blós dwa 
skrócënczi: „dp” ë „pp”. -  Co prôwdã, germanizm blós je ùżiwóny (chòc mómë: 
le, leno), ale skrócënk to je Trepczików neologizm. A ten brëkùnk to je ju wierã 
„priwatnô jinicjatiwa” Karola R. Czë to mô bëc ta prôwdzëwie wzorcowô kaszëbi- 
zna, chtërnã Radzëzna firmùje swòjim autoritetã? Wszëtczé te ùchwôlënczi, 
gòspòdarzënczi to je tipòwô „trepczikòradzëznowizna”.

G) Terminologio cëzégò pòchòdzeniô, w jaczi wëstãpùje st- | |  szt- abò
sp- | |  szp-, np. s(z)tandardowi, s(z)tilizacjô, s(z)pecjalny, szpektór.

Jistnieje w kaszëbiznie wiele słów przëswòjonëch z niemczëznë, w chtërnëch 
mómë szt- czë szp-. Wezmë: sztôpel, sztabil(ny), sztreka, sztëk, sztëczny, sztëmòwac,
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sztëca, sztatura, sztama, sztróm (jô w słowôrzu ùżiwóm: prąd), sztrôl (parmiéń, strza
ła a. strëmiéń), worzta | |  wërszta, szpektór, szpùr, szpôda, szpara, (na)sztopac, (na)szpa- 
nowac, sztëpòwac itp. Są téż òbòcznoscë szt- | |  st-, np. sztrąd | |  strąd, sztiwny | |  
lok.: stiwny, s(z)pëc (= czëp) s(z)pecjalny.

W  terminologii bédowóny przez RKJ wikszim dzélã nalôżómë fòrmë z -szt-, 
-szp-. Hewòle: sztandarizacëjô (Kòmisëjô Sztandarizacëji), sztrukturalné znacze- 
nié, minyster jinfraszjruk.turë, drzewiastô sztruktura, sztrategicznô jigra, Kòmisjô 
do Sprawów Szpecjalnëch Służbów.

We wëmienionëch pòwëżi pòchwôtach to -szt- czë -szp- jô ùwôżóm za błãdné. 
Co prôwda, w słowach sztandar, sztender ‘stojôk’, sztand, bëc w sztãdze mómë sz-, 
ale to je niemczëzna. Co jinégò standardizacjô, standard -  to są anglicyzmë. A zôs 
struktura to je latinizm, a strateg- -  grecczëzna. Jô jem za fòrmama: standard, 
standardarizacjô, struktura(lny). Słowò s(z)pecjalny (szpecjalné służbë) wëmôgô 
òsóbnégò zastanowieniô, tak samò jak krewné z nimspecyfik(acjô) itp. W  Słowôrzu 
normatiwnym jem to òstawił nierozstrzëgłé do kùńca, jakno òbòcznosc s- | |  sz-. 
Trepczik (mòże redaktór słowôrza, J. Tréder?) béł za fòrmama tipù specjalny. 
W  mòjim nowim słowôrzu téż móm specjalny, ale kò mògã sã jesz „dlô swiãti 
zgòdë” dopasowac do RKJ. Le jesz takô drobnostka: widzec je niekónsekwencjã 
w słowachsztandard-, kò gdze jindze normą je -ań-... Mùszã zaznaczëc, że żartëjã, 
bò sã òbôwióm, że RKJ to ùchwôli jakno zasadã.

Tu jesz, jakno przëkłôd, jeden z pòchwôtów kómpùterowëch:
cwiardô szpacjô, cwiardi szpacji ‘twarda spacja’ -  skąd to sz- ? A pòza tim takô 

szpacjô parłãczi sã ze słowã szpacny = brzëdczi. Tej: spacjô.
Mómë jesz ùchwôlony przez RKJ pòchwôt stilizacjô ‘stylizacja’. A prawie tu 

bë mògło bëc szt- (sztilizacjô). W  słowôrzu Zëchtë je sztil téż w zn. pòl. styl (lite
racki). Tej:sztilizacjô, méblesztilizowóné... W  Słowôrzunormatiwnym jem bédowôł, 
za Trepczikã: sztél...

Je téż dzél pòchwôtów, w chtërnëch to -szt- czë -szp- je prawidłowò zastoso- 
wóné. Hewò: sztëcznô jawernota, sztabilizatór òbrazu, apòsztrof (pòl. apostrof).

H) Ò zaznôczanim cwiardi wëmòwë n we fòrmach tipù minyster, tenys.

W  ùchwôlonëch przez RKJ nazwach wësoczich ùrzãdów państwòwëch pòja- 
wiłë sã taczé zôpisë tipù minyster(stwò), a w słowiznie spòrtowi tenys. Mùszã sã 
przëznac, że to jô jakno autór Słowôrza normatiwnégò (dali: SN) jem winowajcą. 
Ale ten problem mòże i beze mie bë sã pòjawił, kò fòrmã minyster jem zaùważił 
téż we felietónach ks. Rómana Skwiercza. Co prôwda, jô w SN rôz pòdôwóm: 
minister [tak nié] òb. minyster; a pòd zéwiszczã minyster pòdôwóm òbòcznoscë: 
minyster | |  mënyster | |  minister... Terô jô bë sã z tegò -ny- rôd wëcopôł i pisôł 
minister. Tak jak np. w słowie minimum. W  nym jistnym słowôrzu jô pòdôwóm, 
òbòcznoscë, np. kòamùnista | |  kòmùnysta czë: kòmùnisticzny | |  kòmùnysticzny. 
Mëszlã, że to trzeba jednak dostosowac do pòlsczégò systemù. Bò np. kòjmùnizm,
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kòmùnik.at /  -cjô, organista... Co prôwda, ten tenys i minyster wiele szkòdë nie 
przënôszają (le trzeba terô pòdac wëmòwã: minister... A słów, gdze sã pòjôwiô 
ten problem, je w całoscë mało. Mie tak na chùtczégò przëchòdzy do głowë jesz 
le kanyster i anyz. Le mòże lepi wrocëc do pisaniô: minister, kanister, aniz?...

I) Przë pòchwôce ubóstwienie pòjawił sã problem, chtëren jô ju starôł sã roz- 
wiãzac we Wskôzach i w Słowôrzu normatiwnym (òb. np. słowò: bóżstwò). Jem za 
standardowim zôpisã tipù: bóżstwò, ùbóżstwienié. Bò w kaszëbiznie mómë 
òbòcznosc: ùbósztwò | |  ùbóstwò, ptôsztwò | |  ptôstwò itp. Ale, jeżlë chtos pòtrafi 
miã przekònac, ùstąpiã.

J) Ò samòzwãkach łączącëch słowa złożoné tipù wielekrotny, jasnomòdri.

Chcemë przërównac pòniższé fòrmë rzeczowników z terminologii geome- 
triczny:

sztëronórt ‘czworokąt foremny’
wielenórt ‘wielokąt foremny’ -  wierã: wielonórt?
piãcnórt ‘pięciokąt foremny’ -  wierã: piãconórt?

W  „żëwi” kaszëbiznie jakno łącznik dwùch elementów taczich, barżi zło- 
żonëch słów wëstãpùje colemało -o- abò rzadzy -e- (czë -ë-, np. sztërënórt). Wpłiw 
na to mô wëgłosowi samòzwãk w pierszim elemence, np. wiele-, mało-. Mòże 
i sã zdôrzają słowa bez łącznika, jak nen piãcnórt, szescnórt abò z łącznikã -ë-, 
wezmë: sédmënórt, òsmënórt, czë wëstãpùjącé w jesz jinszich wariantach -  wezmë: 
wësok(ò)celnô, dalek(ò)widzący? Ale mie sã wëdôwô, że to -e- wëstãpùje barżi 
przë przëdôwnikach, np. głupiemądri, wielenórtowi, wielegòdzynny, wielekrotny 
czë w przësłówkach, np. wielekrotnie | |  -no (wielekrotny i wielekrotnie | |  -no 
wzãté są ze słowôrza Zëchtë). Przë rzeczownikach jô bë jednak dôł wszãdze -o-, 
np. wielonórt /  -kąt. Dlô „pòrządkù” pòwinno bëc téż: piãconórt. „Łącznik” -o- 
wëstãpùje wikszim dzélã w „naturalny” kaszëbiznie (jak i w pòlszczëznie), np. 
jasnozelony, cemnomòdri, równolegli, krzëwòległi, dobrodëszny, małowôrtny, sédmio- 
raczi (sédmioraczéklósczi25). Tej, pòdług mie: a) prawidłowò zbùdowóné są fòrmë: 
sztërobòk, sztëronórt, sztëroscón; téż: wielerazowô całka, wieleszlabizowi (to ju 
z terminologii gramaticzny); b) nieprawidłowé sã: wielemión, wielenórt, wiele- 
scón. wielerazowòsc.

Ò  jinszich mni czë barżi systemòwëch sprawach (np. bądze mòwa przë leż- 
noscë, w kòmentarzach do kónkretnëch słów.

25 Zdzisław Stieber, Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich, s. 94. -  dokładniészi 
zôpis: sédmiôraki kluski.
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Przëkładë wątplëwëch rozwiązaniów problemów jãzëkòwëch 
w terminologii RKJ

1. w terminologii matematiczno-geometriczny:

kawelk ‘ułamek’ -  Czemù nié: ùłómk, liczëcz z ùłómkama/ na ùłómkach? (Czeszë 
i Słowacë mają ùlomek | |  -mok, Ruscë: drob, Serbowie razlomak) 

kawelkòwi dzél ‘część ułamkowa’ -  Czemù nié: dzél ùłómkòwi, dzél a. czãsc ùłómka, 
ùłómkòwô?

wielëc ‘mnożyć’ -  Czemù nié: mnożëc? To słowò wszëtcë Kaszëbi znają. 
wielnik ‘mnożnik’ -  Czemù nié: mnożnik?
dodôwnik ‘składnik’ -  Czemù nié: składnik? Kò gôdô sã składac cos do grëpë. 
bezrelatiwnô wôrtnota ‘wartość bezwzględna’ -  Czemù nié: bezwzglãdnô wôrtno- 

ta a. wôrtosc? Kò je wzgląd i òglądac, wëglądac, co prôwda, zachòwóné leno 
na pôłniu Kaszëb.

ùłożënk wespółrzãdnëch ‘układ współrzędnych’ -  Kùnôszk -ënk ùlubiony przez 
Trepczikã. Le czemù ni mòże bëc: ùkłôd współrzãdnëch? Kò je słowò ùkła- 
dac.

diferencjô ‘różniczka’ -  Czemù nié: różniczka?
diferencyjny rechùnk ‘rachunek różniczkowy’ -  Czemù nié: różniczkòwi rechùnk? 
dofùlowanié ‘dopełnianie’ -  Błąd. Pòwinno bëc: dofùl(ow)iwanié. -  Ale czemù 

nié: dopełni(w)anié?
dzejnik ‘czynnik’ -  Czemù nié: czinnik? To dzejanié je neologizmã (czë cerkew- 

nosłowiańsczim archajizmã...).
rzeszné dzejanié ‘działanie łączne’ -  Je rzeszac (= wiãzac) i łãczëc. Ale słowò rzesz- 

ny je wierã sztëczné. Jem za: łącznym dzejanim. Mëszlã, że tegò łącznégò 
nicht nie pòmili z łąkòwim.

substitucjô ‘podstawienie’ -  Ni mòże bëc: pòdstawienié?
wielerazowô całka ‘całka wielokrotna’ -  W  kaszëbiznie téż jistnieją słowa wiele

krotny /  -tnie (òb. Sy VI, s. 130), a nawet wielekrocëc sã. Tej lepi, szëkòwni: 
wielekrotnô całka.

wielerazowòsc ‘wielokrotność’ -  Lepi: wielekrotnosc. -  Uzasadnienié òb. wëżi. 
nórt -  Je nórt, ale je téż (téż kaszëbsczi) kąt. Rozmiejã, że ten nórt je òsoblëwie 

kaszëbsczi. Ale ò synonimie kąt pòwinno sã téż mòże dzes nadczidnąc? 
dôl ‘odległość’ -  (błąd! dôl(ô) = pol. dal); pòwinno bëc: òdległosc 
òbrócënk ‘obrót’ -  Czemù nié: òbrót? Kò òbrócënk nicht nie gôdô. 
fùlny nórt ‘kąt pełny’ -  W  żëwi mòwie, ani w słowôrzach nôùkòwëch słowa fùlny 

ni ma. Ale je pełen, pełny ( | |  pôłny) -  le że tak je pò pòlskù téż, temù RKJ 
preferëje niemiecką nalecëznã.

rówizna ‘płaszczyzna’ -  A jak mdze pol. nierówna płaszczyzna? -  Wierã nierów- 
nosc, nierówny plachc. Ale lepi dac synonim: płôszczëzna. Kò -sk- wëmieniwô
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sã ze -szcz- (plaskati /  (roz)plaszczëc -  robic plaskatim, a nawet płaszczëc sã 
‘pòniżac sã, pòdchlebiac sã’. A słowò rówizna ju je ùżiwóné w znaczenim 
pòl. równina i tam sam w zn. pòl. poziom, płaszczyzna pozioma (a wierã Trep- 
czik bë rôd ùżiwôł gò w zn. równosc...).

równoleżnobòk ‘równoległobok’ -  Je równolegli i ew. równo leżący, mòże téż 
i równoleżny? Ale pò co jinaczi jak pò pòlskù? 

równoleżnoscón ‘równoległościan’-  Pò co taczé przejinacziwanié? 
równoremieniowi trzënórt ‘trójkąt równoramienny’ -  Wëgòdniészé je: równore- 

mienny
rzucënk ‘rzut’ -  Chto gôdô rzucënk?...
sczidłi stóżk ‘stożek ścięty’ -  Czemù ni mòże bëc: scãti? To sczidłi je na pewno 

apartniészé. Ale sczidłi = pòl. utrącony, ale téż strącony, np. sczidłé jabka (za 
pòmòcą pôłczi rzucony na drzéwiã). Pò sczidniãcym (ùczidniãcym) stożka 
pôłką òstôwô òbczidłô (pòszarpónô) pòwierzchniô /  płôszczëzna, nierówny 
plachc (nierównô rówizna...), a pò scãcym nożã -  pòwierzchniô głôdkô. 

strzédnô symetrio ‘symetria środkowa’ -  Prôwdac, strzédny = westrzédny. Ale 
strzédny mô jesz zn. pòl. średni i przeciętny, umiarkowany. Dlôte lepi mdze 
westrzédnô symetriô, bò to je jednoznaczné. 

strzédny nórt ‘kąt środkowy’ -  Jak pòwëżi.
syntéza ‘synteza’ -  Lepi synteza. Ju le ju z tim wëszukiwanim niejistniejącëch apart- 

noscy.
szlachòwnota figùrów ‘podobieństwo figur’ -  Òmówienié niżi. 
szlachòwny trzënórt ‘trójkąt podobny’-  Òmówienié niżi. 
szlachùjącéfigùrë ‘figury podobne’-  Òmówienié niżi.
rechùnk prôwdoszlachòwnotë ‘rachunek prawdopodobieństwa’; teòriô prôwdosz- 

lachòwnotë ‘teoria prawdopodobieństwa’ -  Òmówienié niżi.
-  Jistnieje ‘szlachòwac za kògùm’ = bëc pòdobny do kògò. Słowa szlachòwny, 

szlachòwnota pòchòdzą òd Trepczika; szlachùjący téż mòże bëc. Ù Zëchtë je 
szlachòta (nié: -wnota), i synonim: pòdobiéństwò, ewentualnie pòdoba (leno 
w zwroce: na pòdobã). Jô bë jednak sã trzimôł wzoru pòlsczégò i nie ekspe- 
rimentowôł. Kò w jinym môlu -  terminologii gramaticzny zatwierdzony przez 
RKJ -  mómë pòchwôtë ze zastosowanim drżénia -pòdob-, w słowach: ùpòdo- 
bnienié, òdpòdobnienié, np. bënësłowné ùpòdobnienié. Tej ‘podobieństwo fi
gur’ to bë bëło: pòdobiéństwò figùr(ów) itp. Przë leżnoscë: skąd i pò co ten 
sztriszk labializacyjny nad o w słowie teòriô? 

wiéchrzëzna ‘powierzchnia’ -  Ten wiéchrz (i neologizm òd niegò ùtwòrzony), to 
nie je òglowòkaszëbskô apartnosc, chòc wierã tam sam sã trôfiô na całim 
òbrëmim Kaszëb? Zëchta nawetka tegò nie zapisôł. Je wiele taczich 
„przestôwków”, np.pòkrzëwa -  kòprzëwa (téż czes. koprziwa), m żi- żmi, top 
-  pòt, tëpa -  pëta, pòwrózk - pòrwózk.

relatiwny ‘względny’ -  Zelë je kasz. wzgląd, tej òpłacy sã przëjąc téż tã pòlaszëznã... 
Jô bë dôł jakò słowa bliskòznaczné: relatiwny, wzglãdny.
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rëmiô ‘przestrzeń’ -  Je téż kaszëbsczé słowò przestrzeń, a żelë ni ma, pòwinno 
bëc. Jô to słowò ùżiwóm. Czeszë mają: prostor -  ù nich pro- = pòl. prze-. A ta 
rëmiô je neologizmã, òd rum ‘miescé, plac’, np. N i ma rëmù. Òbrëmic 
sã ‘zmiescëc sã’. No wszëtkò doticzi casnégò placu, zamkłégò w scanach. 
A przestrzeń to brzmi jak przestworza, lëft... 

ùjimné lëczbë ‘liczby ujemne’ -  Òmówienié niżi. 
ùjimny nórt ‘kąt ujemny’ -  Òmówienié niżi. 
nieùjimné lëczbë ‘liczby nieujemne’ -  Òmówienié niżi.
-  Jô jem za fòrmą słowã ùjemny, tak jak lëdze są przënãcony w pòlsczi szkòle. 

W  słowôrzach Zëchtë, Lorentza czë Ramùłta ni ma przëkładu z przëdôwnikã 
ò drżéniu -jim-. Są le neologizmë Trepczika wjimny, òbjimny. Z drëdżi stronë 
mómë kaszëbsczé tajemny, jemny (arch. z Ramùłta: w zn. dobri, łagódny) 
i mòże pòlaszącéprzëjemny, wzajemny, mòże téżpòjemny...

wësadzonô brëła ‘bryła -  Nôlepi: wëpùkłô brëła
wësadzonô figùra ‘figura wypukła’ -  Nôlepi: wëpùkłô figùra
wësadzony wielenórt ‘wielokąt wypukły’ -  Nôlepi: wëpùkłi wielonórt | |  -kąt
-  To wësadzony je słowã wieleznacznym (np. wësadzëc dzeckò na topùszk) 

i w zn. pòl. wypukły mało plasticznym. A kò jistnieją słowa wëpãczëc sã 
(pol. dostać przepuklinę), wëpãklëna (pol. przepuklina ‘ruptura’) i mómë 
òbòcznosc pùczel | |  pãczel | |  pëczel. Tej co nóm szkòdzy przëjimnąc słowò 
wëpùkłi (ew. wëpãkłi, ale to sã parłãczi z tą wëpãklëną. W  kùńcu wszëtkò je 
z jednégò pnia, przër.pã(cz)k, pãkati, napãczniec, jaż... pãknąc. Przë leżnoscë: 
pòl. wybałuszony je òd niemiecczégò Bauch ‘brzëch’. Më téż ni mùszimë bëc 
we wszëtczim samòstójny i òriginalny.
W  mòjim słowôrzu:
wypukły ad wëpùkłi (Gò), ew. wëbrzëszony, brzëchati, wëpchłi, wëdãti, wësa
dzony; ew. nabrz(ë)miałi, napãczniałi; w zn. otyły: pãkati; ~kłe oczy wësa- 
dzoné /  wëtrzészczoné /  wëdãté /  złośl bùlé òczë [Ta baba mô taczé wëdãté 
òczë, że człowiek bë mógł sã ji wërzasnąc. 5y] 

zéro ‘zero’ -  Skąd to -é-, kò Kaszëbi tak nie gôdają. Tej: zero (na szczescé nul nie 
robi kònkùrencji...)

zérowinórt ‘kąt zerowy’ -  Zdrzë wëżi. Tej: zerowi.
wielëc ‘mnożyć’ -  U Zëchtë je le: a) wielëcsã (archajizm) = mnożëc sã (ò lëdzach 

i zwierzãtach); b) wielëcsã ò rëbach: plëszczëc sã, òkazëwac redosc żëwima 
ruchama. Ale wielëc w zn. mnożëc ni ma. Kaszëbi znają słowa mnożëc (sa), 
pòmnożëc, pòmnażac. Jô jem za nôtëralną mòwą, a nié sztëczną. Co jinégò, 
czejbë më ju ni mielë taczégò „nôtëralnégò” słowa... 

zwielëna ‘iloczyn’ -  To je ju nastãpstwò /  skùtk przëjãcô Trepczikòwégò wielëc 
w zn. mnożëc. Ale niech ju tak òstónie.
Chcemë jesz przërównac pòniższé pòchwôtë: 

zwielëna zbiérów ‘iloczyn zbiorów’ 
zwielonô fùnkcjô ‘funkcja potęgowa’
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pòtãga ‘potęga’ 
pòtãgòwanié ‘potęgowanie’
-  Widzymë, że pierszi pòchwôt, zwielëna zbiérów ‘iloczyn zbiorów’ je dobróny 

prawidłowo. Ale ju zwielonô fùnkcjô ‘funkcja potęgowa’ to barżi pòl. pomno
żona funkcja. Zôs pòtãga i pòtãgòwanié je tak jak w pòlsczim. 

zbiér ‘zbiór’ -  W  żëwi kaszëbiznie, co je pòswiôdczoné w słowôrzu Zëchtë, mómë 
zbiór (Latos bëłë dobrézbiorë... ). Prôwdac, w kaszëbiznie to e / é nie przeszło 
w o w słowach: (ja) biorę, (oni) biorą -  le: bierzã /  -rzą. Ale wëmiana e na o 
jistnieje na ògle tak samò jak w pòlszczëznie (w czeszëzne ju nié). Wezmë: 
miedwiédz -  miód, miesc -  miotła, wieczerzô -  wieczór, wiezc -  wiozlë | |  
wiezie itp. Trepczikòwe mëszlenié szło tu pòdobną drogą jak w jegò słowie 
rozwij -  prawidłowò: rozwój.

2. w terminologii terminologii gramaticzny:

bezrëszny ‘nieruchomy’ -  Jô znajã: nieruchòmi; ew. nierëchawi ‘pòmalëczny, zgni- 
łi’. Je téż Labùdowe: nierëszny i ù Zëchtë: niemôchny. Mòże bëc téż, w jin. 
zn. stojący -  bez ruchù | |  rëchù /  sztël /  cëchò): ew. intern. pòl. staticzny; 
nieruchomo -  to je: nieruchòmò /  sztël /  cëchò; ew. sztabil(no). Zëchta ani 
Lorentz słowa (nie)ruchòmi nie zapiselë. Mòże ùznelë je za pòlonizm? 

bënësłowné ùpòdobnienié | |  bënësłownô asymilacjô ‘upodobnienie -  Mòże bëc. 
Ale czë słowò wewnątrz jistnieje? Mòjim zdanim, jo. Mómë nawetk: wnãtrzk 
‘wą(t)piór’.

ùpòdobnienié -  ùpòdobnienié je lepszé òd niejistniejącégò słowa ùszlachòwanié... 
całowné ùpòdobnienié | |  całownô asymilacjô ‘upodobnienie całkowite, asymila

cja’ -  Czë całowny = pòlsczémù całkowity? Mòjim zdanim całowny znaczi: 
‘całi, w jednym sztëkù’, np. całownô cegła, a nié pòłówka cegłë. Mòżemë 
rozszerzëc to znaczenié. Ale jô słowò całkòwiti móm przëjãté w zn. pòl. 
całkowity, zupełny. Słowò całkòwiti nie je brzëdczé, a pòżëteczné (mómë 
tegò tipù: szpórowiti itp.)

copné ùpòdobnienié | |  copnô asymilacjô ‘upodobnienie wsteczne, asymilacja 
wsteczna’ -  Słowò (Trepczików neologizm?) copny je dosc ùdóné. Le 
ù Zëchtë mómë téż: wsteczny [wsteczny /  slédny dech (dosł. : ‘piôrd’). Sy I, 
s. 195]. Chëba, że wezniemë òd Trepczika synonim reakcjonowi... 

dwalëpny społzwak | |  bilabialny społzwak ‘spółgłoska dwuwargowa’ -  Są lëpë 
(z niemiecczégò) i wardżi. Bilabialny je taczim makaronizmã („nudlizmã”). 
Jô bë dôł jesz trzecy synonim: dwawargòwi. A w słowie społzwak doszło do 
òdnosowieniô?

jinicjalny przezwãk | |  jinicjalny akceńt ‘akcent inicjalny’ -  Czë nie pòwinno bëc: 
przëzwãk?. W  jinym môlu jesz je (do pòprawieniô) kòlumnowi /  szpaltowi 
przezwãk /  akceńt. W  sprawie -ń- w słowie akcent -  òb. wëżi: Systemòwé regù- 
lacje niechtërnëch znank jãzëkòwëch.
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kwalitatiwnô wëmiana ‘wymiana jakościowa’ -  Czemù nié jakòscowô? Kò słowò 
jakòsc je ù Zëchtë [„Nie dbajã /  dbóm ò tëlkòsc (jilosc), le ò jakòsc”.] 

kwantita ‘iloczas’ -  Czemù niéjiloczas? Kò jedny Kaszëbi gôdają kùle(ż) | |  -li(ż), 
drëdzë wiele(ż), a jesz jinszi kąsk z pòlska jile(ż). A wikszi dzél Kaszëbów 
nigdë w żëcym sã nie zetknie z tim słowã. Jô bë dôł le: jiloczas, a nã kwantitã 
bë czësto wëwalił.

kwantitatiwnô wëmiana ‘wymiana ilościowa’ -  Jô bë dôł: wëmiana jiloscowô. Zdrzë 
wëżi.

mòc | |  napiãcé ‘natężenie’ -  W  elektrice są to trzë różné pòchwôtë: mòc = 
napiãcé (symbòl: U -  we woltach) pòmnożoné przez natãżenié (I -  w ampe- 
rach). Tak téż jô to widzã w kaszëbiznie. Tej: natężenie = natãżenié... A mòc 
w kaszëbiznie je tim samim, co sëła. A napiãcé = naprãżenié, a barżi z nie
miecka: naszpanowanié, nasztramòwanié. 

nieszlabizowòùrobny zwãk ‘głoska niezgłoskotwórcza’ -  Czë Bóg swiat stwòrził, 
czë ùrobił? Czë zwãk ni mòże „twòrzëc” tak samò jak w pòlsczim jãzëkù? Dali 
jesz jeszlabizowòùrobny zwãk. Dôjta le (nie)szlabizotwórczi, a nie mdã gnërził. 

òdpòdobnienié | |  disymilacjô ‘odpodobnienie, dysymilacja’ -  Në wejle! Nalazło 
sã słowò pòdobné do pòlsczégò.

samòzwãk | |  wòkal -  Jô ten pòchwôt samòzwãk téż jem stosowôł i stosëjã. Ale 
czejbë bëła samògłoska, nijak bë mie nie przeszkôdzało. Kò mómë głos 
i zwãk. Gôdómëgłosno, a zwãczno mòżemë spiewac, grac... Tak samò pasëje 
Kaszëbóm słowò spółgłoska. A ten wòkal nie je nijak pòtrzébny, tim barżi, że 
w żargónie mùzycznym znaczi: spiéw. 

pauza ‘pauza’ -  A przerwa?
pòkroczné ùpòdobnienié | |  pòkrocznô asymilacjô ‘upodobnienie postępowe, asy

milacja postępowa’ -  Słowò pòstãpòwé je tak samò dobré, a nawetka barżi 
nôtëralné òd pòkrocznégò (kò pòkrok to je wierã neologizm?). Zôs ùpòdo- 
bnienié je barżi nôtëralné òd zeszlachòwaniô. 

słowny ‘wyrazowy’ -  A wërazowi? -  Òb. niżi
słowò ‘słowo, wyraz’ -  A wërôz, pl: wërazë? -  ùżiwają prof. J. Tréder i E. Prëcz- 

kòwsczi.
sparłaczenie społzwakow ‘grupa spółgłoskowa’ -  Przëkłôd òdnosowieniô samò- 

zwãków (i òdchileniégò: ó) w kaszëbiznie Radzëznë? 
społzwak | |  kònsonant ‘spółgłoska’ -  Tu téż òdnosowienié? A spółgłoska téż bë 

do kaszëbiznë pasowa.
sztabilny przezwãk | |  sztabilny akceńt ‘akcent stały’ -  A słowò stałi to . .. pies? 
szum, szëmù ‘szmer’ -  A szëmarzenié, szëmar, szëmëringa? 
tóniczny ‘toniczny’ -  A nié toniczny? Chòc ten tón. Dobrze, że chòc nié: -owi 
ùlëpòwienié | |  labializacjô ‘labializacja’ -  A ùwargòwienié? -  preferowanié 

niemczëznë?
wdich, wdëchù ‘wdech’ -  Na pewno mô bëc: wdech. Kò znajemë: Czejbë nié ten 

dech, to bë człowiek zdechł.
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wëdich, wëdëchù ‘wydech’ -  Mô bëc: wëdech. Òb. wëżi abò niżi. 
przëdech -  Në wejle! Jak sã to ùdało tim razã nie przejinaczëc? 
pòzwa - pòzwa, jak pòdôwô B. Zëchta, to je pòlsczé: przezwisko. Tëchpòzwów 

jesz je czilenôsce. Le czemù nié nazwa. -  Bò tak je pò pòlskù? A kò nôblëższim 
òdpòwiednikã pòlsczégò słowa nazwa je kaszëbsczé słowò nazwa... 

aglutinacjowô pòzwa ‘nazwa aglutynacyjna’ -  Tu je przëkłôd na manipùlacje 
przërostkama.

deminutiwnépòzwë ‘nazwy deminutywne’ (zdrobnienia) -  A pò kaszëbskù słowa 
zdrobnienia ni ma? A te pòzwë (nazwë)? Mòże tu chòdzy ò słowa? Słowa 
zdrobnioné -?

ekspresywnépòzwë ‘nazwy ekspresywne’ -  Czë na pewno -sywné? A mòże -syjné, 
abò.... ekspresowé? Kò ùniwersalny je przërostk: -owi. 

òdjimnô deriwacjô ‘derywacja ujemna’ -  Je słowò ùjma, a nié: òdjima... Mòżemë 
ùjimac i òdjimac ( | |  -jëmac). Ju le ju. Dôjta że: ùjemnô i bądze kwita. 

pòzwë dzejaniów ‘nazwy czynności’, ‘nomina agentis’ -  Czinnosc je blëższô czënic 
w naturalny mòwie, a dzejac je nowszim słowã, neologizmã. A te pòzwë to 
przezwë. Mô bëc: nazwë czinnoscy.

anielcyzm ‘anglicyzm’ -  Je òbòcznosc angel- | |  aniel-, z tim że aniel- sã parłãczi 
z aniołama, tej lepi przëjimnąc ten jednoznaczny anglicyzm. 

augmentatiwnô pòzwa ‘nazwa augmentatywna’ -  Chto z normalnëch lëdzy wié, 
co znaczi słowò augmentatiwny? -  Mòże:pògrëbiającô / pògrëbnô nazwa? Tëli 
ùczałëch głów bë mògło rôz cos wëmëslec. 

apelatiw ‘apelatyw’ (wyraz pospolity) -  Jak to je pò kaszëbskù? -  wierã:pòwszedné 
(abò: prosté /  zwëczajné /  codniowé) słowò 

krótkòznaczënk | |  synonim ‘bliskoznacznik’, ‘synonim’ -  Czemù nié téż blisko- 
znacznik abò òdpòwiednik. Ten -ënk mùszi bëc? 

potocyzm ’potocyzm’ -  Tu felëje znakù labializacji przëpò-. To je takô nibë łacëzna. 
W  nen spòsób bë mógł stwòrzëc: codniowizm, pòwszednizm... itp.. Je jesz 
barżi łacyńsczi kòlokwializm. Ale mòże: pòwszedné /  pòtoczné wërażenié
-  przër. apelatiw.

pòétizm ‘poetyzm’ -  Skądka to -é-? 
synonim -  òb. krótkòznaczënk
ùpersonowanié | |  personifikacjô ‘uosobienie’, ‘personifikacja’ -  Czemù nié: ùòso- 

bienié? Kò persona je słowã barżi cëzym òd òsobë. 
złożonô pòzwa | |  komponowónô pòzwa ‘nazwa złożona’, ‘nazwa komponowana’

-  Czemù nié nazwa? Przë leżnoscë: k.ómpònowónô -  ale lepi prosto: złożonô. 
szpëtnô mòwa | |  wulgarizm ‘wulgaryzm’ -  Òdpòwiednikã pòlsczégò szpetny je

kaszëbsczé: szpacny (czesczé: szpatny), ew. brzëdczi, nielusy... A to -ë- w szpë- 
je ju czësto z jiny parafii -  ...że téż Radzëzna taczé rzeczë pùszczô w òbiég! 

pòzwëzbiérów ‘nazwy zbiorów’, ‘nomina collectiva’ -  Pòwinno bëc zbiorów -  òb.
zbiér (1. w terminologii matematiczno-geometriczny) 

prozodiowô deriwacjô ‘derywacja prozodyczna’ -  Przërostk -owi!
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pòzwë noszącëch znanczi ‘nazwy nosicieli cech’, ‘nomina attributiva’ -  Mòże 
atribùtiwów /  znankòwników, a czemù nié nosëcelów abò nôszôczów znank? 

ùlëpòwienié | |  labializacjô ‘labializacja’ -  Abò ùwargòwienié. 
przëwtór ‘przyśpiew’ -  Czë to je to samò, co przëspiéw? 
rësënowi społzwak ‘spółgłoska szczelinowa’ -  Pòwinno bëc: spółzwãk 
rëszny przezwãk | |  rëszny akceńt ‘akcent ruchomy’ -  Mô bëc przëzwãk. 
samòzwãk | |  wòkal ‘samogłoska’ -  A ni mòże bëc samògłoska? A wòkal w żargó- 

nie mùzycznym znaczi: spiéw.
sonorny społzwak ‘spółgłoska sonorna’ -  Co Kaszëbóm mówi słowò sonorny? 

Mòże: półòtemkłi?
szlabizowòùrobny zwãk ‘głoska zgłoskotwórcza’ -  Wierã zwãk zwãkòtwórczi...? 
zastãpòwné zdłużenié ‘wzdłużenie zastępcze’ -  A zastãpczé ni mòże bëc? Kò mómë 

czasnik zastãpic i jegò wielekrotny wariant zastãpòwac. Mómë téż rzeczow
nik zastãpca.

zmitczony zwãk | |  spalatalizowóny zwãk ‘głoska zmiękczona, głoska spalatalizo- 
wana’ (w terminologii mùzyczny zmitczony zwãk bądze òznôczôł co jinégò) 

absorpcjô ‘absorpcja’ -  Mòże bëc téż: wchłónianié /  wchłoniwanié, ew. wchło- 
niãcé

ameliorizm ‘amelioryzm’ (wyraz o dodatnim znaczeniu) -  pò kaszëbskù: słowò /  
wërôz ò dodatnym znaczenim

anielcyzm ‘anglicyzm’ -  Jô bë béł za fòrmama anglicyzm abò angelsczizm 
anojkonim ‘anojkonim’ (nazwa obiektu niezamieszkałego) -  Pò pòlskù: pusto

stan... Mòżepùstostón? -  (to grecczé oj- w słowie ekùmena je przetranspòno- 
wóné na e- ).

antroponim ‘antroponim’ (nazwa osobowa) -  Pò kasz.: nazwa òsobòwô. 
apelatiw ‘apelatyw’ (wyraz pospolity)- wierã: prosté /  zwëczajné /  codniowésłowò 
biôłorutenizm ‘białorutenizm’ -  Je: rusycyzm -  tej téż: biôłorusycyzm a. biôło- 

rusczëzna f
dikcjonôrz ‘dykcjonarz’ -  Słowôrz | |  -wnik? 
sztrukturalné znaczenié ‘znaczenie strukturalne’ 
leksykón ‘leksykon’ -  Słowôrz | |  -wnik?
mieszaniészeregów ‘mieszanie szeregów’ -  Wierã miészanié régów / rzãdów? 
neologizm | |  nowisłów ‘neologizm’, ‘nowotwór’ -  Tu -i- w fónkcji łącznika. A ni 

mòże bëc nowòsłów abò nen przekãsny nowòtwór, jak pò pòlskù? 
rzeklëna ‘powiedzenie’ -  Abò: pòwiedzenié -  mòże téż w zn.: jidiom? 
sekundarnô pòzwa ‘nazwa sekundarna’ -  Tu -n- (zamiast: -ń-). Przez niedopa- 

trzenié? Jô pòpiéróm tu to -n-. 
semen ‘semen’ -  Nie je to: semiã, plemiã, pòkòlenié, ród? 
stilizacjô | |  sztilizacjô ‘stylizacja’ -  Tu prawie sztil-. -  òb. Słowôrz Zëchtë. 
ùpersonowanié | |  personifikacjô ‘uosobienie’, ‘personifikacja’ -  Czemù nié téż: 

ùòsobienié?
antónim ‘antonim’ -  Wierã -o-?
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copnô deriwacjô ‘derywacja wsteczna’ -  Òb. copné upodobnienie. 
deriwat | |  òdprowôdné słowo | |  słowotworzbno fòrmacjô ‘derywat’, ‘wyraz po

chodny’, ‘formacja słowotwórcza’ -  To òdprowôdné je słowã czësto sztëcznym 
i niejasnym. Trepczik miôł za wzór ùkrajińsczégòprowydnika... U Zëchtë je 
prowadnica ‘gãs, co prowadzy karno w szkòdã’. Lepi pòchòdny. A w słowie 
słowotworzbno òbeszło sã bez znaków diaktricznëch... Òd jiny stronë zdrzec, 
pòwinno bëc wierã słowòtwòrzebnô? Jô bë òstôł przë słowie słowòtwórczô. 

fùńdacjô ‘fundacja’ -  fùndacjô? 
neòlogizm ‘neologizm’ -  neòlogizm?
òdprowôdnésłowò | |  pòchódné słowò ‘wyraz pochodny’ -  Òb. deriwat. 
paradigmatowô słowotworzba ‘słowotwórstwo paradygmatyczne’ -  A labializacjô? 
słowotworzba | |  deriwacjô ‘słowotwórstwo’, ‘derywacja’ -  Słowòtwòrzba mòże 

bëc ew. jakno synonim słowa słowòtwórstwò. 
słowotworzbne spòdlé | |  mòtiwùjącésłowo | |  baza ‘podstawa słowotwórcza’, ‘wy

raz motywujący’, ‘wyraz fundujący’, ‘baza’ -  Zelë jidze ò słowotworzbne 
òb. deriwat. Słowò spòdlé je sztëczné, ale jakno synonim słowa tło mòże bëc. 
Le je nôtëralné słowòpòdstawa -  Tej: pòdstawa słowòtwórczô.

3. w terminologii z teorii lëteraturë:

Tuwò le skrótowò. Móm taczé pitania do RKJ:
• Czemù piszącë ò pòwiescë, mómë ùżëwac pòchwôtu roman?
• Czemù czëtac ni mòżemë bôjczi (czë pòwiôstczi, kôrbiónczi), leno prawie 

łżónkã?
• Czim sã różni scena òd zdrzadni? -  Mòjim zdanim zdrzadniô je Trepczikòwim 

òdpòwiednikã pòchwôtu scena, a Radzëzna pòdôwô (kasz.) zdrzadniô -  pòl 
‘odsłona’ -  a kò mòże téż bëc kasz. òdsłona.

• Czë òdpòwiednikã pòl. ‘pamiętnik’ je kasz. dniewnik -  jak pòdôwô RKJ?
• Czë znanka je òdpòwiednikã pòl. słowa symbol?
• Czë drama je òdpòwiednikã pòl. słowa dramat? -  A jaczi tej je òdpòwiednik 

słowa pòl. drama?
• Czë znaczenié mô rozróżnianié (nie)labializowónégò ò/ o w słowach: anafòra, 

epifòra -  metafora?
• Czë słowò narrator razy w kaszëbiznie, że trzeba je zastãpòwac òpòwiôdôczã?
• Czemù trzeba gadac bòhatéra, heroja a nié bòhater, heroj?
• Czemù trzeba gadac i pisac pòéma, drama, téma, a nié: pòemat, dramat, 

temat? Jaczé je tegò logiczné ùzasadnienié?
• Czemù Kaszëbi mùszą gadac i pisac fabùla, titel, artikel? -  Dlôte, że tak 

pòstanowił J. Trepczik abò A. Labùda?
• Czë jakò religijny mòże bëc ùżiwóny leno pòchwôt nôbòżny? Kò religijny téż 

mógłbë òbòczno jistniec.
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• Czim sã czerowa RKJ, czej przëjãła taczé hewò przërostczi nëch terminów- 
przëmiotników:
patriotny (pòl. patriotyczny), miłotny (pòl. miłosny), epizodny (pòl. epizodyczny)? 
refleksjowi (pol. refleksyjny), sytuacjowi (pòl. sytuacyjny), jinwòkacjowi (pòl. 
inwokacyjny), antikòwi (pòl.(antyczny), psychòlogòwi (pòl. psychologiczny), 
ekspresjonizmòwi (pòl. elspresjonistyczny) 
telewizjowi (pòl. telewizyjny)
kabaretny (pòl. kabaretowi), artistny (pòl. artystyczny) 
epikòwi (pòl. epicki), pòezjowi (pòl. poetycki) 
radiowi (pòl. radiowy), groteskòwi (pòl. groteskowy) 
romaticzny (pòl. romantyczny)?

W  znaczenim pòl. gatunki epickie Radzëzna bédëje epikòwé ôrtë (co bë 
w przełożenim na pòlsczé brzmiało: epiczne rodzaje). Timczasã epika je jednym 
z trzech ôrtów (rodzajów). A w pòlsczi terminologii teor.-lëter. je przëjãté, że 
w kòżdim z nëch rodzajów sã mieszczą rozmajité gatënczi...

Jakno òdpòwiednik pòl. terminu świat przedstawiony RKJ bédëje: swiat òkôzó- 
ny /  pòkôzóny. Czë słowa przedstawiac, przedstawiony nie jistnieją w kaszëbiznie?

Zôs czas òpisóny / gwësny mô bëc òdpòwiednikã pòlsczégò: czas określony. 
Czë w kaszëbiznie je słowò kreslëc? Wedle mie jo.

W  teorii lëteraturë pòl. podmiot zbiorowy mô swòje kónkretné znaczenié. 
Kò ni mòżemë gò zastãpic zéwiszczã RKJ liricznépòstacëje. Dze tu je precyzjô?...

Lirika sytuacjowô/ stójnô -  to słowò stójny wëmëslił Trepczik jakò òdpòwied- 
nik pòlsczégò (i pòdług mie téż kaszëbsczégò) słowa sytuacyjny? Ale czë ten 
neologizm je logiczny...? Pò kaszëbskù je stón (pòl.: stan) -  tegò stanu, a nié 
stój(u)... Stójnô lirika wëdôwô mie sã to bëc w nôlepszim przëpôdkù baro daleką 
analogią...

Taczé ë jinszé wërąpiónczi, kòlbrzegòwé dramë, nieprzeriwné wiérztë, 
wprowôdzczi i jinszé absurda gwësno wprowôdzają jich autorów w dobré hùmòra, 
a taczégò jak jô, szarégò człowieka mògą doprowadzëc nôlżi do szału abò jiny 
tradżedii...

4. w „terminologii kalãdarzowi”:

gromnjcznik. ‘luty’ -  kaszëbsczé je: gromicznik
smùtan, lëstopadnik ‘listopad’ -  Le nazwa tegò miesąca /  ksãżëca pòdónô je 

w dwùch wersjach. A kò kòżdi z nich pòsôdô taką òbòczną nazwa. Te nazwë, 
jesz nié wszëtczé, jem wëmiénił w Słowôrzu normatiwnym. Ten smùtan wierã 
je neologizmã A. Labùdë.

pòzymk ‘przedwiośnie’ -  Zëchta: (s)pòzymk = pol. koniec wiosny; a przedzymk /  
nôzymk = pòl. przedwiośnie 

zymk ‘wiosna’ -  Òstôł przeòczony przez RKJ 
jôchim, przednówk ‘przednówek’ -  Jesz je conômni: przedeżniwk
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stronëswiata ‘strony świata’ (Uchwała Nr 5/RJK/2007) -  Tu: ‘strona’. A dze jindze 
(Uchwała Nr 6/RJK/09): starna 

zôpôd ‘zachód’ -  Je téż: zôchód 
norda ‘północ’ -  Je téż: północ, noc 
reno (r) -  Je téż: pòrenë. 
w pôłnié (wp) -  Je téż: òprzëpôłnié.
naprzëmiôr -  a naprzëkłôd | |  przikłôd? Abò: wezmëna to /  dôjmëna to, hewò(le). 
12 w pôłnié (wp) -  Mòże bëc téż: òprzëpôłnié /  -nim 
1 pò pôłnim (pp) -  Abò: pò pôłniu

5. w terminologii jinfòrmaticzny (kómpùtrowi):

pòrtôl ‘portal’ -  Kò ten pòrtôl, to pórta ‘bróma, dwiérze’ -  prôwdac, òzdobné 
wëwińcowanié nad dwiérzama. Ale mòże słowò pórta bë tu sprawiło? A żelë 
nié, tej: pórtal. To -ôl tu brzmi jakòs dzëkò.

83-kluczowôplata (wëm.: òsemdzesąttrzëkluczowôplata) ‘klawiatura 83-klawiszo- 
wa’ -  Dokładné przetłómaczenié ang. keyboard. Ale kò Kaszëbi znają słowa 
klawisz(owi), klawiatura. A klucz(owi) je słowã wieleznacznym. Ta klawia
tura pòwinna bëc tu przënômni synonimã. A to òsem-... je pôłniowòkasz., 
barżi na nordã je òsmë-. Zelë pòpiérôta nocnokasz. apartnoscë tipù cwiardi, 
tej trzeba bëc kónsekwentny.

szpacjô -  Skąd tosz-? Òb. wëżi: Terminologiô cëzégòpòchòdzeniô, w jaczi wëstãpùje 
st- II szt- abò sp- | |  szp-. 

adaptér ‘adapter’ -  Skąd to -é-?
adresowi katalóg ‘katalog adresowy’ -  To -óg pewno jak róg, Bóg? Leno że rok, 

sok, krok brzmi pòdobnie, a pò co lëdzóm ùtrudniwac żëcé. Ale kò mògã sã 
pòddac, wòlô RKJ...

adresa, adresë ‘adres’ -  Ta adresa mie pôchnie mòcno naftaliną, Przënômni pòwin- 
na bëc dopùszczonô òbòcznosc: adres II -sa. 

algebra Boole’a (wëm.: algebra Bula) | |  Boolowskô szëkba ‘algebra Boole’a, 
wyszukiwanie Boolowskie’ -  Mòże ta szëkba (archajizm) je i piãknô, ale 
wë-szukiwanié je barżi zrozëmiałé. A do te szëkba sã kąskã parłãczi z szëkã, 
szëkòwnotą.

antiwirus ‘antywirus’ -  Mòże téż bëc: procëmwirus i przecywwirus. 
apartnéznaczi ‘znaki specjalne’ -  Lepi specjalnéznaczi, bò słowò apartné je wiele- 

znaczné.
szëfrowanié -  Wierã szifrowanié? -  Òb. niżi: cëfrowi
cëfrowi ‘cyfrowy’ -  Wierã cyfrowi. W  jinym môlu je: rzimsczé cyfrë ‘cyfry rzym

skie’. Mëszlã, że to ë (w -ëfr-) je kąsk sztëczné, przënômni na dzysészim 
etapie.

bezzwòrkòwô plata ‘płyta bezzworkowa’?! -  Pòl. worek to je kasz. miech, tej 
bezmiechòwô? A mòże to je z ang. work-?...
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ceńtralnô jednostka ‘jednostka centralna’ -  Tu mómë taką hiperpòprawnosc. 
Ò tëch elementach piszã wëżi. Òb. Systemòwéregulacje niechtërnëch tipòwëch 
znank jãzëkòwëch.

célnoszmërg ‘unicasting, unicast’ -  Célny rzut? Ò słowie szmërgac òsóbno -  òb. 
szerokszmërganié | |  szerokszmërg. Przë leżnoscë: w żëwi mòwie wierã nie 
jistnieje słowò szmërg (rzut -  to jo). Ale czemù RKJ przëjãła Trepczikòwati 
rzucënk, a przë tim szmërgù jakòs sã òbeszło bez tegò -ënk?... 

cëgaństwò ‘żart, fałszywy alarm’ -  ? 
cëlinder ‘cylinder’ -  Wierã: cy-?
chwatkô jigra ‘gra zręcznościowa’ -  Chwatczi to je chùtczi, zrãczny, a nié: zrãczno- 

scowi. Në, ale kò trzeba wiedno jinaczi jak pò pòlskù. 
cyberneticznô rëmiô ‘cyberprzestrzeń’ -  Ò słowie rëmiô òb. wëżi: 1. w termino

logii matematiczno-geometriczny.
czãstota ‘częstotliwość -  Co jinégò je czãstota | |  -stosc, a co jinégò czãstotlëwòsc 
czerownik ‘sterownik, program obsługi urządzenia, detonator’ -  Są słowa kasz. 

czer(owac) i ster(owac). Czemù w pòlsczim pòchwôce je ster- a w kaszëbsczim 
czer-?

czeszéń ‘schowek’ -  Mòże bëc. Ale je téż: schówk, skriwka. 
czësti darmôk ‘public domain’ -  To darmôk je tegò tipù, co pól. darmocha. Nie 

znajã angelsczégò, ale mie to wëzdrzi na pùbliczną (wspólną /  pòspólną -  
mòże i darmòwą) domenã -  pòle? pòl. przestrzeń? Mòże: darmòwé òbrëmié 
abò: wszëtkò za darmò / za darmôka?

czëtnik wiadłów ‘czytnik wiadomości, czytnik newsów’ -  News to je wierã: no
wina. Tej jakò synonim: czëtnik nowinów. 

domôcô starna_- Chto dzys tak gôdô?
katalóg -  Czë to oó- je kònieczné? Jô wiém, że je: (p)róg, Bóg itd. Ale téż sok, 

krok. A blok, blog...?
dotëżnik jinternetowi zamkłoscë ‘dostawca treści internetowych’ -  Ten dotëżnik 

i ta zamkłosc to są Trepczikòwé neologizmë. A dostôwca brzmi naturalnie. 
Z trescą je kąsk gòrzi. Jô to słowò móm ju przëjãté do swégò słowôrza, 
za Ramùłã [Ona mie pòwiôda tresc ti ksążczi. Ra]. Mòże: dostôwca jinterne- 
towëch jinfcj rmacji /  nowinów?

dóné ‘dane’ -  Trepczik wëmëslił pòdôwczi, a jô ju sã z tim òswòjił. Mòże dac 
synonimë: pòdôwczi, dóné.

dóńdzenié (do lopka) ‘ścieżka dostępu’ -  Mòże bëc téż, òbòczno: stegna dostãpù 
/  przëstãpù.

dóńdzenié (midzë elemeńtama sécë) ‘ścieżka’ -  Czemù stegnë ni mòże bëc? 
dwapùnkt | |  : ‘dwukropek, ( : )’ -  Je kropka ipónkt,pónkcëk, tej mòże dwùkropk 

i... kropka.
dwastronowégranié ‘odtwarzanie dwustronne’ -  To dwastronowé mòże i je barżi 

kaszëbsczé jak dwùstronné | |  dwastronné...? Ale granié to je co jinszégò jak 
òdtwôrzanié.
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ekstra kluczplata ‘klawiatura dodatkowa’ -  Czë słowò dodatkowi jistnieje? A żelë 
nié, tej jak je pò kaszëbskù dodatk | |  dodôwk? Ò kluczplace òb. kluczplata 

elektroniczny cedel_‘elektroniczny certyfikat’ -  Cedel to je bële jaczi kwit, kôrtka.
A certyfikat cos pòwôżniészégò: swiadectwò, dokùment ùrzãdowi. 

elektroniczny dëtk ‘elektroniczny pieniądz’ -  Dodac synonim: pieniądz. 
elektroniczny miészk. ‘elektroniczny portfel’ -  W  mieszku dokùmentë bë sã pògnio- 

tłë... Mòże lepi: elektroniczna teczka /  kartoteka | |  kartoteka? 
elektroniczny podpis | |  cëfrowi podpis | |  cëfrowô sygnatura -  Tu mómë òbòk 

sebie cëf- i sygn-. Czemù w jednym słowie je ë, w drëdżim -i- /  -y-? Mòjim 
zdanim to i/y je blëższé prôwdë. Przër. cëfrowi 

nôczãsczi zadôwóné pitania -  Je nôczãszczi | |  -scy.
falszëwi neurón ‘sztuczny neuron’ -  Słowò falszëwi je wieleznaczné (= téż pól.

zawistny, obłudny, zazdrosny). Mòże dodac: sztëczny, oszëkańczi. 
falszëwô jinteligencjô ‘sztuczna inteligencja’ -  Jô bë dôł sztëcznô /  kùńsztownô jin- 

teligencjô
femtosekùńda ‘femtosekunda’ -  To je ta sama sprawa jak z -en- | -ań-, chòc je 

kùńda. Ale jô bë òstawił: sekunda. 
filter (przëszëkanim dónëch) ‘filtr’ -  Dónëch / podôwków. 
adaptér -  Mómë np. méster, kùczer, ster itp., tej: adapter.
graficzny jinterfejs brëkownika | |  GUI ‘graficzny interfejs użytkownika, GUI’

-  Je słowò ùżë(wa)c czë nié? Tej je téż ùżëtkownik -  przënômni jô je ùżi- 
wóm. A ten brëkownik to je „rhódzëznowizna”?

grôjk MP3 ‘odtwarzacz MP3’ -  Ten grôjk to tak żartoblëwie. A na pòwôżno?
-  Wierã odtwôrzôcz.

hasło ‘hasło’ -  Trepczik bédowôł zéwiszcze -  pòdług mie je to ùdóny neologizm. 
Co prôwda, òkôzało sã, że w słowôrzu Trepczika tegò ni ma. A. Labùda mô: 
zéw.

heksadecymalny | |  szesnôstkowi | |  Hex ‘heksadecymalny, szesnastkowy, Hex’
-  Heks sã parłãczi z heksą, tj. czarownicą.

herarchiczny system lopków ‘hierarchiczny system plików’ -  Czemù he- a nié hie-?
Czë Kaszëbi nie są w stanie tegò wëmówic? 

herarchiô ‘hierarchia’ -  Jak wëżi.
jinternetowô kamera -  Wierã jak głëpéra? Ale jô bë dôł: kamera. 
jinternetowô przëstawka ‘przystawka internetowa’ -  Wierã: przëstôwka. 
jizba përpotów ‘pokój rozmów’ -  To le tak do szpòrtu. A na pòwôżno: jizba 

rozmowów.
kachlowi rendering ‘rendering kafelkowy’ -  Wierã: kachelkowi. 
karnôl ‘kanał’ (jinternetowi karnôl ‘kanał internetowy’) -  Ten karnôl dzys ju 

pôchnie starzëzną. Dzys sã gôdô: kanôł, -ału. 
kasowanie | |  usëwame kasowanie, usuwanie -  usëwac, ale: usuwanie 
klient-serwer ‘klient-serwer’ -  A nié: klijent? 
klucz ‘klawisz’ -  Òbòczno: klawisz /  klucz.
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kluczplata ‘klawiatura’ -  Òbòczno: klawiatura /  kluczplata. 
kòmpùter, kòmpùtra ‘komputer, jednostka centralna’ -  Wierã: kóm -? 
kôrbiónka ‘komunikator internetowy, czat’ -  Jô sã na tim nie znają, ale kôrbiónka 

= bôjka, pòwiôstka? Ten czat to mòże je: pilaczka? Czat bë téż mógł òstac, 
bò kasz. czatowac = dulczëc, pilowac. A kòmùnikatór bë téż mógł bëc, żelë 
òn kòmùs cos mówi.

kôrta ‘zakładka’ -  Wierã zakłôdka, bò kôrta je wieleznaczné. 
kriptoanalizô ‘kryptoanaliza’ -  Mô bëc: analiza
krzemòwô sodlëna ‘krzemowa dolina’ -  Lepi dolëzna, bò ta sodlëna to je taczé 

metafòriczné i dwaznaczné.
kwereńda -  A nié kwerãda, jak (h)arãda? Jô le tak żartëjã... Ò -en- /  -eń- piszã 

òsóbno, wëżi.
laméra ‘lamer’ -  Mòże òbòczno: lamer | |  laméra. Co to je, jô nie wiém. Ale je 

kasz. lamówka, òbsziwka.
larwa adresë | |  larwapòdsécë ‘maska adresu, maska podsieci’ -  Je téż pò kaszëb- 

skù, òbòczno maska. Przër. maskòwóné hasło 
lëniô pòlétów ‘wiersz polecenia’ -  Czë lëniô to nie je tu réżka? A mòże: stegna? 
zesztëkòwanié ‘defragmentacja’ -  To je, prôwdac, dobri òdpòwiednik, ale jô bë 

jesz dodôł òdpòwiednik: złożenié nazôd /  do grëpë, skómpletowanié itp. 
szpektór diskù ‘menadżer dysku’ -  Mòże bëc téż zarządca 
znak pòdsztrëchniãcô -  Pòwinno bëc: pòdsztrichniãcô 
sztrek ‘ścieżka’ -  A stegna?
sztrómnik ‘zasilacz’ -  Jô znajã ten sztróm, ale terô ju lëdze gôdają prąd. Pitanié: 

czë chcemë pòdtrzëmiwac w kaszëbiznie taczé nalecëznë? Ale mùszã 
przëznac, że ten sztrómnik jakò półpòwôżny pòchwôt swój szëk mô. 

sztrómòwi filter | |  procëmprzepiãcowi filter | |  procëmzakłóceniowi -  Jem za prą
dowi, zamiast sztrómòwi.

lësëna ‘audyt’ -  To òd wëlësëc = wëcknąc... ? Kò to je takô pòetickô przenosniô. 
Lepi: dokładnô /  całownô kóntrola, dokładné /  całowné sprawdzenié; ew. 
rewizjô, audit.

lëtrôł, lëtrała ‘literał’ -  Cëż to je za gadzëna? Mòże: lët(e)rownica? 
logicznô jigra ‘gra logiczna’ -  (ji)gra -  Mòże bëc: gra | |  jigra. Tajigra to stôropòlsczé 

słowò, w kaszëbiznie, tak samò jak w pòlszczëznie, dzys sztëczné. 
lokalny host ‘host lokalny’ -  Co to je ten host (pò czeskù: gòsc)? Nie dô sã tegò 

gòsca skaszëbic?
lopk ‘plik’ -  Ten lopk to je barżizwitk, a zôsplik je jak sztôpelk. Òstateczno mòże 

bëc lopk. Ale jô bë dôł òbòczno: lopk / plik. 
magistrala dónëch -  Trepczik: pòdôwczi -  tej: magistrala pòdôwków? 
magneticzny disk ‘dysk magnetyczny, nośnik magnetyczny’ -  Mòże bëc téż: 

nosnik.
makro | |  makropòlét ‘makro, makropolecenie’ -  Mòże bëc: pòlét | |  pòlécenié 

abò: nôkôz, rozkôz.
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maskòwóné hasło_‘hasło maskowane’ -  Tu mómë słowò maskòwóné (nié: zalar- 
wòwóné), ale mòże: ùtajoné? zmiłkòwé? Na hasło Trepczik przódë pòdôwôł: 
zéwiszcze, Labùda: zéw.

mërk H TM L  ‘znacznik HTML’ -  Błąd. Mô bëc: merk = znak. Ale znacznik to je 
znacznik, a nié znak; ew. maczera = znacznik w ògrodnictwie... do cygnieniô 
rówków na zôgónie.

mëslnik | |  minus ‘myślnik, minus’ -  Mëslnik -  Trepczik: mëslëna 
miara kòmpresji ‘współczynnik kompresji’ -  Miara je słowò wieloznaczné. A kò 

mòże smiało bëc: współczinnik -  le nié: wes-. (kò czënic = robic.). Ale: kom
presji.

miara òbrazu ‘format obrazu’ -  Òbrazu | |  -za. 
midiwieżô ‘miditower’ -  Wieżô | |  -ża midi? 
milisekùńda | |  ms ‘milisekunda, ms’ - uń- ?
mòrdôrz spamù ‘zabójca spamu’ -  Zabójca je téż, a nawetka barżi kaszëbsczim 

słowã. A tegò spamù sã nie dô skaszëbic czë zesłowiańszczëc? 
netikéta ‘netykieta’ -  Domiszlóm sã, że to je „zbitka” net- (séc) i -etiketa?. Tej: 

etiketa sécë | |  żart netiketa”. Ale -ke-, nié -ké-. 
nëk ‘napęd’ -  Co prôwda, nëk mòże służëc òbòczno w żargònie fachòwim. Ale 

dokładniészi je Trepczików nanëk abò „pòlaszący”: nôpãd -  jô w słowôrzu 
bédëjã: nanëk, nôpãd. Bò wezmë nëczi kómpùtra = nôskwarë, nôwartë, 
zagrania...

nieaktiwnô łączba | |  zdechłô łączba ‘nieaktywny link, martwy odsyłacz’ -  lepi: 
martwô /  nieaktiwnô łączba. A odsyłacz to òdséłôcz abò barżi pò bëlackù: 
-sél-, tej: martwi òdséłôcz.

niewspółbieżny | |  niewspółbieżnéprzenôszanié ‘asynchroniczny, transmisja asyn
chroniczna’ -  Pòwinne bëc òsóbno dwa pòchwôtë. Znak | |  je ùżiwóny bar- 
żi na òbòcznosc foneticzną słów. To słowò asynchroniczny téż mòżemë 
òbòczno ùżëwac. Tej: „niewspółbieżné przenôszanié /  asynchronicznô trans- 
misjô.

niezanôléżnô adresa | |  richtich adresa ‘adres bezwzględny, adres rzeczywisty’ -  
To richtich, to je tak „richtich” pò kaszëbskù pòwiedzóné... że to je:prôwdzëwi 
/  fakticzny adres?

nôwias ‘nawias’ -  Ale dze jindze klamra. Tej: nôwias/  klamra. 
nôwrót ‘pętla zwrotna’ -  Mòże òbrotniskò i dodatkòwò: zwrotnô petlëca /  zôdzerzga. 
òbmiestny zwãk | |  rëmny zwãk ‘dźwięk przestrzenny’ -  Je téż kaszëbsczé słowò 

przestrzéń ...(Czeszë mają: prostor). Tej: przestrzenny zwãk/ głos; ew. rozléga- 
jący sã głos

òbrôzk ‘ikona’ -  Ew. òbrôzk /  ikona
òbsłegowipaczét ‘service pack, zestaw poprawek, pakiet serwisowy’ -  Miało bëc 

-ë-, ale pòwinno bëc: òbsługòwi (chòc je: òbsłëga | |  òbsługa; służëc | |  słëżëc 
-  le: òn służi). Mòże bëc, jakno synonim: serwisowi.
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òchróna przed zôpisã | |  blokada zôpisu ‘ochrona przed zapisem, blokada zapisu’ 
-  Mô bëc: òchrona. Je téż: chronic, ale: cm  chróni. 

òdgrzéwnik ‘radiator’ -  Ten òdgrzéwnik je milny. Lepi radiatór, ew. chłodnica, 
òdprowôdzôcz cepła. To òdgrzéwnik parłãczi sã z òdgrzewac: òdgrzéwóné pôłnié 
‘wëstëdłé i jesz rôz pòdgrzóné’.

òdswiéżenié ‘aktualizacja, upgrade’ -  Téż dodatkòwò: aktualizacjô 
òjcowi katalóg ‘katalog nadrzędny’ -  Jem za: katalog
òjcowô domena ‘domena macierzysta’ -  Zelë, tej òjcowa abò: òjcowistô, òjczëstô. 

Ale tu je matczëna... Zôs pòl. macierzysty = kasz. domôcy, rodny; ew. rzad: 
macerzińsczi

òkno rozmòwë ‘okno dialogowe’ -  Abò dodatkòwò téż: òkno dialogòwé 
òperacyjny system ‘system operacyjny’ -  Mòże: òperacyjny /  robòcy? 
paraméter (uszczegołowienie pòlétu) | |  argument ‘parametr (2), argument’ -  Tu 

argument bez -ń- le przez niedopatrzenié. To ùszczegółowienié, błãdno pi- 
sóné, swiôdczi ò tim, że szczegół i szczególny RKJ téż ùwôżô za słowa 
kaszëbsczé (jô téż, a Lorentz pòdôwô nawet: szczególc). Zamiast słowa ùszcze- 
gółowienié mòże jesz bëc: sprecyzowanie, dokładni pòdóné /  sfòrmùłowóné 
pòlecenié.

parłaga ‘intruz’ -  Mô bëc: parłãga. W  mòjim słowôrzu: intruz m czł. natarczywy, 
natrętny, bezceremonialny: parłãżnik, parłãga, wcësniélc, wcyskajk, nalinôcz, 
ùprzikrzańc, ùprzikrzélc m, ùprzikrzadło n 

paser ‘paser’ -  Czë to nie je: òdbiérôcz, òdbiérnik, òdbiérca -  rzeczi ùkradłëch?
Na pòl. odbiornik radiowy jô móm kasz. òdbiornik radiowi. 

pasyk menu (wëm.:pasyk meni) ‘pasek menu’ -  To menu bë szło zastãpic (z biédą) 
przez: spis /  lësta rzeczi

pasyk nôrzãdzów ‘pasek narzędzi’ -  Jesz nié wszãdze panëje kùnôszk -ów, np. 
lëdzy, dzecy i... nôrzãdzy.

pasyk titla ‘pasek tytułu’ -  Ten titel brzmi tak jak titk. Jô bë gò òdrzucył i zastąpił 
przez nôdpis abò tituł; tej: pasyk nôdpisu | |  titułu. 

pasywnégłosniczi ‘głośniki pasywne’ -  To brzëmi wnet jak pasowné. Mòże tej: 
biérné, nieczinné, nieaktiwné, ew. wëłączoné, nieùżiwóné (chwilowò), mało 
użiwóné?

patróna | |  kartridż | |  toner ‘kartridż, kaseta, toner’ -  Tapatróna w zn. pòl. nabój, 
ładunek -  le szportã, żartoblëwie. Przë leżnoscë: nabój | |  nôbój téż mòże 
bëc kaszëbsczim słowã.

pék ‘wskaźnik’ -  Jô sã na tim nie znajã, alepék = prékel, czikc,pikel, sztëk òbczidłi 
gałãzë. A pòl. wskaźnik to bë mógł bëc kasz. wskaznik (a mòże: wskôznik, 
abòpòkôzajk?). Kò je téż: wskôz(k)a -  pòl. wskazówka. 

përpòtë ‘pogawędka’ -  Te përpòtë wierã do le szportu, a na pòwôżno: rozgôdka, 
lok: pògôdajka, pògôduszka f  

szpacjô ‘twarda spacja’, co sã parłãczi ze szpacëzną... 
dowslôdë -  pòwinno bëc: dowsladë
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placowanié starnów ‘pozycjonowanie stron’ -  Dzys: stronów 
pòcztowô aliasa ‘alias pocztowy’ -  Skąd to -a? Ale co to je za zwierzã, to aliasa? 
pòcztowô kôstka ‘skrzynka pocztowa’ -  W  normalny wëmòwie ten germanizm 

brzmi kistka (kystka), ale czemù RKJ wëstrzégô sã słowa skrzinka? 
podkłodka pòd mësz ‘mousepad, podkładka pod mysz’ -  pòpraw. pòdkłôdka 
pòdskôcnik ‘znak zachęty’ -  Dodatkòwò: znak zachãtë
pòlét | |  kòmenda ‘komenda, polecenie’ -  Mòże bëc i pòlecenié, nôkôz, rozkôz. 

A tu jakòs sã òbeszło bez -ń-.
pòmagér ‘kreator’ -  Czemù -ér nié -er. Ale nie je topòmòcnik? Le co mô pòmòcnik 

do stwórcë? Mòże: pòmòcnik w twòrzenim. 
pòrt jigrów ‘port gier’ -  Bez labializacji:port. Na temat jigrë piszã w jinszim môlu. 
pòzwa brëkòwnika ‘identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika’ -  Nazwa 

ùżëtkòwnika
pôrowi bit ‘bit parzystości’ -  Bit pôrzëstoscë
prawa przistãpù ‘prawa dostępu’ -  Zelë Wa ju skaszëbiła listã na lëstã, tej tim 

barżi to przi- na przë-. To bë bëło czims naturalnym. Kò je przëstãpòwac. 
prëzgòlenié ‘rozsiewanie, cieniowanie’ -  Chto z Kaszëbów wié, co znaczi to 

lokalné słowò? Czemù nié: rozséwanié, céniowanié?
Print Screen (wëm.: print-skrin) ‘Print Screen’ -  Nie dô sã przetłómaczëc? 
priwatny klucz | |  krëjamny klucz ‘klucz prywatny, klucz tajny’ -  Słowò tajny je 

jesz barżi kaszëbsczé.
przecygnij i pùsc | |  przenôszanié ‘przeciągnij i upuść, przenoszenie’ -  Zelë mómë 

nocnokasz. cwiardi itp., tej: pùscë.
przeczerowanié ‘przekierowanie, przekazywanie, readresacja’ -  Dodac: przeka- 

zywanié na jinszi adres. 
przedstôwca ‘agent’ -  Dodac: agent 
przesëniãcé ‘odległość’ -  A òdległosc?
przetwòrnik A/D  | |  analogòwò cëfrowi -  Brawò! Òbeszło sã bez -ënk itp. 
przezroczësti ‘przeźroczysty’ -  Są kasz.: przezdrzélny i mni tu pasownéprzezérny, 

je téż niemczący: klôr. 
przigòdowô jiqra ‘gra przygodowa’ -  Przë-? 
przistãpòwékónto ‘konto dostępowe’-  Przë-? /  do-
rechùbnik | |  rechùbnik nawiedzeniów ‘licznik, licznik odwiedzin’ -  Je liczëc 

( | |  lëczëc) i rechòwac. To pierszé je barżi kaszëbsczé, słowiańsczé. Czë wa 
doma môta rechùbnik kW h -  prądu /  widu? 

rechùnkòwô tabela ‘arkusz kalkulacyjny’ -  Kalkulacyjny arkùsz téż je dobri. 
régòwéprzenôszanié ‘transmisja szeregowa’ -  Słowò transmisjô téż mòże bëc. 
rëchtowanié ‘formatowanie’ -  Nié lepi f ormatowanie:?
richtosc ‘poprawność’ -  Czë ta richtosc je zrozëmiałô dlô kògòs? A pòprawnosc 

ni mòże bëc?
ROM (wëm.: rom) | |  pamiãc le do czëtaniô ‘ROM, pamięć tylko do odczytu’ 

-  Do òdczëtu
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router mostu ‘router pomostu’ —Pòmòst pò kasz. téż mòże bëc. Ale jeżlë mòst 
sprawi... Bò mòże jesz bëc: ława. A co to je ten router? 

rozkòscérznô lësta ‘lista dystrybucyjna’ -  Dystrybucyjny to je pòdług mòjégò 
słowôrza: distribùcyjny, doticzący rozprowôdzaniégò | |  -niô /  rozdzélaniô 
| |  rozdzeliwaniô /  rozpòwszechnianiô (np. towaru), Tej: distribùcyjnô lësta 
(zestôwk fónkcji służącëch distribùcji /  rozpòwszechnianiô czegòs?). 

rozproszony przerób ‘przetwarzanie rozproszone’ -  Przetwôrzanié 
rozsztëkòwanié ‘fragmentacja’ -  Mòże: fragmentacjô /  rozkłôdanié na sztëczi 
rozwlekłô kòmpùtrowô séc | |  rozwlekłô séc ‘rozległa sieć komputerowa, sieć roz

legła’ -  Słowò rozległi je téż, tej: rozległô kóm- | |  kom -...” 
równoległéprzenôszanié ‘transmisja równoległa’ -  Dodac: równoległô transmisjô. 
rum ‘spacja’ -  Ten rum mòże sã kòmùs milëc. Lepi: „spacjô /  rozstãp? 
samòrozladowiwający ‘samorozpakowujący’ -  To samòrozladowiwający jidze 

skrocëc ò jednã szlabizã: samòrozladiwający. Ale samòrozpakòwùjący téż mdze 
pò kaszëbskù dobrze 

chip (wëm.: czip) -  Czemù nié: czip? 
schòwóny wirus ‘wirus ukryty’ -  A ùkrëti? 
składôk ‘składak, noname PC’ -  Mô bëc: skłôdôk
skłôd dónëch ‘hurtownia danych’ -  Nen skłôd je dosc milący (np. w zecerstwie /  

drëkarstwie...). Mòże: magazyn /  hùrtowniô dónëch (pòdôwków)? 
skript ‘skrypt’ -  Czë synonimã je notatnik?
slot | |  szufladowé gniôzdo ‘slot, gniazdo szufladkowe’ -  Szuflôdowé /  -dkòwé 
słowarzowô atak.a ‘atak słownikowy’ -  Nicht dzys nie gôdô: ataka, le atak. 
smiecëch ‘kosz’ -  A kòsz (na smiecë)? Ten smiecëch mòże òznaczac człowieka 

nieluségò.
spam ‘spam, bulk e-mail, mielonka’ -  A dze òsta mielónka, chtos zjôdł? 
statistika nawiedzeniów ‘statystyka odwiedzin’ -  Nawiedzënów /  Òdwiedzënów. 
stojącé ‘tower’ -  Nie je to wieżô | |  -ża?
strëżné media | |  strëżné przeselanié dónëch ‘media strumieniowe, strumieniowe 

przesyłanie danych’ -  Czemù nié strëmieniowé? To strëżné mie wëzdrzi na 
„radzëznowiznã”.

stróż ‘monitor’ -  Tu je jakôs pòmiłka.
stróż ekranu ‘wygaszacz ekranu’ -  Mòże bëc téż: wëgôszôcz a. gasnik (chòc to za 

òstré...)
strzig, strzëgù | | / | |  ùkòs ‘slash, /, ukośnik, znak dzielenia’ -  Jô na ukośnik bédëjã: 

szrôcnik. Ten ùkòs to je nowszé słowò, ale... 
subwoofer (wëm.: sabłufer) | |  niskòtonowi głosnik ‘subwoofer, głośnik niskoto- 

nowy’ -  Tegò subwoofera czësto wëwalëc. Mòże jesz bëc głosnik basowi. 
surround (wëm.: soraund) ‘surround’ -  Skaszëbic to! 
swòjnosc ‘prywatność’ -  Dodac: priwatnosc 
system lopków ‘system plików’ -  Dodac: system plików
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jinterpretéra ‘interpretator’ -  Nie jesta wa za dalek w przódkù? Jô bë chòc òbòczno 
dôł: jinterpretator.

szerokszmërganié | |  szerokszmërg broadcasting (wëmbroudkasting) | |  broadcast 
‘broadcasting, broadcast’ -  Mëszlã, że -rzucanié i -rzut brzmi barżi statecz
no. Mie to szmërganié sã wëdôwô taczim niedbałim rzucanim. 

szëchtowô jigra | |  szëchtówka ‘gra platformowa, platformówka’ -  Kò szëchtowi to 
je pòl. warstwowy. A mòże bëc téżplatfòrmòwô. Ajigra to je stôropòlszczëzna. 

szëkôcz ‘wyszukiwarka, szperacz’ -  Mie wëdôwô sã, że szukôcz bë béł blëższi 
prôwdë, ale mòże wëszukiwôcz abò wëszukiwarka (le nié: -ôrka -  bò to 
w òdniesenim do lëdzy) bë bëłë jesz lepszé? 

szifrëjący klucz ‘klucz szyfrujący’ -  Tu je (wedle mie dobrze) szif-, a dze jindze 
bëło szëf-.

szorfarwë ‘głębia koloru’ -  Ju le ju z tim szorã, lepi: głãbiô.
szpektór maszinów ‘menadżer urządzeń’ -  W  zn. menadżer mòże bëc téż zarządca.

W  zn. urządzeń mòże bëc ùrządzeniów. 
szpédżel | |  szpéglowi serwer ‘mirror, serwer lustrzany’ -  Je jesz zdrzadło 
sztrek ‘ścieżka’ -  A stegna?
szuflada ‘kieszeń, szuflada’ -  Pò kasz. szuflôda, a czeszéń jakò synonim? 
szuńdëdónëch ‘nośnik danych’ -  Ale metafòra! (A gdze je rozsądk RKJ?). Dôjta 

le: nosnik (pòdôwków). 
telekònferencjô -  Kón /  -kon-
termòwtapiającô drëkarka ‘drukarka termowtapiająca’ -  Mëszlã, że termòwtô- 

piającô
timczasny lopk ‘plik tymczasowy’ -  Je barżi ùżiwóné: timczasowi.
timeout (wëm.: tajmaut) ‘timeout’ -  Skaszëbic!
tur (dzél diskù) ‘ścieżka’ -  Abò: stegna
tur (w sécë) ‘trasa, marszruta’ -  Abò: droga, trasa
tuszowalny disk | |  wëjimóny disk ‘dysk wymienny’ -  Në tu ju Wa përznã prze- 

sadzëła. Dac: wëmienny.
ùdôwnô jigra ‘gra symulacyjna’ -  Udôwnô je słowã mało precyzyjnym. Lepi symù- 

lacyjnô.
ùlëbë, ùlëbów ‘ulubione’ -  Dodac: ùlubioné 
ułożenié ‘formatowanie (2)’ -  Dac téż: fcj rmatowanié 
ułożenié starnë ‘układ strony’ -  Mòże bëc téż: ùkłôd 
ułożenié tekstu ‘formatowanie tekstu’-  Dac téż: formatowanié 
ùłożony tekst ‘tekst formatowany’-  Dac téż: fcarmatowóny 
ùnikòd ‘unicode’ -  Skaszëbic i òdlabializowac!
ùstôw, ùstawù ‘konfiguracja’ -  Ten ùstôw to je „trepczikòwizna”, ale mòże bëc. 

Chòc jô bë dôł ùstawienié /  kónfigùracjô
ùwidzenia ‘preferencje, opcje’ -  Te ùwidzenia (pol. upodobania) szlachùją za 

ùwidama ‘halucynacjama’. Dac: preferencje /  preferowóné (a. ùlubioné) spò- 
sobë dzejaniô?
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wespółprocesór ‘koprocesor, współprocesor’ -  Mô bëc: współ-. 
wespółrobiącô wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość kooperatywna’ -  Tu to 

we- bë ju ew. mògło òstac. Le współrobiący to mòże bëc współprôcëjący. 
Ale mòże ten jidiotizm, to „masło maslané”, bë czësto zastąpił przez wspólnô 
| |  pòspólnô robòta czë cos pòdobnégò.

wëjimk ‘sektor’ [startowi wëjimk | |  rozrëchòwi wëjimk] ‘sektor startowy, sektor 
rozruchowy’ -  Ten wëjimk znaczi wëjątk. A kò sektor mòże bëc (nôwëżi 
zmienic na: sektór). Czekawé, że przë słowie startowi sã òbeszło bez sz- (tak 
gôdają Słowôcë).

wëkrzëknik | |  ! ‘wykrzyknik, !’ -  Jem za: wëkrziknik, bò krzëk je ò wiele rzôdszé, 
nigle krzik.

wëlézeniowé maszinë ‘urządzenie wyjściowe’ -  Lepi: kùńcowé (ew. wëchòdné) 
urządzenie ”. To wëlézeniowé brzmi smiészno. A pòza tim nie wiadomò, czë 
to wyjście -  kasz. wińdzenié je na pòczątkù czë na kùńcu. Czej wëchòdzymë 
z dodomù, to je pòczątk drodżi dokądkas... A maszina to je ùrzadzenié 
mechaniczné, a tu mómë elektronikã.

wënëk ‘ban’ -  Jô bë dôł kara wëgnaniô. Zëc na wëgnanim /  wënëkù, ale wënëknąc 
‘rëszëc z môla, wëbiegnąc’

wëzdrzatk | |  design (wëm: dizajn) ‘design’ -  To angelsczé słowò mô znaczenia 
pòlsczé: plan, zamiar (kasz. ùdba, zamiar); cel, wzór; szkic; ew. planować 
itp. A wëzdrzatk, neol Trepczika = pol. wygląd. Wierã chòdzy ò znaczenié: 
wzór; szkic (ew. plan). Tej mòże: plan?, ew. céchùnk, szkic? 

wiadło ‘post’ -  Mòże synonimë: nowina /  wiadomòsc.
widné pióro ‘pióro świetlne” -  Mòże swietlné /  swiécącé /  jaskré /  ew. widowé, bò 

widny = jasny. A kò je swiecëc i rzôdczé: swiatło. 
widnikòwi pòrtôl ‘portal horyzontalny’ -  Widnikòwô pórta /  widnikòwi portal. 

Bò żelë poziomy -  to (w mòjim słowôrzu neologizm) niwelny; ew. leżący 
w niwlu; leżący do (a. wedle / pòdług) niwlu 

widny kabel ‘światłowód’ -  Lepi òstac przë pòl. swiatłowód abò widowód. Mòże 
jesz bë ùszło: swietlny kabel, bò widowi to bë bëło pòl. elektryczny, kò wid 
= ... prąd, sztróm.

wieledzélowi wirus ‘wirus wieloczęściowy, wirus złożony’ -  Téż: złożony ew. wiele- 
czãscowi.

wieleplacowô licencjô, wieleplacowi licencji ‘licencja grupowa’ -  A grëpòwô /  
zbiorowô?

wielepòstacjowi wirus ‘wirus polimorficzny’ -  Jô bë bédowôł -pòstacowi, bò ta 
pòstacjô mô znaczenié: zjawa.

wieleprocesorowòta ‘wieloprocesorowość’ -  Przërostk -osc je krotszi i wëgòdniészi. 
wieleprzistãp ‘wielodostęp’ -  Jô bë te przi- zmienił na przë-. Zelë lista > lësta. 
wieleszmërganié ‘multiemisja, multicasing’ -  To emisjô = szmërganié?... A nié: 

wëséłanié, promieniowanie? -  Przër. téż: szerokszmërganié wielewarstwòwô 
architektura | |  trzëwarstwòwô architektura ‘architektura wielowarstwowa,
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architektura trzywarstwowa’ -  Jeszëchta (niem.) i wiôrszta, tej: wieleszëchtowô 
/  wielewiôrsztowô architektura.

wielewątkòwòta ‘wielowątkowość’ -  Przërostk -osc je krotszi i wëgòdniészi. 
wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość’ -  Jw. 
wielezwãcznota ‘polifonia’ -  Jw. Ale trzeba dac téż: polifóniô. 
wielëna ramków na sekùńdã ‘liczba klatek na sekundę’ -  Chto z nieùczałëch 

Kaszëbów znaje słowò wielëna?
wirtualnô maszina ‘maszyna wirtualna, urządzenie wirtualne’ -  Dodac: wirtualné 

ùrządzenié.
wirtualny czerownik maszinë ‘wirtualny sterownik urządzenia’ -  Czemù nié: ste

rownik?
wirtualny rënk | |  e-rënk ‘wirtualny rynek, e-market’ -  Mòże hańdel a. jôrmark? 
wizytowô starna | |  mikrostarna ‘microsite, strona wizytówka’ -  A wizytówka? 
wladënk ‘upload’ -  A ladowanié, pakòwanié?
wlézeniowémaszinë ‘urządzenie wejściowe’ -  Tu lëczba mnogô, tam pòjedinczô? 

Tu maszina, tam ùrządzenié. A to wlézeniowé piãkné słowò... Mòże ùrządze- 
nié (aparat) pòczątkòwé (-wi) /  wstãpné? -  Przër. wëlézeniowé maszinë 

wòrtôl | |  tematiczny pòrtôl ‘wortal, portal tematyczny’ -  Dodac: pórta tematicznô 
a. pórtal tematiczny ’’-  òb. pòrtôl 

wólańt ‘wolant’ -  Nie je to czer (Trepczik) -  pol. kierownica? 
wskazëjącémaszinë ‘urządzenie wskazujące’ -  Je pòj. lëczba: ùrządzeniéwskazëjącé. 
wskôz, wskazu ‘odwołanie’ -  A òdwòłanié a. òdniesenié?
współbiéżné przenôszanié ‘transmisja synchroniczna’ -  Wejleno! òbeszło sã bez 

-e- (wespół...). Jô to pòpiéróm, bò tak Kaszëbi gôdają. 
wtëczka | |  plugin (wëm.: plagin) ‘wtyczka, plugin’ -  Jednak wticzka 
wtiłstrzig, wtiłstrzëgù | |  \  ‘backslash’ -  Ten -strzig brzmi jak strzik. A slasch to je 

cãcé, szrama abò cąc | |  cyc, rznąc, kaléczëc. Mòże cãcé w tił? 
wzmacniôk ‘wzmacniak’ -  Lepi: wzmôcniôk abò wzmòcniwôcz. 
zabezpieczeniédónëch ‘zabezpieczenie danych’ -  Trepczik: ...pòdôwków 
załóżka ‘zakładka’ -  A zakłôdka? Je czasnik dokònóny założëc i niedokònóny 

zakładac...
zasobë brëkòwnika ‘zasoby użytkownika’ -  Òb. graficzny jinterfejs brëkòwnika 
zdechłi klucz ‘martwy klawisz’ -  Lepi martwi klucz
zestôwk kluczów ‘kombinacja klawiszy’ -  Klucz je wieleznaczny. Lepi klawiszów 
zgniłô pòczta ‘poczta ślimacza’ -  Lepi: pòmalëcznô pòczta
zgódnota ‘kompatybilność, zgodność’ -  Abò -òsc. Słowa kómpatibilnosc /  -lny téż 

wôrt je stosowac
zgùbiony lińcuch ‘zgubiony łańcuch, utracony łańcuch’ -  Abò: ùtracony 
zladënk ‘download’ -  Mòże lepi: (ro)zladowanié?
znak pòdsztrëchniãcô | |  _ ‘znak podkreślenia, _’ -  Znak pòdsztrichniãcô /  pòd- 

kresleniô | |  -niégò"
znak równotë | |  = ‘znak równości, = ’ -  Abò: -òscë.
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zniszczenie głowice ‘uszkodzenie głowicy’ -  Tu je: uszkodzenie 
zrzut ekranu ‘zrzut ekranu’ -  Brawo! Nié: zrzucënk!
zwiastnik ‘zwiastun’ -  Wiedno jinaczi jak pò pòlskù i jak pò kaszëbskù... Zëchta 

mô: zwiastun.
zwielnik CD (w ë m zwielnik si-di) ‘duplikator CD’ -  Abò: pòwielôcz.

6. w terminologii òraganów władzë państwowi:

òrgana państwòwi wëszëznë ‘organa władzy państwowej’ -  Jô jem za znónym mie 
słowã: wëższëzna. To wësz- je wierã taczim ùproszczenim fòneticznym. 

prezydeńt ‘prezydent’ -  Ò tim -eń- òsóbno.
premiéra, przédnik Radzëznë Minystrów ‘premier’ -  A premier ni mòże bëc? 
wicepremiera, zastãpnikprzédnika RadzëznëMinystrów ‘wicepremier’ -  A zastãpca? 
minyster gòspòdarzënkù ‘minister gospodarki’ -  Acha, gospodarka to nie je pò 

kaszëbskù...
minyster bënowëch sprawów i administracji ‘minister spraw wewnętrznych i admi

nistracji’ -  A wewnãtrznëch téż bë bëło pò kaszëbskù? 
minyster regionalnégò rozwiju ‘minister rozwoju regionalnego’ -  RKJ pòpiérô ten 

błąd. A zamiast gnoju, bądze: gniju?
minyster robòtëi spòlëznowipòliticzi ‘minister pracy i polityki społecznej’ -  A spò- 

łeczny?
minyster jinfrasztrukturë ‘minister infrastruktury’ -  Ò tim wëżi, òsóbno. 
minyster państwòwégò skarbu ‘minister skarbu państwa’ -  Czemù nié: skarbu pań

stwa?
minyster nôùczi i wëższégò sztôłceniô ‘minister nauki i szkolnictwa wyższego’ -  Tu 

mómë wëższ-. A szkòlnictwa ni mòże bëc? 
minyster dëtkòwiznë ‘minister finansów’ -  Ta dëtkòwizna nie brzmi za stateczno. 
minyster gbùrzeniô i rozwiju wsë ‘minister rolnictwa i rozwoju wsi’ -  To słowò 

rolnictwò bë bëło dlô Kaszëbów za trudné do wëpòwiedzeniô? 
minyster bùtnowëch sprawów ‘minister spraw zagranicznych’ -  A zagrańcznëch 

niżódną miarą sã nie dô? 
pòsélc ‘poseł’ -  U Zëchtë jepòséł... jak bik.
Kòmisjô Administracji i Bënowëch Sprawów ‘Komisja Administracji i Spraw Wew

nętrznych’ -  Przër z jinszi ùchwałë: Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka.

Kòmisjô do Sprawów Państwòwégò Dozéru ‘Komisja do Spraw Kontroli Państwo
wej’ -  Dozér = pòl. i kasz. dozór, a kontrolã téż më znajemë. Ale mòże bëc 
ten dozér.

Kòmisjô do Sprawów Szpecjalnëch Służbów 
Kòmisjô Pòsélcowi Eticzi ‘Komisja Etyki Poselskiej’ -  Òb. pòsélc 
Kòmisjô Pùbliczny Dëtkòwiznë ‘Komisja Finansów Publicznych’ -  Òb. minyster 

dëtkòwiznë
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Kòmisjô Gòspòdarzënkù ‘Komisja Gospodarki’ -  Òb. minyster gòspòdarzënkù
— Ten gòspòdarzënk to je „radzëznowizna”.

Kòmisjô Łączbë z Pòlôchama za Greńcą — Fòrmë tipù greńca òpisóné òsóbno, 
wëżi.

Kòmisjô Nôrodnëch i Etnicznëch Miészëznów — Na temat słowa mniészi ju nierôz 
jem wierã pisôł. Pòwinno bëc: Mniészëzna a. Mniészosc.

Kòmisjô Òchronë Strzodowiska, Nôtërnëch Bòkadnosców i Lasowiznë ‘Komisja 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa’ — Prôwdac, je 
nôtëra, ale nôtërny i bòkadnosc to są ju Trepczikòwe neologizmë. W  termi
nologii jinfòrmaticzny bëło: zasobë brëkòwnika ‘zasoby użytkownika’. Jô bë 
dôł: Zasobów Naturalnëch.

Ùchwôlënkòwò Kòmisjô ‘Komisja Ustawodawcza’ — Wierã je różnica midzë 
ùchwałą a ùstawą? A ten ùchwôlënk.... 

parlameńt ‘parlament’
Nôrodné Zéńdzenié ‘Zgromadzenie Narodowe’ — A Zgromadzenie?

7. w terminologii słowiznë sportowi

Nôpiérwi chcã sã òdniesc do czile òglowëch pòchwôtów:

spòrt ‘sport’ — Mészlã, że w tim słowie nie pòwinno bëc labializacji o, bò fòrma 
spòrt brzmi sztëczno.

spòrtowé karno ‘zespół sportowy’ — Mëszlã, że téż słowa zespół czë grëpa mògą 
bëc ùżiwóné. Ale karno je nôbarżi wôrtné zaléceniô. 

turniér ‘turniej’ — Terô wszëtcë znają tã spólszczoną fòrmã, tej: turniej, ew. tur- 
niéj [tegò /  w tim —nieju].

miónczi ‘zawody’ — Słowò miónczi = (wë)mijónczi, pòl. wyścigi. Tu mómë roz- 
szerzenié znaczeniégò (przez Trepczika). Rozmiejã, że w kòżdi wietwi spor
tu wëstãpùje element „miónków”, tj. kónkùrencji (chto pierszi, mòcniészi, 
lepszi, chto dali czë wëżi skòczi itd.). Jednak jak tej nazwac wyścig(i)? Strzód 
pòchwôtów pòdónëch przez RKJ tegò ni ma. Jô w swòjim słowôrzu przëjął 
pòl. zawòdë. (Czeszë na to mają: zawod, zapas).

Hewò wëjimk z mégò słowôrza:
zawody pl sp zawòdë pl; ew. turniej m; ew. rozgriwczi, biôtczi = walczi, 
miónczi (= pol. wyścigi) spòrtowé; ew. jigrzëskapl; ew. biôtkòwanié n; roz- 
griwka, biôtka = walka, rozgriwka, kónkùrencjô f  {‘miónczi’ etym: mijónczi
-  por. (wë)mijac (sã) = pol. wyścig(i) -  por.}; ~ody (wyścigi) kolarskie 
zawòdë /  miónczi kòlarsczé, turniej kòlarsczi, miónczi na kòłach a. kòłowé 
miónczi; ~ody (ew. pokazy) lotnicze zawòdë lotniczé /  lecbòwé (ew. pò- 
kôzczi lotniczé /  lecbòwé); ~ody (wyścigi) pływackie /  żeglarskie /  wodne 
płëwacczé /  żeglarsczé /  wòdné zawòdë /  miónczi; ~  lekkoatletyczne za- 
wòdë letkòatleticzné /  w letczi atletice; ~  w skoku w dal /  wzwyż zawòdë /
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turniej w skòkù w dôl /  wzwiż; ~  w skokach o tyczce zawòdë /  turniej 
w skòkach /  skôkanim ò /  przë ticzce /  z ticzką; ~  w podnoszeniu ciężarów 
zawòdë /  turniej w dwiganim /  pòdnôszannim cãżarów; ~  zapaśników 
zawòdë /  biôtczi /  turniej jimòwników; ~  (walki) bokserskie zawòdë (biôtczi 
/  walczi) bòksersczé /  piscarzi | |  -rzów /  piscowników; ~  (walki/ zapasy) 
judo(ków) /  w judo zawòdë (biôtczi /  jimë) dżudo(ków) /  w dżudo; w ~ody 
iść /  puścić się w ~ody jic w zawòdë; w zn. pójść na wyścigi: jic na miónczi; 
wziąć udział w ~ dach  wzyc | |  wząc ùdzél w zawòdach /  w turnieju /  
w spòrtowëch biôtkach /  rozgriwkach /  miónkach.

Tu, zarô przë leżnoscë pòkôżã, jak jem sã rozprawił z pòchwôtama pòl.: 
zawodnictwo, zawodniczka i zawodnik:

zawodnictwo zob. zawody
zawodniczkaf  zawòdniczka; ew. biôtkôrka, biôtkòwnica | |  -czkaf  
zawodnik m zawòdnik; ew. biôtkôrz, biôtkòwnik m; ~nicy pl: biôtkarze, 

biôtkòwnicë; ~  w wyścigach miónkôrz m [tegò miónkarza; ti miónkarze, 
tëch miónkarzi | |  -rzów]; ~  kolarski kòlôrz m, zawòdnik /  miónkôrz kòlar- 
sczi /  na kòle [tegò kòlarza]; w zn. kolarze: kòlarze pl [tëch kòlarzi | |  
-rzów]; ~  w pięcioboju zawòdnik w piãcobòju; ~  w rzucie młotem /  dys
kiem /  oszczepem zawòdnik /  biôtkôrz | |  -kòwnik w rzuce (ew. rzucanim 
cyskanim /  szmërganim) młotã /  diskã /  pékã

W  pòwëższi terminologii mòjégò słowôrza pòjawiłë sã m.jin. pòchwôtë: 
biôtczi, biôtkòwanié, chtërne mają téż znaczenié pòlsczégò terminu: zapasy. 
Pòchwôtë zapasy i zapaśnik wëzdrzą timczasã w mòjim słowôrzu tak:

zapasy (mocowanie się) v jimë lok, biôtczi {‘biôtczi’ = pol. a) zapasy; b) boje, 
walki; c) neol Gò: zawody, boje sportowe - zob. zawody}; pójść w ~  jic na 
biôtczi, jic w jimë, jimnąc sã [Jak sã najémë, pùdzemë w jimë. Jimnãlë sã. 
Jimnijta sã, òbôczimë, chto je mòcniészi. - Sy Chceta jic na biôtczi. Biéjta na 
biôtczi. Spróbùjta sã na biôtczi, chto kògò dobądze /  pòradzy /  pòłożi. Gò]. 
Por. zapaśnik

zapaśnik m jimòwnik lok, biôtkôrz | |  biôtkòwnik {‘jimòwnik’ in lok: człowiek 
robòcy} [Mój chłop je nôlepszim biôtkôrzã we wsë. W  Pùckù sa dobri 
biôtkòwnicë. Nasz Jan je dobri jimòwnik, ten kòżdégò pòłożi. -Sy]

Wezmë jesz z mégò słowôrza pòchwôt: wyścig(i):

wyścig m ~ i pl miónczi, lok: wëminczi pl, rzad mijówka, mijónka | |  miónka, 
wëminka, gòńba, gònitwa f  [Jachac na wëminczi Sy Jic (a. (wë)pùscëc sã) na 
miónczi. Gò Chcelë zrobic mijówkã (chcelë sã wëminąc, pol. wyprzedzić), 
przë tim òni zã zbùcnãlë (zderzëlë). Sy]; ~  z przeszkodami miónczi z przesz-
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kòdama /  zôwadama (a. przez przeszkòdë /  zôwadë); ~ i konne miónczi na 
kòniach a. kóńskô gòńba /  gònitwa; zawodnik w ~ gach~  miónkôrz m [tegò 
miónkarza; ti miónkarze, tëch miónkarzi | |  -rzów]; ew. zawòdnik w mión- 
kach; ~  w wyścigu kolarskim kòlôrz m, zawòdnik /  miónkôrz kòlarsczi /  na 
kòle [tegò kòlarza]

A hewò mòje kòmentarze jinëch pòchwôtów spòrtowëch:

pòzwë discyplinów ‘nazwy dyscyplin’ -  Mô bëc: nazwë discëplinów. 
biég z zôwadama ‘bieg z przeszkodami’ -  Jô bë dôł: biég z przeszkòdama. Tu przë 

leżnoscë wëjimk z mòjégò słowôrza:

bieg z  przeszkodami sp biég z przeszkòdama /  zôwadama; ~gi przełajowe sp
biedżi na przeszlach Gò

biegacz m biegôcz; ew. biegańc /  biegas (pòsłańc, òbesłańc); ew. w zn. sprinter: 
nëkôcz m Tr [Dwaji biegacze zaòstelë w tële. Gò] 

biegaczka f  biegôczka [Dwie biegôczczi. Gò]

W  jinszim ti terminologii môlu je:

biég ‘przerzutka’ -  Ta przerzutka je téż Kaszëbóm znónô. A biég w auce téż, ale 
biég mô jesz swòje pòdstawòwé znaczenié. A nôlepi z tim ùlubionym -ënkã, 
-unkã -  tej: biegunka...

Jidzemë dali:

cëskanié ‘rzut’ -  Pò kaszëbskù téż je rzut, rzucanié, ew. szmërganié, chòc to slédné 
je jakbë mni stateczné -  mòże jakò òdpòwiednik pòlsczégò: miotanie, tak 
jak je w terminologii RKJ: szmërgôcz | |  cëskôcz ‘miotacz’. Co prôwda, mie sã 
wëdôwô, że barżi ùżiwónô je fòrma: cyskanié (nié: cës-). Ale jedno: cësniãcé, 
ew. szmërgniącé, (jeden) rzut. Wezmë w zdaniu: „Pierszi rzut sã naszi 
zawòdniczce nie ùdôł, òstałë ji jesz dwa rzutë”. 

cëskanié krãgã ‘rzut dyskiem’ -  Tu Wa mie përznã pòpsëła to, co jem miôł ju 
ùstaloné w swòjim słowôrzu. Bò jakno synonim słowa disk jem miôł przëjãté 
krãdżel. A terô widzã, że pòdług RKJ: krãdżel m, krãgle pl = pòl. kręgiel, 
kręgle. A jô miôł, za Trepczikã: kegel, kegle. Ale rôd sã tu dostosëjã do RKJ. 
Le że krąg to je cos wikszégò: krąg worztë /  sëra /  lëdzy. A zôs krążk, tak jak 
w pòlsczim ewentualno pasëje jakò synonim platczi gramòfònowi. Tej lepi 
so dac pòkù z tim krãgã czë krążkã i przëjąc: disk. A zamiast cëskanié lepi: 
cyskanié. Tej mómë: cyskanié (ew. rzucanié /  rzut) diskã 

Në a żelë RKJ ùstalëła, że: krãgle ‘kręgle, tej: krãdżelnik /  krãglôrz ‘kręglarz’ 
i krãdżelnica /  krãglôrka ‘kręglarka’.
Ale jak terô bądze: dyskobol? -  Wëchôdô na to, że szmërgôcz /  cëskôcz diskã 
/  krążkã. Ale jô bë ju tegò cëskôcza w zn. pòl. miotacz czësto wëwalił, żebë le
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òstôł jeden: szmërgôcz (= pòl. miotacz). Tej bądzemë mielë: szmërgôcz diskã 
‘dyskobol’, szmërgôczka diskã ‘dyskobolka’, szmërgôcz młotã ‘miotacz mło
tem’, szmërgôcz(ka) kùglą ‘miotacz(ka) kulą’.
Ale òstôwô jesz do nalézeniô òdpòwiednik dlô pòl. pòchwôtu oszczepnik. 
Tu bë lepi pasowôł cëskôcz, bò tim òstrim nôrzãdzã sã cyskô, ale szmërgôcz 
bë téż z biédą ùszedł... Przed tim trzeba ùstalëc òdpòwiednik pòl. nazwë 
oszczep. Ù Zëchtë mómë: pék m [Zôłnerze na kòniach mielë péczi w rãkach. 
Sy], ale téż, rzôdkò: péka | |  pika f  = pol. dzida, lanca. Jô bë béł za fòrmą: 
pék abò péka. W  Swiãtëch Pismionach (w Lekcjonarzu) jem stosowôł wierã 
fòrmã: péka f. Mómë tej: pék ‘oszczep’, pékòwnik, cëskôcz /  szmërgôcz pékã 
‘oszczepnik’, cyskaniépékã (RKJ: cëskaniépiką) ‘rzut oszczepem’, pchniãcé 
kùglë ‘pchnięcie kulą’ -  Kò mòże bëc i ... -glą. A pòl. miotanie kulą to bądze 
szmërganié kùglą, bò pchanié kùglë, bë ju nie pasowało. 

dzesãcjigra | |  dekatlón ‘dziesięciobój’ -  Ta jigra tu za dobrze nie graje... Bò (ji)gra 
to je cos zespòłowégò, a tu kòżdi biôtkôrz sóm wëkònywô rozmajité zada
nia. Jô bë dôł dzesãcobój, kò słowò bój jistnieje (Zëchta). Ale jeżlë to Waju 
razy, tej dzesãcobiôtka (biôtka ‘bitwa, walka’. 

piãcjigra | |  pentatlón ‘pięciobój’ -  Piãcobój / piãcobiôtka? 
skòk w górã ‘skok wzwyż’ -  Mòże synonim: skòk na wësokòsc? 
trzëskòk ‘trójskok’ -  Czemù nié trójskòk? 
wielejigra ‘wielobój’ -  Jô bë dôł téż: wielebój abò wielebiôtka. 
wszelejaczi ôrt ‘styl dowolny’ -  Wszelejaczi = rozmajiti, różnoraczi. A pòl. dowolny 

= kasz: dowòlny, abò: równo jaczi.
bala ‘piłka nożna’ -  Bala mòże bëc wszelejakô: nożnô a. rãcznô, a. wòdnô, 

a. plażowô, a. tenisowô | |  do tenisa abò do klósczi. Tej nożnô bala a. niem. 
fùsbal, abò: noga [Grajemë w nogã.]

kòszowô bala ‘koszykówka’ -  A mòże: kòszikòwô bala, ew. kòszikòwi pùczk. Ale 
kò téż, jakno synonim: kòszikówka.

kòszikôrz ‘koszykarz’ -  W  lëczbie mnodżi: kòszikarze. Jesz pòwinna bëc: kòszikôrka, 
pl: kòszikôrczi. (Akcent: -i-)

sécowô bala ‘siatkówka’ -  Jô wëmëslił synonim: sécówka. -  Òb. niżi. 
sécôrz ‘siatkarz’ -  Òb. niżi.

W  mòjim słowôrzu je tak:

siatkówka f  1. w oku: sécówka w òkù /  òcznô; 2. sp sécówka, sécowô bala, séco- 
wi pùczk, Tr: jadrzëca f; piłka do ~ k i bala /  pùczk do sécówczi; gracz 
w ~ kę  (piłkarz siatkowy) sécôrz m [tegò sécarza, tëch sécarzi | |  -rzów]; 
ew. kobieta: sécôrkaf  [ti sécôrczi; tëch sécôrk(ów)]

jachanié na pùrgach ‘narciarstwo’ -  Czemù nié: jazda, jeżdżenié /  zjéżdżanié ew. 
dodatkòwò: biég?



Ò TERMINOLOGII BÉDOWÓNY PRZEZ RADZËZNÃ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 45

semnkòwanié ‘saneczkarstwo’ -  Mòże bëc téż: jazda / zjéżdżaniénasónkach. A mòże: 
sóneczkarstwò? A pòl. saneczkarz /  -rka? -  sónkòwnik /  -niczka. A mòże: 
sóneczkôrz /  -kôrka?

czôłnowanié ‘kajakarstwo’ -  Jô bë dôł: kajakarstwem,  bò ten kajak i czôłen | |  czôłno 
to są përznã jinszé statczi.

czôłen | |  kajak ‘kajak’ -  Je i kajak i czôłen | |  czôłno.
czôłnowi tur | |  kajakòwi tur ‘tor kajakowy’ -  Jw. Mòże jesz bëc np. tur wioslarsczi. 
czôłnownik ‘kajakarz’ -  Zelë je kajak, tej téż: kajakôrz [tegò -arza]. 
wiosłowanié ‘wioślarstwo’ -  Co jinégò wiosłowanié, a co jinégò: wioslarstwò. 

A wyścigi -skie /  wyścigi łodzi wiosłowych -  miónczi wioslarsczé ew. miónczi 
czôłnów /  łódk(ów) /  łodzy | |  -dzów. Jesz braknie pòchwôt: wioslôrz. 

żeglowanié ‘żeglarstwo’ -  Je i żeglowanié i żegl arstwem. Czemù wiedno òpaczno? 
szpôda ‘szpada’ -  Z ti z szpôdë czedës sã wëszczérzôł J. Trepczik. Mòże lepi: 

szpada, a tã szpôdã òstawimë do kòpaniô dołów? 
strzélanié ‘strzelectwo’ -  Czemù ni mòże bëc téż strzelectwem? Kò ù Zëchtë je. 
cësczi ‘rzutki’ -  Czemù ni mògą bëc rzutczi? Bò trzeba jinaczi... 
strzélaniéz łãka ‘łucznictwo’ -  Mòże łãcznictwò?
Wielestarny Kònkùrs Sodłowego Kònia ‘Wszechstronny Konkurs Konia Wierz

chowego’ -pòl. wszechstronny to je wedle RKJ wielestarny? Tzn. słowò wszech 
brzmi pò kasz. wiele... A stronny = starny... A wiérzchòwi to je sodłowi...? 

ridownik ‘jeździec’ -  Hewò wëjimk z mòjégò słowôrza:

jeździć konno jezdzëc na kòniu, wierzchã jezdzëc /  jachac, ridowac | |  rzad rej- 
towac, wierzchòwac [Chtëż to do nas wierzchùje? Bez sodła jô bë nie rej- 
towôł (ridowôł). -  Sy] {‘wierzchòwac na kògùms’ in = pol. lekceważyć kogoś}; 

jeździec m jezdnik Ra, jezdca Lh ( | |  jeżdżca Bl); ew. ridownik m; ew.pl: jezdcë, 
jezdcowie, jezdnicë; ew. jezdny (jezdny lëdze) [Jezdcë dwaji sã ùkôżą. Nocny 
jezdca. -  Lh Jezdny lëdze /  żôłnérze. Lz Na skrãce ùkôzelë sã jezdny lëdze. 
Ra]. Por. kawaleria

jeździecki ad jazdowny, jezdny; turniej /  konkurs ~  turniej /  kónkurs (ew. 
zawòdë) jazdë kònny /  jazdë na kòniu /  kòniach; ew. turniej w jezdze /  jeżdże- 
nim /  ridowanim /  wierzchòwanim na kòniu /  kòniach; strój ~  strój do jazdë; 
ew. strój jazdowny /  jezdny

jeździectwo n jazda kònnô /  na kòniu /  kòniach; ew. jeżdżenié /  ridowanié /  
wierzchòwanié kònno /  na kòniu /  kòniach

cwiczënczi na tëczë ‘ćwiczenia na drążku’ -  Te cwiczënczi to je neologizm Marka 
C. U Zëchtë je czwiczëc (nié: cwi-), bò to je wzãté „ze słëchù” z pòlszczëznë. 
A naturalny pòchwôt òd słowa czwiczëc je rzeczownik czwiczenié, a nié 
sztëczny cwiczënk. 

kóń z łakama ‘koń z łękami’ 
wòlné cwiczënczi ‘ćwiczenia wolne’ -  Jak wëżi.
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tenys ‘tenis’ -  Òb. wëżi: Ò zaznôczanim cwiardi wëmòwë n we formach tipù miny- 
ster, tenys.

tenysôrz ‘tenisista’ -  Ù Zëchtë je np. basysta. Je téż np. artista, organista. Czemù 
tej nié: tenysysta a. tenysownik? W  sprawie -ny- piszã òsóbno, w problemach 
systemòwëch. 

spòrtë biôtczi ‘sporty walki’
biôtczi ‘zapasy’ -  Jem za nadanié pierszeństwa pòchwôtowi: jimë, bò biôtczi są 

wieleznaczné. Òb. wëżi: zawody 
boks ‘boks’ -  Synonim: piscowanié.
bokséra ‘bokser’ -  Jô bë dôł: bòksownik | |  bokser ’ i synonimë:piscownik” | |  piscôrz 
szibòwanié ‘szybownictwo’ -  Czemù nié: szibòwnictwò?
atakòwnik ‘napastnik’ -  U Ramùłta je słowò napastowac = napadac. Ale mòże: 

zadzéwôcz? A ten atakòwnik mô ò jednã szlabizã wicy, tej nie je wëgódny. 
balôrz ‘piłkarz’ -  A jak mdze: piłkarstwo? Balarstwò?...

Jô w słowôrzu móm:

piłka/1 .  bala f  | |  rzad bal m, lok pùczk m; zdr: môłô bala, môłi pùczk 
piłkarka f  pùczkôrka f, grôczka w pùczka /  w balã;
piłkarski ad pùczkarsczi Gò; doticzący grë /  graniô) w pùczka /  w balã; rozgryw

ki ~ k ie  rozgriwczi w balã (nożną /  rãczną balã) /  w pùczka (nożnégò /  
rãcznégò)

piłkarstwo n pùczkarstwò Gò n; gra /  granié w balã /  w pùczka; ew. w zn. zabawa 
piłką: balowanié Gò, pùczkòwanié Gò n 

piłkarz m grôcz w balã) /  w pùczk(a); pùczkôrz Tr m; pl: grôczowie w balã, 
pùczkarze; ~  nożny (futbolista m) grôcz m (grôcz w nożną /  kòpóną balã 
/  w nożny kòpóny bal), fùsbalista f, nożny pùczkôrz m;

letkòatléta ‘lekkoatleta’ -  Skąd to -é-? 
łãkòwnik ‘łucznik’ -  Jô w słowôrzu móm tak:

łucznictwo n łãcznictwò n , strzélanié z łãkù
łuczniczy ad łãczniczi; turniej ~  turniej łãczniczi, turniej (ew. zawòdë /  
kónkùrs) w strzélanim z łãkù
łucznik m łãcznik m, łãkòwi strzélc [Łãcznik zarô żôdżew pùscył. Lh - Lz] 
{‘żôdżew’f  = pol. żagiew, hub(k)af}; oddział ~ków  kómpaniô (ew. karno) 
łãczników
Co jinégò je: łącznik.

òbróńca ‘obrońca’ -  Jednak: òbrońca. Je tak: bronic (sã) [òn (sã) bróni; rozk: 
broni (sã) | |  bróń (sã)!]

òbróna ‘obrona’ -  Jednak òbrona. Dobrze, że nié: òbarna.
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pòmòcnik | |  pòmagéra ‘pomocnik’ -  Ju le ju z tim pòmagérą... To słowò mòże 
i jistnieje, tak jak w pòlszczëznie, w zgardlëwim znaczenim. 

karno ‘drużyna’ -  Jesz je zdrëszëna (Trepczik) i zespół, ew. grëpa. 
trenéra ‘trener’ -  Jô bë dôł: trener | |  trenéra.
spòrtowé môle i sprzãtë ‘miejsca uprawiania sportu i przyrządy’ -  Jô bë dôł: môle 

ùprôwianiô sportu i sprzãtë /  przërządë. Słowò ùprawiac w zn. zajimac | |  -mò- 
wac /  trudnic sã czim je téż, np. Zëchta: ùprawiac ceselską (zajimac sã cesel- 
stwã/ ceslowanim / cesółką). Sy (‘ceselskô’). 

basén ‘basen’ -  Skąd to -é-?
bòjiskò | |  bòjiszcze | |  jigrowiplac ‘boisko’ -  Jô bë òstawił le: bòjiskò. 
pendała ‘pedał’ -  Ta pendala to tak përznã do smiéchù abò niepòradno. Dôjta le 

pedał abò cësnidło.
banda ‘banda (w hokeju)’ -  To słowò banda mie sã przëpòmnnãło. Czë: bańda? 

Zelë nié, tej: scanka? Bò ta hokejowô banda je wierã krewnô z banderą ‘wąską 
chòrągwią’, tu jakbë òpaską wkół lodowiska. Lodowiskò | |  -szcze téż je 
zéwiszczã pòminiãtim w tim zestôwkù terminologii. 

strzéla ‘strzała’ -  W  mòjim słowôrzu je timczasã tak:

strzała f  strzała Ra, strzéla (Tr, Gò Psalmë) f  {Por. ‘strzała’ w zn. parmiéń 
słuńca zeza chmùr} [Naszi przódkòwie pòtrzebòwelë (ùżiwelë) kamiannëch 
ë żelôz-nëch grotów do strzôł. Ra]; por. pocisk; pędzić jak ~  nëkac jak 
wiater

sztadión ‘stadion’ -  Jô jem za fòrmą: stadión | |  -on [tegò stadionu], ew. w zn. 
bieżnia wokół stadionu: òbiég. Niemcowie ten sztadión wënalezlë w Grecji. 
A më skądka gò mómë?

tôrcza ‘tarcza’ -  Skądka to -ô-? W  słowôrzu Lorentza-Hinza je, wëpisónô z lëtera- 
turë (Majkòwsczi, Hejka): tarcza [Strzałë na tarczach zagrochòcą. L. Hejka] 

dorechòwóny czas | |  dodôwkòwi czas ‘doliczony czas’ -  Czemù nié doliczony 
i dodatkòwi?

karny ‘rzut karny’ -  Słowò rzut jakòs nie chce przeńc przez gardło? 
òstri mecz | |  òstré granié ‘zacięte spotkanie’ -  To òstri je dobré, le spòtkanié téż 

mòże bëc. Mòże jesz bëc: òstrô gra, zażartô walka. Ale mòże jesz bëc cos 
z mòjégò słowôrza:

zacięty ad zacãti, zawzãti, ew. ùprawiony, ùwzãti, zażarti, (na kògò); rzad: 
zwiarti, rozjadłi [Zacãti jak baran /  kòzeł /  jak seczera w sóm piéń pò òbùch. 
Sy Òni są na niegò tak zawzãti /  ùprawiony /  ùwzãti, że jak òn sã pòkôże, tej 
to sã mòże lëchò skùńczëc. Gò]; ~  wróg zacãti /  zwzãti wróg /  nieprzëjacél; 
~ ta  walka zacãtô /  zażartô walka /  biôtka. Por. uparty, zajadły

pauza | |  przerwa ‘przerwa’ -  Mëszlã, że ta przerwa pòwinna bëc preferowónô. 
pòprzécznik ‘poprzeczka’ -  A czemù niépòprzéczka? Zebë le bëło jinaczi...
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przewôżënk | |  przewôga ‘przewaga’ -  Dôjta so pòkù z tim -ënkã! 
rozgriwôcz ‘rozgrywający’ -  Ale rozgriwający téż je dobrze pò kaszëbskù. Jesz felô 

słowa: rozgriwka f, pl: -wczi.
róg | |  korner ‘rzut rożny’ -  A rzut (abò: kòp) rożny téż je pò kaszëbskù. 
skùtkòwnosc ‘skuteczność’ -  To je za Trepczikã. Jô jem za fòrmą: skùtecznosc. 

Tak jak: statecznosc, serdecznosc.
wbiegniãcé na môl | |  ùstawieniésã na môlu ‘wyjście na pozycję’ -  A wińdzenié na 

môl /  miescé /  pòzycjã?
westrzódkòwanié ‘dośrodkowanie’ -  Pòwinno bëc: dowestrzódkòwanié a. pòdanié 

do westrzódka /  na westrzódk. 
wëbicé | |  wëkòpanié ‘wybicie’ -  Zelë, tej: wëkòpniãcé.
wëpiãstkòwac | |  wëpistkòwac ‘wypiąstkować’ -  Pòwinno bëc: wëpiąstkòwac; 

ew. wëpi(ã)scowac. Przër. niżi.
piscowanié | |  piãscowanié ‘piąstkowanie’ -  Abò: piąstkòwanié. A piscowanié 

= boks -  òb. wëżi.
wëskòknąc ‘wyskoczyć’ -  Abò: wëskòczëc. 
wòlny ‘rzut wolny’ -  A słowò rzut je zakôzóné? 
wpùrg ‘wślizg’ -  Abò téż: wslizgniãcé | |  -gnienié (sã).
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Eugeniusz Gołąbek

Über Terminologie, die von Rada Języka Kaszubskiego 
vorgeschlagen wird

ZUSAMMENFASSUNG

In dem Artikel verhält sich Gołąbk kritisch gegenüber Leistungen von Rada Języka 
Kaszubskiego (Rat für kaschubisch Sprache), die bei Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
tätig ist, in den Themen der kaschubischen Terminologie aus verschiedener Themenbe
reiche wie Mathematik, Geometrie, Literatur, Theater, Sport, Informatik, Zeitangaben, 
staatliche Organe u.a. Er selbst war Mitglied von RJK -  Ausschusses für Standardisierung 
und Normensetzung. Er gab die Teilnahme in Sitzungen des Ausschusses auf, als er zu dem 
Entschluss kam, dass er persönlich wenigen Einfluss auf gefasste Beschlüsse hat, mit de
nen er nicht einverstanden war. Seiner Meinung nach, im Falle der kaschubischen Sprache, 
die der polnischen Sprache nahesteht, ist es nicht nötig im Bereich der Terminologie, auf 
jeden Preis die Eigenartigkeit zu erreichen, vielmehr sollten bestehende Muster der polni
schen Terminologie adaptiert werden, indem sie an die kaschubische Phonetik angepasst 
werden. RJK, in Anlehnung an die in Słownik polsko-kaszubski (Polnisch-kaschubisches 
Wörterbuch) von Jan Trepczyk (herausgegeben 1994 in Gdańsk) vorgeschlagene Termi
nologie, übernahm die Denkweise dieses Autors, der die Eigenartigkeit der kaschubischen 
Sprache anstrebte, indem er die Flexionsendungen zu modifizieren suchte. E. Gołąbk zeigt 
an vielen Beispielen sprachliche Inkonsequenzen in der Terminologie, die durch RJK, oft 
nach J.Trepczyk, festgesetzt wurde. In der authentischen kaschubischen Sprache, die durch 
RJK nicht verdorben wurde, haben zahlreiche Wörter ähnlichen Wortlaut wie die polni
schen: zwiastun, ułómk, mnozëc, zastãpczi, szkolnictwo, martwi, dolëzna (sodlëna auch, 
aber sehr selten). Nach der Meinung von E. Gołąbk sollte die kaschubische Terminologie 
an die Wortstämme, die in täglichen Gebrauch in der kaschubischen Sprache sind, an
gelehnt werden und nicht an frischen Neologismen, metaphorischen Assoziationen, oder 
Archaismen. Die kaschubische Terminologie, unterstreicht Gołąbk, sollte nicht zu weit 
von der Zeit und Ort abgerissen werden, in welchen Kaschuben leben. Und diese ist Polen 
im 21. Jahrhundert.


