
Uchwała nr 6/21 

Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 25 lutego 2021 roku 

 

w sprawie działań Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie ochrony i rozwijania języka 

oraz kultury kaszubskiej 

 

 

Realizując postanowienia ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 

narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, jak również zobowiązania statutowe 

Uniwersytet Gdański deklaruje, iż ważną częścią misji naukowej i dydaktycznej Uczelni jest 

tworzenie i upowszechnianie interdyscyplinarnej wiedzy o Kaszubach, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na rzecz rozwoju i ochrony kultury i języka kaszubskiego.  

Środowisko akademickie Uniwersytetu Gdańskiego będzie nadal wspierało społeczność 

kaszubską w działaniach zmierzających do zachowania języka, jako najważniejszego elementu 

dziedzictwa i tożsamości Kaszubów oraz kształcenie kadr, które będą zarządzać rozwojem 

języka i kultury kaszubskiej zarówno w edukacji, jak i w sferze publicznej tzn. w mediach, 

w redakcjach i wydawnictwach, w instytucjach kultury, czy w administracji państwowej 

i organizacjach pozarządowych.  

Aby osiągnąć to długoterminowe zobowiązanie Uniwersytet Gdański będzie wspierał 

rozwój badań naukowych nad Kaszubami w różnych dyscyplinach, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na język i kulturę tej społeczności, poszerzał obecność tematyki kaszubskiej 

w procesie kształcenia na różnych kierunkach studiów, zajmujących się tematyką regionalną, 

etniczną i mniejszościową, rozwijał formy kształcenia, związane z tematyką kaszubską (studia 

podyplomowe, kursy, szkolenia, wykłady ogólnouczelniane itd.), skierowane do studentów, 

doktorantów ale również do innych mieszkańców Pomorza, w szczególności do pracowników 

instytucji kultury, animatorów, dziennikarzy, samorządowców itd. 

Efektywna polityka zrównoważonego rozwoju kulturowego regionu współtworzona 

przez społeczną akademicką Uczelni wymaga również współpracy z instytucjami kultury, 

środowiskiem oświatowym, samorządami i organizacjami pozarządowymi w celu 

popularyzacji wiedzy o Kaszubach.  

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

  

  

prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

  



Ùchwôlënk nr 6/21 

Senatu Gduńsczégò Ùniwersytetu 

z dnia 25 gromicznika 2021 rokù 

 

w sprawie dzejaniów Gduńsczégò Ùniwersytetu w òbrëmim òchronë i rozwijaniô 

kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë 

 

 

Zjiscywającë ùdbë ùstawù z dnia 6 stëcznika 2005 r. ò nôrodnëch i etnicznëch 

mniészëznach i ò regionalnym jãzëkù, jak téż statutowé òbrzészczi, Gduńsczi Ùniwersytet 

òswiôdcziwô, że wôżnym dzélã nôùkòwi i didakticzny misji Ùczbòwni je twòrzenié i 

szérzwienié interdiscyplinarny wiédzë ò Kaszëbach, z danim òsoblëwégò bôczeniô na dzejania, 

co rozwijają i chrónią kaszëbską kùlturã i jãzëk. 

 

Akademicczé òkrãżé Gduńsczégò Ùniwersytetu bãdze wcyg wspiérało kaszëbską 

spòlëznã w dzejaniach, jaczé zgrôwają do ùchòwaniô kaszëbsczégò jãzëka jakno 

nôwôżniészégò dzélu spôdkòwiznë i juwernotë Kaszëbów, i téż w sztôłcenim kadrów, chtërne 

bãdą czerowac rozwijã kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë tak w edukacji, jak w pùblicznym 

zôkrãżim, to je w mediach, w redakcjach i wëdôwiznach, w institucjach kùlturë a téż w 

państwòwi administracji i bùtenrządowëch òrganizacjach. 

 

Żebë zjiscëc ten długòczasowi òbrzészk, Gduńsczi Ùniwersytet bãdze wspiérôł rozwij 

nôùkòwëch badérowaniów nad Kaszëbama w rozmajitëch discyplinach, z danim òsoblëwégò 

bôczeniô na jãzëk i kùlturã ti spòlëznë, pòszérzôł bëtnosc kaszëbsczi tematiczi w sztôłcenim na 

rozmajitëch czerënkach sztudiów, jaczé zajimają sã regionalną, etniczną i mniészëznową 

tematiką, rozwijôł fòrmë sztôłceniô zrzeszoné z kaszëbską tematiką (pòdiplomòwé sztudia, 

kùrsë, szkòlenia, òglowòùczbòwné wëkładë itd.), sczerowóné do sztudérów, doktorantów, ale 

téż do jinëch mieszkańców Pòmòrzô, òsoblëwie do robòtników institucjów kùlturë, 

animatorów, gazétników, samòrządarzów itd. 

 

 Brzadnô pòlitika zrównowôżonégò kùlturowégò rozwiju regionu wespółtwòrzonô przez 

akademicką spòlëznã Ùczbòwni brëkùje téż wespółrobòtë z institucjama kùlturë, pòùczënowim 

òkrãżim, samòrządama i bùtenrządowima òrganizacjama w célu pòpùlarizacji wiédzë ò 

Kaszëbach. 

 

 

Przédnik Senatu 

Rektór Gduńsczégò Ùniwersytetu 

  

  

prof. dr hab. Pioter Stepnowsczi 

 


